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RESUMO 
 

 

O presente trabalho se propõe a apresentar uma análise do filme O Jogador, obra de 1992, 

dirigida pelo cineasta norte-americano Robert Altman. No longa-metragem, o diretor satiriza a 

indústria cinematográfica norte-americana, construindo sua narrativa de acordo com os padrões 

exigidos por Hollywood, mas subvertendo-os. A discussão se pauta por uma pergunta principal:  

que elementos fazem deste filme uma obra altmaniana e não hollywoodiana? Para responder a essa 

questão, diversos aspectos da película foram estudados, assim como as características comuns do 

cinema de Robert Altman. Conhecido por realizar longas com grandes elencos e tramas múltiplas, 

utilizando-se bastante da metáfora, o cineasta dispensou essas características em prol da ironia. 

Mesmo assim a impressão é de ainda estarmos diante de um filme de Altman, ou seja, não-

hollywoodiano.   O Jogador é uma produção que fala de cinema a todo momento, seja através de 

diálogos ou por meio de uma simples tomada de um poster. Por isso, analisa-se, neste trabalho, o 

desenvolvimento narrativo de sua história, a “construção em abismo” da trama, a adaptação 

cinematográfica do livro de Michael Tolkin, as relações profissionais existentes em Hollywood e as 

inúmeras referências feitas ao longo dos cento e vinte minutos de duração. Após a análise do filme, 

foi possível identificar que a obra utiliza-se sim de várias tendências industriais cinematográficas 

dos Estados Unidos, como o inevitável final feliz. No entanto, a essência permanece altmaniana, 

seja pelo tom sarcástico, pelo incrível esforço técnico desempenhado no plano-sequência que abre o 

filme ou pela descontrução narrativa que o roteiro de Michael Tolkin realiza. Um longa bastante 

representativo na carreira de um diretor que sempre evitou Hollywood, mas que não conseguiu 

deixar de falar sobre o assunto.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Cinema, Robert Altman, Hollywood, metalinguagem, estrutura 

narrativa, sátira. 
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Introdução 

 

 

 São poucos aqueles aficionados por cinema nos dias de hoje que não começaram sua 

trajetória de vício saudável por essa arte através de filmes de Hollywood. O imaginário 

mundo da infância condiz com o fantástico universo construído pelo cinema industrial 

americano. O tempo, porém, se responsabiliza de mostrar para os mais interessados que 

aquele não é o único cinema existente. O contato com diretores, atores e roteiristas de outros 

países ou apenas donos de propostas diferentes aponta os diversos defeitos e virtudes desses 

filmes que chegam a todo momento às salas de cinema de nossas cidades. 

 

  E foi cansado de conferir a blockbusters, continuações e refilmagens de longas-

metragens que acabei me deparando com o cinema de Robert Altman. Era 2006, tinha 

acabado de entrar na faculdade e, incentivado pelo clima alternativo entre futuros 

comunicólogos, decidi conhecer um cinema diferente. Um cinema que vinha dos Estados 

Unidos, mas que não era hollywoodiano. Pelo menos, é o que diziam as diversas reportagens 

televisivas que abordavam a morte do diretor, no mesmo ano, e faziam questão de resumir o 

estilo de Altman.  

 

 Foi numa sessão vespertina no Espaço Unibanco Dragão do Mar, em Fortaleza, que 

tive o primeiro contato com o universo altmaniano. O filme: A Última Noite (A Prairie Home 

Companion, 2006), o derradeiro trabalho do cineasta. As estrelas das produções norte-

americanas estavam lá, como Meryl Streep, Kevin Kline, Woody Harrelson e até mesmo 

Lindsay Lohan. Nada era usual, no entanto. Todos improvisavam sem parar, e o filme não 

parecia ter um propósito óbvio. Altman filmava apenas o contexto e cabia ao público entender 

sua proposta. Tratava-se do último dia de um programa de rádio, cujo nome é o título original 

do filme. A leveza daquela trama, a pureza de sua mensagem e a metáfora sobre morte que 

trazia me fizeram querer conhecer mais sobre Robert Altman. 

 

   Posteriormente, pude conferir suas obras mais clássicas, mesmo que numa pequena 

tela de televisão. Nashville, M*A*S*H, Assassinato em Gosford Park, Short Cuts e O Jogador 

trouxeram uma noção maior da grandiosidade e da complexidade desse diretor. Enormes 

elencos, críticas mordazes, reflexões filosóficas se repetiam em seus longas-metragens, dentre 
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outras características. Não se tratavam mesmo de filmes hollywoodianos, nem tecnica nem 

liguisticamente. Queria saber o que fazia do cinema de Altman tão distinto daquelas 

produções comerciais advindas do seu próprio país. Queria saber também como conseguiu 

manter sua independência diante de tantas propostas sedutoras de Hollywood. Decidi, então, 

realizar este estudo. 

 

 O cinema de Robert Altma seria a razão da minha pesquisa, mas qual filme poderia ser 

meu objeto de estudo? Diante de tantos (são cerca de 30 produzidos por ele durante mais de 

quarenta anos), a dúvida era inevitável. “Por que não falar sobre uma produção que representa 

tão bem o posicionamento de Altman no cinema norte-americano?”, questionei-me, então. Foi 

assim que escolhi O Jogador, um filme que se passa em Hollywood, imita Hollywood, mas 

não parece ser de Hollywood. Diante disso, resolvi analisar a película sob diversos ângulos, 

que vão desde sua construção narrativa ambígua até as relações conturbadas entre produtores 

e roteiristas dentro dos estúdios de cinema. O estudo, no entanto, não poderia deixar de passar 

pela carreira de Robert Altman antes. 

