


"CIDADÃO KANE" COMPLETA 70 ANOS E PERMANECE UM ÍCONE 

PARA JORNALISTAS E CINEGRAFISTAS DO MUNDO TODO 

P O R L A U R A C A N T A L 

DA EQUIPE DE ESTAGIÁRIOS 

osebud." Não foi só um repórter que 
se sentiu seduzido por esta última 
palavra pronunciada pelo magnata 
Charles Foster Kane antes de morrer. 
Desde quando foi exibido ao público 

pela primeira vez, num 1° de maio de 1941 em Nova 
York, o misterioso nome suspirado pelo protago
nista de "Cidadão Kane" intriga jornalistas, críticos, 
cinéfilos e público em geral. Um dos melhores f i l 
mes já produzidos por Hollywood, primeiro lugar 
em muitas listas cinematográficas respeitáveis, 
completa 70 anos de vida. O cerne de seu sucesso 
vai além da superfície da película e do segredo de 
Rosebud, trazendo, de forma latente mas universal, 
fortes questões sobre a indústria jornalística. 

Dirigido por Orson Welles e com produção do 
estúdio RKO, o filme foi inovador em vários aspec
tos. A começar pela liberdade que se aplicou desde 
à criação do roteiro até a exploração de novas téc
nicas de filmagem. Carlos Eduardo Lourenço Jorge, 
crítico de cinema do Jornal de Londrina, aponta esse 
como o elemento principal para o filme permanecer 
relevante, apesar de ter sido uma conquista cheia 
de sacrifícios por parte de Welles. 

O contrato milionário com Hol lywood c o m 
preendia liberdade para produzir, escrever o 
roteiro, dirigir e atuar. Welles já era um garoto 
prodígio do rádio, com pelo menos um episódio 
marcante nessa mídia, do qual se aproveitou ao 
máximo. No dia 1° de novembro de 1938, o 

jovem ator apresentou pela rádio CBS uma l e i 
tura dramatizada de "A Guerra dos M u n d o s " , de 
H . G . Wel ls , na qual marcianos aterrissavam em 
Nova Jersey (EUA). A narração foi tão realista, 
incluindo um silêncio intencional de aproxima
damente 12 minutos, que o pânico se instalou e 
as pessoas começaram a fugir de suas casas. 

Apesar da brincadeira questionável, Welles 
ganhou o contrato em Hollywood e passe livre 
para fazer o que quisesse e como bem entendesse. 
"Ele não deixava os executivos chegarem perto 
do set. Quando eles entravam, Orson dizia 'quem 
tem um taco de beisebol?', e todos começavam a 
jogar", relata W i l l i a m Alland, ator do filme, no 
documentário "A Batalha por Cidadão Kane". 

Firmino Holanda, professor de cinema na 
Universidade Federal do Ceará e autor do livro 
"Orson Welles no Ceará", explica a importância 
dessa independência para o diretor: "[Welles] 
lançou-se em experiências próprias de quem não 
devia nada a ninguém, fazendo uso da melhor 
tecnologia de estúdio". Resultados dessas experi
ências foram elementos novos para a linguagem 
audiovisual, como a câmera baixa mostrando o 
teto, o recurso fotográfico da profundidade de 
campo, o uso de planos sequênciais, a trilha so
nora e o realismo dos efeitos sonoros, permitindo 
a mistura entre as vozes nos diálogos. 

Entre todas as inovações de "Cidadão Kane", o 
argumento foi o mais marcante, e permanece 



D U A S V E Z E S V E R D A D E 

Orson Welles também tem seu documentário "É Tudo Verdade" 

como uma referência para o jornal ismo. A f i lmagem teve início 

em 1942 no Ceará, e retrataria o Carnaval e a história verídica de 

quatro pescadores que partiram de jangada de Fortaleza para o Rio 

de Janeiro, então capital da República, para levar suas re ivindica

ções ao presidente Getúlio Vargas. Durante as filmagens, os conf l i 

tos com o estúdio persistiam e desagradavam tanto as autoridades 

brasileiras quanto as estadunidenses, que esperavam do fi lme uma 

reprodução da política de boa-vizinhança. "[O incômodo] provinha 

do simples fato de nele se mostrar o povo brasileiro, negro, mulato, 

as favelas, ou, ainda, jangadeiros que se organizavam para resolver 

por conta própria o problema da falta de assistência social . Povo 

organizado nunca fo i tema de interesse em Hol lywood, e muito 

menos em ditaduras", explica Firmino Holanda, referindo-se ao 

Estado Novo, regime imposto por Vargas de 1937 a 1945. 

