
Primeiro Cinema

A invenção do cânone



Canônico???

• Cânone = conjunto de regras, norma geral
• Também conhecido por: clássico,

hegemônico, “hollywoodiano”, cinemão...



Um cinema “transparente”

• A ausência de uma caracterização "naturaliza"
as normas que regem o cinema clássico
americano.

• O modelo internalizado pelo espectador se
transforma no cinema em geral e não apenas
uma de suas possibilidades.



Primeiro cinema

• A construção do cânone através duas décadas
(1895-1915);

• Contingências:
– Econômicas
– Sociais
– Políticas
– Culturais



Contingências

• Econômicas:
– Sucesso do cinema

como entretenimento
– Entrada de um público

mais “sofisticado” (que
pagava mais $$$)

• Sociais:
– Era preciso “sofisticar”

o cinema, que, até
então, era uma atividade
“popular demais”



 Contingências

• Políticas:
– Copyright
– Aluguel de cópias
– MPAA

• Culturais:
– Drama burguês
– Dickens
– Triunfo do paradigma

linear
– Kafka: A metamorfose

(1915); Joyce
(Dublinenses, 1914);
Cubismo (ca. 1910)



No início, era o “quadro confuso”

• Quadros “autônomos”
• “Atos” que continham toda a ação
• Câmera fixa
• “Plano Geral”
• Perspectiva Frontal



O Quadro confuso



O Nascimento da montagem

• A noção de montagem ainda não existia, ou
seja, a ação se encerrava toda no mesmo
quadro. Quando ela se acabava, saía todo
mundo, depois, entrava todo mundo num
outro quadro.



O Nascimento de uma linguagem

• Um processo de “DOMESTICAÇÃO” da
linguagem

• E de “ALFABETIZAÇÃO” do público



DOIS EIXOS PARA A
LINGUAGEM:

• Contigüidade espacial
• Continuidade temporal



Dois eixos para a linguagem:

1. linearizar a história (ou dar forma espaço-
temporal contínua a uma ação)

2. reduzir a distância entre câmera e objeto
filmado (ubiqüidade da câmera);



1. Linearização

• Uma ação flui
– no espaço
– no tempo



O “filme de perseguição”

• Uma ação que “naturalmente” impulsionava a
trama (ninguém persegue em círculos!)

• Um filme simples que se converteu num
“gênero” muito popular;

• Requer pouca ou nenhuma explicação ou
diálogo

• Tinha uma “fórmula” maleável e versátil



Continuidade espaço-temporal

• O filme de perseguição estabelece uma CAUSA
(alguém rouba algo), que tem um
DESENVOLVIMENTO (foge e é perseguido pela
polícia e/ou dono do objeto roubado) e uma
RESOLUÇÃO (é apanhado). Os personagens
correm e, assim, obrigatoriamente, saem fora do
quadro. Há até filmes em que os personagens ficam
correndo sem sair do quadro, o que deve ter
acabado por se tornar ridículo…



Filme de perseguição

exposição

perseguição 1 perseguição 2 perseguição 3 etc.

perseguição conclusão

Filme de perseguição



Filme de perseguição

• Sucessão:
– Espacial
– Temporal
– CAUSAL



Mas havia outro problema…



Distância câmera-objeto

• A quantidade de informações num mesmo
“plano” era demais. Era preciso:

– Desafazer a “confusão” do quadro
– Guiar o OLHAR do espectador pela narrativa



The Great Train Robbery (1903)



Filme de voyeurismo

• Era preciso arranjar maneiras de justificar a
aproximação da câmera, que, na tela, dava a
sensação de um objeto de proporções
GIGANTES!

• Mobilidade da câmera: filmes “realistas” dos
Lumièré e outros



Filme de voyeurismo

• Usar mecanismos já existentes na cultura:
– Mecanismos ópticos como lente de aumento
– Mecanismos de “recorte” do olhar, como o

“buraco da fechadura”
– Primeiramente, com uma “máscara” para

justificar o “recorte”



Filme de voyeurismo



Montagem paralela

1. montagem paralela (ou o “enquanto isso”):
a alternância de duas linhas de ação
(narrativa); a fragmentação dos “tableaux”,
intercalados em continuidade – possíveis
contingências de produção (nascedouro do
cinema como indústria, com uma certa
“linha de produção” que é tão
absolutamente marcante em sua história);



Montagem paralela

2. muitos planos num mesmo cenário, mudança
de ponto-de-vista numa mesma cena
caracterização dos estados psicológicos.
CAMPO/CONTRACAMPO.



Bibliografia

• Costa, Flavia Cesarino. 1995. O Primeiro
Cinema Espetaculo, Narracao,
Domesticacao. Sao Paulo: Scritta.

• Machado, Arlindo. 1997. Pre-cinemas &
Pos-cinemas. Campinas, SP: Papirus.