 

 No primeiro capítulo, o foco é a vida pessoal e, principalmente, profissional do diretor. 

Uma biografia completa sobre os 81 anos do cineasta, desde seu nascimento em Kansas City, 

Missouri, até sua morte, em 2006, em Los Angeles, decorrente de leucemia. Dono de uma 

carreira cheia de altos e baixos, Altman foi um trabalhador inveterado. Além do cinema, 

desempenhou funções no teatro e na televisão, chegando a produzir três ou quatro obras por 

ano. Nem mesmo os problemas de saúde, já no fim de sua vida, diminuíram seu ritmo. 

Prêmios das mais altas honrarias e fracassos retumbantes de público e crítica resumem um 

pouco dos contrastes vividos pelo diretor durante sua vida.  

 

 No segundo capítulo, o trabalho faz um estudo mais aprofundado sobre a obra de 

Altman através de quatro marcantes filmes dele, que tão bem representam seu cinema, mas 

não esquecendo de fazer alusão a importância do cineasta para a mudança do cinema norte-

americano no final dos anos 60 e início dos 70. M*A*S*H, McCabe & Mrs. Miller, Nashville 

e Short Cuts têm suas características mais revolucionárias destacadas. A escolha por essas 

obras baseia-se na distinção de suas intenções, já que se enquadram em gêneros 

completamente diferentes.  
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 O terceiro capítulo representa a análise em si de O Jogador, obra de 1992, que traz a 

história de um produtor hollywoodiano ameaçado por um roteirista, numa metáfora sobre os 

embates entre essas duas classes cinematográficas. Griffin Mill é o nome do protagonista, que 

pressionado pela incerteza da confimação de seu emprego em um estúdio de cinema, decide 

reagir às ameaças, matando o roteirista e dando início a uma trama construída no padrão de 

Hollywood. Robert Altman sacrifica boa parte de seu estilo em prol de uma crítica feroz, mas 

ainda há muito dele no filme. Trata-se de uma sátira que merece ser pesquisada 

detalhadamente para que se perbeça o quão ambígua e irônica ela é. Que elementos fazem 

deste filme uma obra altmaniana e não hollywoodiana? Essa é a questão que permeia a 

pesquisa e que procurará ser respondida ao final dela.  
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Capítulo 1  

 

Robert Altman: vida e obra 

 

 

Nascido a 20 de fevereiro de 1925, Robert Bernard Altman não teve nenhuma influência 

cinematográfica por parte de sua família. Filho do bem-sucedido vendedor de seguros de vida 

Bernard Clement Altman com a dona-de-casa Helen Altman, ele conheceu apenas uma cidade 

até os dezoito anos de idade, a pequena Kansas City, no estado norte-americano de Missouri, 

localizado na Região Centro-Oeste do país. A paixão pelo cinema começou cedo, ainda na 

adolescência. Eventualmente, Altman e alguns amigos fugiam da escola para assistir a filmes 

no Cinema Plaza, o principal da cidade, onde eles haviam descoberto uma passagem proibida 

na entrada de serviço, pela qual conseguiam entrar de graça. 

 

A educação do menino Robert Altman foi marcada pela forte influência católica da 

família. Os ensinos infantil, fundamental e médio aconteceram na mesma escola, a St. Peter 

School. Depois de passar pelas faculdades Rockhurst High School e Southwest High School, 

ambas em Kansas City, Altman se alistou na Força Aérea americana em 1943, e, pela 

primeira vez na vida, saiu de sua cidade-natal. A sua dedicação e competência levaram-no a 

função de co-piloto. Suas virtudes deram-lhe também a chance de galgar outros postos com o 

passar do tempo: primeiro, na base de San Antonio, no Texas; depois, na de Riverside, na 

Califórnia, até embarcar para a 2ª Guerra Mundial. Ficou alojado em Morotai, na Indonésia, e 

voou em quarenta missões de bombardeio, sobrevivendo, inclusive, a um grande acidente. 

 

Durante o tempo ocioso da guerra, além de se ocupar com seus tradicionais desenhos, 

prática que tinha desde criança, Altman começou a escrever histórias.  A sua incessante 

produção fez com que ele mandasse alguns dos textos para uma prima de seu pai, que era 

secretária de Myron Selznick, irmão do lendário produtor David O. Selznick, grande agente 

em Hollywood na época. Ao retornar aos Estados Unidos, com 20 anos de idade, ele havia 

encontrado a sua profissão: queria ser escritor.  

 

Em 1947, casou-se pela primeira vez. A escolhida foi a modelo de Kansas City, LaVonne 

Elmer. Posteriormente, os pais dele se mudaram para Los Angeles, e o recém foramado casal 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rockhurst_High_School
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os acompanhou. Ele e Elmer tiveram uma filha, Christine Altman, mas logo se separaram em 

1949. Em Los Angeles, conheceu George W. George, seu vizinho, que depois viria a ser o seu 

primeiro grande parceiro de criação. George queria se diretor de cinema, enquanto Altman, 

um escritor. Naturalmente começaram a trabalhar juntos. Logo venderam dois argumentos 

para a RKO, uma produtora americana de cinema, os quais se transformaram em longas-

metragens. Na verdade, os dois confessaram depois que acabaram doando os argumentos de 

Bodyguard (1948) e Christimas Eve (1947) para o estúdio, apenas para ganhar os créditos, e 

declararam também que essa tinha sido uma das coisas mais estúpidas que tinham feito na 

vida. 