A produção do filme fo i interrompida quando, durante a gra

vação das imagens finais, uma onda at ingiu a jangada dos quatro 

homens e um deles, Jacaré, morreu afogado. 0 documentário não 

fo i montado e suas imagens permaneceram arquivadas até 1993, 

quando o estúdio editou o fi lme e o apresentou ao público. "Se 

fosse concluído logo depois das filmagens, certamente se anteci

paria alguns procedimentos da l inguagem do neorrealismo [movi

mento surgido na Itália no pós-guerra]", explica Holanda. 

"0 documentário rodado no Brasil tem uma pitada de ficção, é 

inovador, ousado, autoral" , aponta A m i r Labaki , crítico de cinema 

e idealizador do festival internacional de documentários que leva 

o mesmo nome do trabalho de Orson Welles: É Tudo Verdade. A 

escolha do nome foi uma homenagem de Labaki à Welles, e é " u m 

farol do que o festival teria que ser". 

Em sua 16 a edição, o fest ival cont inua priorizando a produção 

nacional , mas além de apresentar as novas safras de documen

tários, as retrospectivas históricas também ganham corpo. "Para 

entender o que é documentário é preciso repertório, inclusive 

sobre a história do documentário, para ampliar os horizontes do 

expectador brasileiro", defende Labaki . 

Ao escolher homenagear Orson Welles, Labaki instalou um ine

rente desafio ao festival e o crítico acredita que os documentários 

têm respondido à al tura. Concordar com o desafio de perseguir a 

originalidade e inovação de Welles não é uma simples decisão. O 

que se espera é que a imagem do precoce diretor de cinema conti 

nue inspirando e motivando a produção cinematográfica. 

relevante após 70 anos. "O tema do homem mega
lômano que usa todo o poder a seu alcance para 
satisfazer caprichos de uma personalidade insatis
feita é de uma atualidade atroz", resume Jorge. 

JOGO DE ESPELHOS 
O fio condutor é um repórter incumbido de 

fazer uma matéria sobre a morte do magnata da 
comunicação Charles Foster Kane. Seu gancho é 
descobrir o significado da última palavra dita 
por ele, "Rosebud". O repórter, com o rosto 
sempre encoberto pela sombra, parte então para 
entrevistar pessoas que conheceram o falecido. 
As entrevistas trazem flashes da vida de Kane, 
que chegou a ser dono dos jornais com maior 
circulação do país e depois caiu em decadência. 
Até aqui, o motivo para Welles começar a ter 
problemas não parecia tão óbvio. No entanto, a 
vida de Kane é uma quase biografia de W i l l i a m 
Randolph Hearst, dono de um império da c o m u 
nicação dos E U A , e escancara com profunda 
ironia a personalidade arrogante, megalomanía
ca e egoísta do empresário milionário. A s s i m , 
começam a ficar mais aparentes as pesadas 
interferências contra a liberdade do diretor. 

Tanto Hearst como o fictício Kane herdaram 
uma grande fortuna e escolheram começar seus 
impérios administrando um pequeno jornal 
quando t inham por volta de 20 anos. Seus jor
nais se tornaram os de maior circulação e ambos 
passaram a ser donos da maioria dos jornais do 
país. Até a ética questionável que guiavam suas 
publicações era parecida. Tanto o Inquirer de 
Kane quanto o The Examiner de Hearst u t i l iza 
vam o sensacionalismo como combustível para 
as vendas. No filme, frases como "Se a manche
te for grande, a notícia será grande", dão o t o m 
para linha editorial do jornal — assim como 
ocorria com o verdadeiro. 

Outro traço de personalidade em comum 
entre Hearst e Kane era a disposição para per
seguir sem piedade seus in imigos . Logo, era de 
se imaginar que certa fúria seria direcionada 
contra Wel les . Hearst t inha 76 anos quando o 
ator e diretor chegou à H o l y w o o d e começou a 
fi lmar "Cidadão Kane". Wel les t inha, então, 
apenas 24 anos. Talvez, por causa da idade 
avançada de Hearst e da prepotência de Wel les , 
as possíveis consequências do fi lme não tenham 
sido devidamente ponderadas. O fato é que o 
filme chegou ao conhecimento de Hearst antes 



do lançamento e ele fez o que podia para evitar 
que este fosse projetado para o público. 

