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RESUMO

No âmbito das pesquisas sobre as recriações cênicas de casas senhoriais produzidas pelo imaginário hollywoodiano, esta é a segunda já 
apresentada nos Colóquios Internacionais A Casa Senhorial: Anatomia de Interiores realizados em Fafe (Portugal, 2018) e Belém (2019), 
promovidos pela Fundação Casa de Rui Barbosa (RJ) e Universidade Nova de Lisboa. A pesquisa, que já objetivara analisar a representação da casa 
senhorial ibero-americana nos filmes de capa-e-espada na Hollywood da pré-Segunda-Guerra e suas injunções estético-funcionais-ideológicas no 
auge do studio system, agora volta-se para uma nova etapa do cinema industrial norte-americano: a do pós-guerra, em que se mesclam o padrão 
clássico das reproduções manufaturadas em estúdio, anterior a 1945, e locações genuínas em diversas partes do globo – reflexo de mudanças no 
gosto do público que ansiava por mais autenticidade nas ambientações, e de avanços tecnológicos no padrão do espetáculo cinematográfico. Em 
1954, a Paramount não poupou recursos para entregar ao público um luxuoso híbrido de melodrama com filme de aventuras nos trópicos com 
externas fotografadas no Ceilão (atual Sri Lanka): “No Caminho dos Elefantes”, dirigido por William Dieterle, estrelado por Elizabeth Taylor, foi um 
grande sucesso comercial à sua época. O que torna este filme notável para os estudos sobre a representação e a simbologia das casas senhorias 
no contexto do entretenimento audiovisual popular do século XX, além do seu visionário olhar “ecológico” e quase documental sobre a 
descolonização do Ceilão, é a engenhosa preocupação do roteiro, da direção e da esplêndida cenografia em tornar a casa senhorial o centro 
dramático e visual de todo o espetáculo. Nas disputas simbólicas engendradas pela dramaturgia e pelos códigos fílmicos da Hollywood clássica, o 
espaço cênico não é concebido apenas como arena para o desfile das paixões humanas, mas também como competente aparência do real e 
janela para o mundo. Em “No Caminho dos Elefantes”, os persistentes embates entre homem e natureza, cultura autóctone e cultura 
conquistadora, tradição e ruptura, masculino e feminino não alcançariam uma dimensão tão exemplar se não se desenvolvessem e se não 
buscassem o reequilíbrio de suas premissas no interior de uma casa senhorial tão espetacular. O cinema caracteriza-se como um discurso que 
representa ilusoriamente outros discursos como a arquitetura e o desenho de interiores. Nessas representações, são envolvidos processos que 
refletem os diversos níveis da criação audiovisual ficcional: dramatúrgico-ideológicos, fotográficos e sonoros, e os arquitetônico-decorativos da 
alçada da Direção de Arte e de interesse direto desta pesquisa. Na tradição artístico-industrial da Hollywood clássica, a Direção de Arte tinha por 
objetivos sustentar cenicamente a integridade fotográfica do filme enquanto desenhava um visual atraente, produzir ilusoriamente a 
tridimensionalidade espacial adequada à narrativa da história nos limites de uma tela bidimensional, legitimar com tratamentos seletivos o 
realismo do espaço e do tempo encenados para imediata identificação com as audiências do mundo inteiro e assim produzir a “suspensão da 
descrença” do espetáculo projetado, destacar apenas os detalhes decorativos mais representativos para “limpar” visualmente a cena, e –
finalmente – obter o controle da percepção do espaço pela audiência. A seleção das casas senhoriais a serem analisadas ao longo deste projeto 
de pesquisa devem ser produtos do cinema narrativo ficcional entre 1930-1950, em que a própria casa senhorial esteja no centro dramático da 
intriga e cujas representações tornaram-se “modelos de cultura” por ainda serem obras fílmicas exponenciais do entretenimento audiovisual 
popular do século XX e agentes da (in)formação estética das massas até hoje.
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