 

No entanto, as oportunidades no meio cessaram, e Robert Altman teve que se enveredar 

por outras áreas. Certo dia, quando foi comprar um cachorro de raça bull terrier, descobriu o 

método Identi-code, que consistia em tatuar, na parte interna da pata direita posterior do cão, 

sua identidade, seu estado e seu país – dados que ficariam armazenados numa central de 

informações, sendo cada registro único. Fascinado, Altman se tornou sócio de uma dessas 

companhias. Ele realmente achava que seria um bom negócio, mas, depois de algum tempo, o 

prejuízo se tornou evidente.  

 

Depois de vender a empresa para uma fábrica de comida de cachorros, Altman começou a 

escrever peças. O fracasso do primeiro trabalho, nos palcos de Los Angeles, e o desânimo por 

nunca conseguir entrar em contato com alguma pessoa influente da indústria do cinema, 

levaram-no a se mudar para Nova Iorque, com o objetivo de investir na carreira teatral. 

Durante a viagem fez uma parada em Kansas City, para rever a família e os amigos. Dentre 

esses muitos encontros, reviu seu amigo Robert Woodburn, que havia se transformado em 

produtor de teatro, tendo, inclusive, participado de um pequeno espetáculo na Broadway. 

Altman, então, mentiu descaradamente sobre sua experiência em Hollywood, dizendo que era 

escritor e que estava a caminho de Nova Iorque para a encenação de uma de suas peças. A 

mentira funcionou, e Woodburn o convidou a conhecer uns amigos que trabalhavam na 

Calvin Company, uma empresa de filmes institucionais que precisava de mão-de-obra 

conceitualmente competente para a equipe. 

 

No primeiro contato entre eles, Altman ficou fascinado com a estrutura da companhia. 

Após inventar ainda mais sobre o seu passado, ele teve o papel de diretor dos filmes 
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institucionais oferecido pelos diretores da empresa. Ali, finalmente, começou a nascer o 

interesse de Altman pela direção cinematográfica.  

 

 

1.1 Anos 50 e 60: o início de carreira no cinema 

 

 

Durante sua empreitada na Calvin Company, Altman produziu mais de sessenta curtas, 

dos quais poucos são destacáveis, como Modern Football (1951), em que simula um sonho de 

um jogador de futebol americano explicando como o esporte deve ser jogado. Para Ângelo 

Defanti, em “As Muitas Vidas de Robert Altman”, esse período, mais do que reconhecimento, 

trouxe aprendizado para o cineasta. “Já havia aprendido como lidar com todo o aparato 

técnico, como filmar, como trabalhar com atores, como editar e até como vender”. 

(DEFANTI, 2008, p. 10).  

 

Durante os seis anos que trabalhou para a empresa, chegou a sair e voltar três vezes, 

sempre na tentativa de conseguir qualquer tipo de trabalho na indústria cinematográfica de 

Hollywood, mas sem sucesso. Durante essa confusão de idas e vindas, casou-se, pela segunda 

vez, com Lotrus Carelli, com quem teria dois filhos, Michael e Stephen. O enlace também não 

durou muito, terminando em 1957.  Já em 1955, ele teve a primeira oportunidade de dirigir 

um longa-metragem. Elmer Rhoden Jr., filho do dono da Midwest Fox, maior cadeia de 

cinema do meio-oeste dos Estados Unidos, lhe convidou para comandar uma película, tendo 

como única exigência que ela fosse sobre gangues. Poucas semanas depois do convite, com o 

orçamento de U$ 60.000, The Delinquents (idem, 1957) começou a ser rodado em Kansas 

City com uma equipe, basicamente, de funcionários da Calvin Company. Filmado sem 

grandes problemas, a não ser algumas pequenas divergências com o ator que interpretava o 

protagonista, o longa teve lançamento e bilheteria inexpressivos.  

 

The Delinquents é um filme sobre a juventude rebelde dos anos 50, perpessado por 

um discurso moralista que se faz ouvir, insistentemente, no início e no final da 

narrativa. É, evidentemente, inspirado na onda de filmes sobre este universo de 

personagens a partir do sucesso de filmes como O Selvagem (The Wild One, 1953), 

com Marlon Brando, e Juventude Transviada (Rebel Without a Cause, 1955), com 

James Dean. Há, no entanto, uma dissociação do universo dos jovens transviados 

dos que não se vê nestes filmes anteriores. Se, assim como seus antecessores, The 

Delinquents, como o título já faz notar, trata estes jovens como foras-da-lei em 

potencial, em nenhum momento o filme parece apontar simpatia por eles e 

preocupação com seus destinos – eles são vistos, apenas, como fascinantes ameaças 
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à sociedade, novos bárbaros capazes de estragar a felicidade das pessoas de bem. 

(CAETANO in DEFANTI, 2008, pág. 66). 

  

Apesar da pouca relevância cinematográfica no país, o longa despertou a atenção de uma 

das pouquíssimas pessoas que o assistiram. Tratava-se de Alfred Hitchcock, cujo telefonema 

transformaria a vida de Altman. O nascente diretor foi convidado para produzir a série 

televisiva Suspicion. Entretanto, ele se negou a produzir, queria dirigir. Aceitaria a proposta 

somente se lhe fosse permitido ser diretor de dois episódios da série Alfred Hitchcock 

Presents. Houve acordo. 