Hearst chegou a oferecer ao presidente da R K O 
uma grande quantidade em dinheiro para c o m 
prar os negativos de Cidadão Kane para depois 
queimá-los. Outra medida de Hearst foi proibir 
propaganda sobre o filme e outros do estúdio em 
seus jornais, além de tentar arruinar a imagem de 
Orson Welles, acusando-o de ser, entre outras 
coisas, comunista. Para os E U A da década de 
1940, acusação de comunismo era considerada 
um verdadeiro crime contra a nação. 

Hearst não conseguiu evitar o lançamento de 
"Cidadão Kane", mas a aura negativa em torno 
do filme causou prejuízo tanto para o estúdio 
quanto para Wel les , cujo trabalho só foi reco
nhecido anos depois. 

TRAMA PROMÍSCUA 
"Cidadão Kane" não revela apenas semelhan

ças entre Charles Kane e W i l l i a n Hearst. O pró
prio Welles t inha traços de personalidade muito 
parecidos com os do personagem e, portanto, 
com os de Hearst. Ironicamente, a trajetória dos 
três também traz similaridades inegáveis: na 
juventude t iveram grandes oportunidades, 
inclusive monetárias, foram considerados exce
lentes profissionais naquilo que faziam e todos 
também caíram em decadência. 

A relação entre Kane, Hearst e Welles fica 
mais promíscua quando se trazem à luz alguns 
elementos do roteiro do filme que distanciam 
Kane e Hearst, mas aproximam Kane e Welles . 
Um desses elementos é a figura materna: no 
fi lme, o magnata é criado longe da mãe, assim 
como Welles (sua mãe morreu quando ele tinha 
nove anos) e ao contrário de Hearst. Outro ele
mento que liga o personagem ao seu intérprete 
são os surtos de fúria, como os que Kane têm 
após sua segunda mulher o deixar. Welles t a m 
bém tinha seus acessos e era conhecido pela 
autoridade com que se impunha. 

Baseando-se nessas afinidades entre Kane e 
Welles , Pauline Kael , crítica da New Yorker, 
publicou em 1971 um artigo intitulado ' 'Criando 
Kane", no qual questionava a autoria do roteiro 
do filme. Nos créditos, Herman Mankiewicz e 
Orson Welles aparecem como coautores, mas 
Pauline levantava a hipótese de que apenas 
Manckiewcz teria escrito o roteiro. "Mankiewicz 
conheceu Hearst de perto e, no momento de redi 

gir o antológico roteiro, teve o cuidado e a pers
picácia de mesclar a figura imponente do magna
ta da mídia com a do próprio Orson Welles" , 
reconhece Jorge. 

" U m roteiro cinematográfico é só um guia para 
o objeto artístico final: o próprio filme", pondera o 
professor de cinema Firmino Holanda. Apesar de a 
questão levantada por Pauline não ter encontrado 
uma solução, a importância de Orson Welles para 
o filme é inegável. "Ele elegeu os melhores para 
que dessem o melhor. O fotógrafo Gregg Toland, 
o compositor Bernard Herman — ninguém teria 
tanta glória sem o brio da regência de Welles. 
M u i t o menos Herman Mankiewicz. Welles tomou 
o material daquele roteiro e o transformou em 
espetáculo irresistível", defende Jorge. 

Holanda aponta "Cidadão Kane" como um dos 
"pilares da arte audiovisual" que "impregna a 
montagem, o enquadramento, os sons e o senti
do de invenção que permeia o melhor do cine
ma" . Apesar disso, Orson Welles enfrentou 
períodos difíceis após.criar Kane, seu primeiro 
filme, com dificuldades para financiar futuras 
produções e, até mesmo, concluir as filmagens, 
como ocorreu com o filme "É Tudo Verdade" 
(veja o quadro). Apesar das polêmicas e d i f i cu l 
dades, tanto Welles quanto "Cidadão Kane" se 
transformaram em ícones, tanto para o cinema 
como para o jornalismo. 

Text Box
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