 

Os dois episódios foram experiências razoavelmente boas, tanto que lhe foi oferecido um 

terceiro. Quando recebeu o roteiro, porém, Altman entrou na sala da produtora executiva da 

série, Joan Harrison, declarando ser um erro filmar aquele argumento. Mal sabia ele que, 

excepcionalmente, a própria produtora havia escrito aquele episódio. Desde então, nunca mais 

voltou a dirigir um episódio de Alfred Hitchcock Presents. Mesmo assim, segundo Ângelo 

Defanti, a experiência teve suas recompensas positivas: 

 

Um novo mundo havia se aberto. A televisão oferecia muitas oportunidades 

de filmar, sem parar, programas com liberdade e baixo orçamento, nem sempre 

bons, mas a idéia era fazer TV até que um filme lhe despertasse o interesse. E assim 

foi. Já em 58, foi contratado pela Desilu, produtora de Lucille Ball e Desi Arnaz, 

para dirigir toda a primeira temporada de Whirlybirds, que Altman definia como 

“dois caras e um helicóptero, bem infantil”. O diretor, porém, nunca teve liberdade 

criativa, nem poder de escolha do elenco e nem dos roteiros. Ainda assim, a série 

teve uma importância chave para a vida de Altman. (DEFANTI, 2008, p. 11). 

 

Em Whirlybirds, Robert Altman conheceu Tommy Thompson, que viria a ser o 

produtor executivo da maioria de seus filmes e, acima de tudo, seu melhor amigo. Melhor 

ainda, Altman também foi apresentado a terceira e última mulher de sua vida, Kathryn Reed, 

figurante de um dos episódios do programa. Os dois casaram-se em 1959, aumentando para 

cinco o total de filhos do cineasta com a chegada de Robert e Matthew. 

 

A partir de então, a carreira de Altman deslanchou na TV, dirigindo vários episódios 

de inúmeras séries. Ficou conhecido, no entanto, como um diretor fora dos padrões. Queria 

dar opiniões em roteiros, dirigir figurantes, escolher elenco e equipes, nada coerente com o 

ritmo industrial da televisão. Por outro lado, era o diretor que mais trabalhava na agenda e 

nunca estourava orçamentos. Nesse percurso, colecionou diversas histórias. Em uma das mais 

marcantes, provocou uma verdadeira revolução para a época, ao dirigir um episódio da série 
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Maverick, chamado Bolt from the Blue, com planos gerais, o que rompia regras da TV. “A 

ideia era jogar o livro fora, ir contra tudo o que era feito”, chegou a afirmar certa vez.  

 

Em The Lion Walks Among Us, episódio da série Bus Stop, voltou a desrespeitar 

padrões, gerando um efeito polêmico. Nele, um jovem atraente visita a cidade fictícia de 

Sunrise, comete um assassinato e, após uma longa perseguição, convence todo o pequeno 

vilarejo de que é inocente e quase se safa. Com uma violência gráfica forte para o horário 

nobre, as consequências vieram de imediato. Os patrocinadores se recusaram a financiar o 

episódio. Pediram que seus anúncios fossem retirados e, em algumas cidades, o programa foi 

tirado do ar no meio da exibição. Com tanta controvérsia ao redor de seu nome, Altman se 

transformava, curiosamente, num diretor prestigiado no meio.  

  

Após o sucesso estrondoso de mais uma série, Combat, considerado um dos retratos 

mais realistas de guerra já feitos, o diretor começou a galgar postos no cinema. Once Upon a 

Savage parecia ser mais um episódio da série Kraft Mistery Theater. Porém, ele foi expandido 

para se transformar num telefilme e depois chegou a ter um pequeno lançamento nos cinemas 

com o novo nome de Nightmare in Chicago. “Havia chegado o momento, o artista virou 

maior do que o meio, a TV era pequena demais para Altman, ele já tinha credenciais 

suficientes para fazer a transição para os cinemas” (DEFANTI, 2008, pág. 13). 

Posteriormente, Altman fundou sua primeira produtora, a Westwood Productions, juntamente 

com o produtor de Kraft Mistery Theater, Ray Wagner. Dois projetos foram iniciados nessa 

fase, no entanto, eles acabaram saindo de suas mãos. 

 

O desânimo não chegou a abalar sua confiança, e em 1968, a Warner Bros. oficializou 

o convite para que dirigisse Countdown (No Assombroso Mundo da Lua, 1968), adaptação do 

livro The Pilgrim Project, que já havia despertado o seu interesse antes. Altman teve total 

liberdade editorial antes e durante as filmagens. Entretanto, a pós-produção trouxe consigo 

algumas desavenças. Jack Turner, presidente do estúdio, após conferir os copiões, achou 

inadmissível que algumas cenas apresentassem atores falando simultaneamente. O diretor 

argumentou dizendo que era como na vida real. No entanto, o “dedo” dos executivos da 

Warner no filme não parou por aí. Eles modificaram o final em aberto em prol de algo mais 

acessível ao grande público. 
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Um ano mais tarde, Robert Altman teve a chance de dirigir um  longa-metragem de 

pouca expressão baseado em um livro. That Cold Day in the Park (Uma Mulher Diferente, 

1969) foi, então, rodado no Canadá graças ao amigo Dan Factor. O filme serviu para que ele 

colocasse em prática o uso complexo da lente zoom que seria uma marca de sua carreira. 

Pouco depois, chegou-lhe às mãos um roteiro que havia sido recusado por mais de quinze 

cineastas. Era M*A*S*H (idem, 1970), longa que mudaria a vida do diretor. Sobre as 

produções realizadas por Altman até então, o professor da Universidade Federal Fluminense e 

redator da Revista Contracampo, Daniel Caetano, diz o seguinte: 

 

É constante a associação do nome de Robert Altman a uma lista de cineastas norte-

americanos que produziram obras contestadoras dos modelos reinantes no próprio 

cinema e na cultura dos EUA, de modo geral. O que há de mais curioso nessas obras 

de juventude – se assim se pode dizer, uma vez que Altman já tinha mais de 30 anos 

ao fazer seus dois primeiros longas e mais de 40 ao realizar Countdown – é que são 

filmes notadamente ligados a pontos de vista conservadores. Já há, no entanto, um 

fascínio pela possibilidade de ir além dos limites impostos – represado em The 

Deliquents, mas evidente em The James Dean Story e na trama de Countdown. Este 

fascínio se faria notar em alguns outros filmes de Altman, sobretudo Brewster 

McCloud (Voar é com os Pássaros, 1970) – e, de certa maneira, seria um sentimento 

motor de toda a inquietação que, dali em diante, de tempos em tempos, iria se 

manifestar na produção de Altman. (CAETANO in DEFANTI, 2008, pág. 67). 

 

 

1.2 Anos 70: a década gloriosa 

 

 

M*A*S*H tratava-se de uma produção baseada em um livro de humor negro sobre 

cirurgiões de guerra. Dessa vez, porém, o enredo encontrou alguém que via qualidade em suas 

páginas. A essa época, Altman passava por uma séria crise profissional. “Aos avançados 45 

anos para a indústria, o próprio começava a ter plena certeza que jamais aconteceria no meio e 

que deveria, pelo menos, fazer filmes como quisesse”. (DEFANTI, 2008, pág. 13). 

 

Enfrentando problemas com os altos executivos da FOX, o cineasta conseguiu 

concluir as filmagens de M*A*S*H, sempre procurando inserir técnicas particulares de 

direção. Mesmo com pouca crença, a película foi lançada. Para surpresas de muitos, todavia, o 

filme foi um sucesso, tanto de público quanto de crítica. Os elogios foram tantos que o diretor 

saiu do Festival de Cannes com a Palma de Ouro de Melhor Filme em 1970. No mesmo ano e 

pela mesma produção, também recebeu o reconhecimento no seu próprio país, ao ser indicado 

ao Oscar de melhor diretor. Era a primeira de cinco nomeações que viriam. 
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Com o respeito que conseguiu, vários projetos lhe foram apresentados. No entanto, um 

chamou a atenção de Altman em especial. Brewster McCloud (Voar é com os Pássaros, 1971) 

contava a história bizarra de um jovem assassino que queria desenvolver um aparato que lhe 

permitisse voar. Com o lançamento ainda em 1970, o diretor desfrutava de dois filmes que 

figuraram em diversas listas dos melhores do ano elaboradas por críticos dos Estados Unidos. 

O prestígio no meio cresceu ainda mais, e, então, um grande desafio apareceu. Em 1971, 

aceitou filmar a megaprodução McCabe & Mrs. Miller (Quando os Homens são Homens, 

1971), estrelando Warren Beatty e Julie Christie. Nem as desavenças com Beatty impediram 

Altman de realizar uma de suas películas mais aplaudidas. 

 

Em seguida, o diretor seguiu os seus instintos para realizar Images (Imagens, 1972), 

“um verdadeiro tratado sobre o terror da claustrofobia”. (DEFANTI, 2008, pág. 14). Nele, 

voltou a trabalhar com o diretor de fotografia húngaro recém-chegado dos EUA, Vilmos 

Zsigmond
1
, responsável por McCabe. O sucesso de crítica veio, mas o público não recebeu 

muito bem Images. Em 1972, no Festival de Cannes, a protagonista, Susannah York, levou o 

prêmio de melhor atriz. 

 

Para o ano posterior, a United Artists
2
 (UA) lhe ofereceu a oportunidade de dirigir The 

Long Goodbye (O Perigoso Adeus, 1973), baseado no livro homônimo de Raymond 

Chandler. A rejeição de Altman aconteceu no primeiro momento, já que não desejava fazer 

um filme noir comum, como os protagonizados por Humphfrey Bogart. O estereótipo, no 

entanto, não era o objetivo do estúdio, e o cineasta voltou a conferir com outros olhos o 

roteiro de Leigh Brackett, pelo qual acabou se apaixonando posteriormente. Uma publicidade 

equivocada levou o filme a um fracasso retumbante em seu lançamento. The Long Goodbye 

estava sendo vendido como um filme de suspense, quando, na verdade, era uma paródia ao 

gênero. Um relançamento com uma formulação no marketing, porém, não gerou o efeito 

pretendido.  

 

                                                 
1
 Vilmos Zsigmond é um diretor de fotografia hoje renomado, responsável pela luz de diversas obras de 

Hollywood.Venceu o Oscar de melhor fotografia em 1984 pelo trabalho realizado em Contatos Imediatos 

doTerceiro Grau (Close Encounters of the Third Kind, 1977).  
2
 United Artists é uma produtora montada em 5 de fevereiro de 1919 por quatro grandes pessoas de Hollywood: 

Charle Chaplin, Douglas Fairbanks, Mary Pickford e D. W. Griffith. Criado para desafiar o poder dos grandes 

estúdios que, como pensavam, faziam a maior fortuna no talento de alguém. 



 17 

Em 1974, a United Artists entregou a Altman um outro roteiro. Dessa vez, tratava-se 

de uma história sobre música country, gênero musical que o estúdio queria promover logo 

depois de comprar uma gravadora. O diretor rejeitou a proposta. Disse que faria um projeto 

próprio se a UA bancasse a adaptação, para os cinemas, de um pequeno livro que o 

interessava, chamado Thieves Like Us (Renegados até a Última Rajada, 1974). O estúdio 

aceitou, mas o filme não agradou o público nem o júri do Festival de Cannes, onde concorreu 

à Palma de Ouro. 

  

No início de 1974, durante a retomada do projeto do filme sobre música country, 

Altman recebeu um roteiro irrecusável. Tratava-se de California Split (Jogando com a Sorte, 

1974), que havia sido desenvolvido, originalmente, por Steven Spielberg, e que tratava sobre 

o mundo dos jogos de azar, cujo tema era muito particular para ele. Contudo, mais do que um 

sucesso comercial e de crítica, o longa deu início a algo que se tornaria uma marca do diretor. 

Pela primeira vez, ele e seu técnico de som, Jim Webb, desenvolveram o primeiro mixer de 

oito canais, que foi chamado de “8-track Lion‟s Gate mixer”, que se tratava de um sistema de 

multicanais. “A aplicação revolucionária permitia que cada som de ambiente, ruído, fala de 

personagens ou bochicho de figurantes, pudesse ser controlado e aplicado separadamente”. 

(DEFANTI, 2008, pág. 15). 

  

Depois de enviar a roteirista de Thieves Like Us, Joan Tewkesbury, para Nashville, 

cidade interiorana dos Estados Unidos, Robert Altman entregou o roteiro do filme de música 

country a United Artists, o qual foi sumariamente rejeitado. O enredo mostrava um panorama 

do cenário musical da localidade, com 24 personagens. Sem a ajuda da UA, ele procurou 

financiamento em outros locais e achou apoio na ABC Entertainment. Resultado: uma incrível 

sintonia entre direção, elenco e roteiro, no que se constituiu num grande acontecimento 

cinematográfico em 1975. Com Nashville (idem, 1975), Altman recebeu sua segunda 

indicação ao Oscar de direção, assim como a película foi lembrada em mais três categorias 

(incluindo duas nomeações para atriz coadjuvante pelas performances de Lily Tomlin e Ronee 

Blakley). No entanto, Um Estranho no Ninho (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975), de 

Milos Forman, venceu a maioria dos prêmios, deixando para Nashville apenas a categoria de 

canção, pelo trabalho realizado por Keith Carradine.  

  

Com o sucesso, o cineasta passou a ser disputado por diversos produtores. Mas foi 

apenas um de nacionalidade italiana que lhe agradou. Dino di Laurentiis trouxe às suas mãos 
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a adaptação da peça The Indians, de Athur Kopit, que se transformaria no filme de maior 

orçamento na carreira de Altman até então: US$ 7 milhões. Para realizá-lo, era necessário um 

grande ator para ser a estrela, e Paul Newman aceitou a proposta. Mas o que se viu 

posteriormente foi um retumbante fracasso de crítica e público, apesar da vitória do Urso de 

Ouro, em Berlim, em 1976. Depois do ocorrido, os outros dois projetos com Di Laurentiis não 

avançaram e a parceria terminou, deixando Altman desiludido com a indústria 

cinematográfica. Trabalharia, agora, de forma independente. 

  

Foi, então, que surgiu Alan Ladd Jr., chefe de criação da 20th Century Fox. Os dois se 

entenderam e deram início a uma parceria que prezava pela independência do diretor. O 

contrato assinado pelos dois, para cinco filmes, e a liberdade que Ladd concedeu ao diretor 

foram essenciais para permitir suas extraordinárias produções na segunda metade da década 

de 70, tanto que o primeiro projeto não poderia ser mais ousado. Três Mulheres (Three 

Women, 1977) nasceu de um sonho que Robert Altman teve enquanto sua mulher, Kathryn, 

estava internada com suspeita de ser portadora de uma grave doença. As subjetividades desses 

sonhos foram, então, passadas para as câmeras, num dos poucos projetos realizados pela Fox 

sem roteiro definido. Tudo era decidido na hora da filmagem, de acordo com a determinação 

de Altman. O resultado agradou e deu a Shelley Duvall o prêmio de melhor atriz no Festival 

de Cannes daquele ano.  

  

O projeto posterior voltou a reunir um grande elenco. Na verdade, o maior elenco com 

qual Altman já trabalhou. Cerimônia de Casamento (A Wedding, 1978) trazia 48 personagens 

e contava uma história cômica em torno de um bizarro enlace entre dois jovens com muitos 

segredos entre si. Antes mesmo do lançamento do filme, o diretor entrava em estúdio, 

novamente, para rodar Quinteto (Quintet, 1979), ficção científica que retrata um jogo de vida 

e morte entre cinco personagens, que voltava a trazer Paul Newman num dos papéis 

principais. O fracasso, porém, voltou a perseguir a dupla, como afirma Ângelo Defanti: 

 

Se em Três Mulheres, o fracasso comercial foi retumbante, em 1979, com 

Cerimônia de Casamento, o diretor recuperava, de novo, seu prestígio junto aos 

executivos da Fox, mas o caminho seria bem tortuoso dali pra frente. Quinteto não é 

compreendido, não é perdoado pelas regras mal explicadas do jogo e Altman recebe 

a maior quantidade de críticas negativas da carreira, afastando, de vez, o público. 

(DEFANTI, 2008, pág. 17). 
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 O projeto seguinte, mais pop, também não ajudaria. Com Um Casal Perfeito (A 

Perfect Couple, 1979), Altman uniu comédia romântica, com um casal improvável, a um 

musical, com uma banda formada por Alan Nicholls. A crítica achou o filme bobo e o público 

não simpatizou o suficiente.  

 

O cineasta enfrentou maiores dificuldades ainda com o pedido de demissão de Allan 

Ladd Jr., seu grande defensor dentro da Fox, após tentar proteger Altman em uma reunião em 

frente a toda a diretoria do estúdio, em Mônaco. Como conseqüência, o próximo projeto já em 

andamento de Altman, Health (Polícia do Corpo Perfeito, 1980), não teve defensores e 

acabou sem ser lançado nos cinemas. A década que revelou Altman para o mundo terminava 

da mesma maneira como seria boa parte dos anos 80. 

 

 

1.3 Anos 80: Período de incontáveis fracassos 

 

 

Seguir livre da pressão dos executivos fazia parte dos ideais do diretor, contudo o 

projeto de filmar uma superprodução oferecida por Robert Evans não pode ser negado. A 

adaptação para os cinemas da famosa animação Popeye (idem, 1980) era bastante esperada, 

mas brigas nas filmagens e pressão constante dos estúdios Paramount e Disney durante o 

processo criativo levaram ao fracasso de crítica do longa.  

  

Com dificuldades financeiras, Altman vendeu a Lion‟s Gate, produtora que havia 

criado após o sucesso de M*A*S*H e que lhe possibilitou estruturar todos os seus projetos a 

sua maneira, para o produtor Jonathan Taplin, por US$ 2,5 milhões e se mudou para Nova 

Iorque. Em 1982, sem grandes propostas para o cinema, seguiu para os palcos teatrais. Dirigiu 

Rattlesnake in a Cooler e Precious Blood, na qual dois atores permanecem o tempo todo no 

palco, sem dirigir a palavra um ao outro. O sucesso gerou mais um convite, dessa vez para 

comandar o espetáculo de nome Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, Jimmy Dean. 

Decidiu, então, transformar a peça em filme, tirando do próprio bolso o financiamento. Os 

custos foram pequenos, já que toda a trama se passa em uma pequena loja. Esta foi a primeira 

película de sua nova produtora, a Sandcastle 5.  
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Com maiores expectativas, tirou da gaveta, em 1982, um antigo projeto. 

Originalmente todo composto por mulheres, o enredo passou a ter somente homens. Tratava-

se de Streamers (O Exército Inútil, 1983), adaptação de uma peça de grande sucesso. No 

mesmo ano, o filme foi selecionado para a competição oficial do Festival de Veneza, saindo 

com o prêmio de melhor ator, concedido a todo o elenco do filme.  

 

Um ano mais tarde, o diretor se apaixonou por um monólogo que assistiu em Los 

Angeles. Philip Baker Hall interpretava o ex-presidente Richard Nixon em The Last Tape 

(and Testement) of Richard Nixon, que mostra o político acompanhado por um gravador, uma 

arma e uma garrafa de uísque durante uma longa madrugada. Depois de levar o espetáculo 

para a off-Broadway
3
 e para a Universidade de Michigan, Altman filmou a experiência na sala 

de uma casa, o que resultaria em Secret Honor (idem, 1984), mais um longa barato que teria 

lançamento tímido. Dessa vez a crítica voltou a estar ao seu lado.  

 

Mais uma adaptação de uma peça, então, voltou às suas responsabilidades. Em 1985, 

ele filmou o aclamado trabalho teatral de Sam Sheppard, Fool for Love (Louco de Amor, 

1985), que conta com o próprio Sheppard no papel principal. Diferente dos projetos 

anteriores, aqui as locações foram várias, o que rendeu ao filme uma boa carreira entre 

público e crítica, além de boa recepção no Festival de Cannes. Projetos televisivos 

inexpressivos vieram depois. A oportunidade de adaptar os trabalhos The Doom e The Dumb 

Waiter do dramaturgo inglês Harold Pinter foi o que lhe atraiu.  

 

No fim do mesmo ano, Altman fez uma drástica mudança em sua vida: foi morar em 

Paris. “Queria avançar na pesquisa do filme sobre o mundo da moda que planejava fazer 

havia dois anos e nenhum interesse o prendia aos Estados Unidos. Não faria diferença onde 

vivesse, portanto”. (DEFANTI, 2008, pág. 20). Seu primeiro trabalho no país foi para a TV: 

Laundromat, peça da vencedora do Pulitzer, Marsha Norman.  

 

A fama que cultivou durante a década de adaptador de peças teatrais para o cinema o 

fez receber a oferta para dirigir Beyond Therapy (Além da Terapia, 1986), de Christopher 

Durang. “Com o elenco contando com Jeff Goldblum, Julie Hagerty, Tom Conti, Glenda 

Jackson e Christopher Guest, Beyond Therapy é uma confusão de situações, personagens mal 

                                                 
3
 Off-Broadway é termo utilizado para definir peças, musicais ou show de variedades realizados em Nova 

Iorque, mas fora dos pomposos e caros teatros da Broadway.  
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construídos e clichês”. (DEFANTI, 2008, pág. 20). O longa é hoje conhecido como o pior 

material já produzido por Altman em toda a sua carreira. 

 

Uma pequena volta por cima teve início com a adaptação de uma peça de Herman 

Wouk para a TV. Com roteiro assinado pelo próprio Wouk, The Caine Mutiny Court-Martia 

devolveu a Altman o prazer em voltar a filmar, em voltar a contar uma história. Exibido pela 

CBS, o telefilme nem pode ser conferido pelo diretor, que já começava a trabalhar em uma 

minissérie sobre a vida de Vincent Van Gogh
4
.  

 

Em 1988, o cartunista Garry Trudeau foi responsabilizado pela HBO para desenvolver 

uma série inspirada nas eleições presidenciais americanas daquele ano. Trudeau, então, exigiu 

Robert Altman para a direção, levando o cineasta a retornar ao seu país. E o retorno foi bem 

recompensado. Tanner ’88 acompanha um candidato fictício à presidência dos EUA, Jack 

Tanner, vivido por Michael Murphy, em estilo documental.  

 

Tanner interage com os candidatos reais, com a imprensa e com o eleitorado. Tudo era 

criado com o avançar dos capítulos, ninguém sabia o que aconteceria no episódio seguinte. “A 

série virou um marco, única de conteúdo pop e artístico como a TV americana jamais havia 

visto. Toda semana o país parava para ver como seu candidato favorito estaria sendo retratado 

pelas lentes de ficção de Altman e Trudeau”. (DEFANTI, 2008, pág. 21). A série rendeu a 

Altman o prêmio de melhor direção no Emmy, dando fim ao período tenebroso na carreira do 

diretor. O cineasta Felipe Bragança, porém, vê com outros olhos a chamada “decadência” do 

cineasta. 

 

Se esta é a chamada década maldita de Altman, é também aquela em que ele deixa 

jorrar, com impressionante inquietação, a crise, o mal-estar estético-político que o 

desacerta. Robert Altman nem se retira de cena, nem se acomoda em projetos 

impessoais – ele vai aos trancos e barrancos se esgueirando entre peças de teatro, 

ensaios de TV e ruínas de seu prórpio cinema. E o que parece se ler, nas entrelinhas, 

é algo – se tentássemos sintetizar em uma frase de efeito – como: o erro que 

preserva o espírito, do que a derrota por acomodação estética. (BRAGANÇA in 

DEFANTI, 2008, pág. 159). 

 

 

 

                                                 
4
 Vincent Van Gogh é um pintor pós-impressionta neerlandês, freqüentemente considerado um dos maiores de 

todos os tempos. 
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1.4 Anos 90 e 2000: a volta aos grandes filmes 

 

 

Com o intuito de terminar o projeto sobre Van Gogh, Altman voltou para a Europa e 

acabou vendo que o intitulado Vincent & Theo podia ser transformado em um longa-

metragem. Em maio de 1990, foi ao ar a série de quatro capítulos na televisão francesa. Já em 

setembro do mesmo ano, estreou, no Festival de Toronto, a versão de duas horas do novo 

filme do cineasta. Dois meses mais tarde, ele voltou a morar nos Estados Unidos, dessa vez de 

forma definitiva. Foi exatamente nesse período que teve o primeiro contato com os contos de 

Raymond Carver, que o inspiraria a realizar, mais tarde, Short Cuts – Cenas de Vida (Short 

Cuts, 1993).  

 

Enquanto não conseguia financiamento para esse projeto, Altman realizou dois 

telefilmes baseados em livros: McTeague; e a continuação The Real McTeague, ambos de 

1992. No mesmo ano, lançou o filme que devolveria todo o prestígio que alcançou nos anos 

90, O Jogador (The Player, 1992), uma sátira à indústria cinematográfica hollywoodiana, 

objeto de estudo deste trabalho. Adaptado do livro de mesmo nome de Michael Tolkin, o 

longa teve uma recepção excelente no Festival de Cannes, de onde saiu com os prêmios de 

Melhor Direção e Melhor Ator (Tim Robbins). A Academia de Artes e Ciências 

Cinematográficas também reconheceu o diretor, concedendo-o a terceira indicação ao Oscar. 

 

Com a ajuda financeira que precisava, Altman se empenhou bastante para filmar Short 

Cuts – Cenas de Vida, película que se baseia em nove contos e um poema de Raymond 

Carver
5
. Voltando aos grandes elencos, reuniu 22 personagens desinteressantes dos subúrbios 

de Los Angeles, conquistando crítica e público no que muitos consideram uma obra-prima. 

Um filme típico de Altman, com o melhor do talento do diretor, devolvendo definitivamente o 

prestígio que alcançou nos tempos áureos. O Leão de Ouro no Festival de Veneza trouxe a 

certeza de que Short Cuts viria para ficar. Altman também foi lembrado pela Academia de 

Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood com uma quarta indicação a melhor diretor 

do ano. 

 

                                                 
5
 Raymond Carver é um escritor norte-americano célebre por seus contos e poemas minimalistas. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Minimalismo
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Com tanto sucesso, ele podia voltar a fazer o filme que quisesse e optou por resgatar 

um projeto de um longa sobre o mundo da moda que tinha desde os anos 80. Prêt-à-Porter 

(idem, 1994), então,  foi produzido. Mesmo sem grande aceitação da crítica, o forte apelo 

comercial do filme com suas estrelas, como Julia Roberts, Kim Basinger, Sophia Loren e 

Marcelo Mastroianni, fez da obra um sucesso de bilheteria. 

 
Filme pouco pensado e formatado, Altman acreditou que pudesse emplacar o mesmo 

método de Nashville no universo fashion das principais passarelas do mundo. 

Barrado em diversos desfiles, atores desentrosados e história original fraca. Os 

anárquicos copiões não entregaram uma narrativa linear tão bem acertada para 

Altman. (DEFANTI, 2008, pág. 23). 

 

Mais seletivo depois de Prêt-à-Porter, Altman escolheu dois projetos simultâneos 

bastante particulares para dar prosseguimento a carreira. Já era 1996 e uma volta a Kansas 

City, sua cidade natal, era necessária. Jazz’34 (idem, 1996) e Kansas City (idem, 1996) foram, 

então, filmados na localidade. O primeiro é um documentário sobre o panorama do jazz, que 

embalava as noites da cidade na década de 30, em inúmeras encenações de shows históricos 

revividos com os melhores instrumentistas do mundo daquele momento. Já o segundo é uma 

ficção, que utilizou os mesmos cenários de Jazz’ 34, na qual uma mulher, para salvar seu 

namorado, embarca numa jornada em que terá que transitar pelo submundo da cidade dos 

anos 30. Mais do que marcar a filmografia do diretor, os longas viraram referência em relação 

a saúde de Altman, pois, nesse período, ele foi internado em estado grave em um hospital, 

onde fez um transplante completo de coração, fato que só revelaria ao público no discurso de 

agradecimento ao Oscar Honorário em 2006. 

 

Um retorno rápido a televisão americana, com a série “Gun” da ABC, levou o cineasta a 

ser convidado pela Polygram para dirigir seu primeiro thriller. The Gingerbrad Man (1998), 

no entanto, trouxe conflitos com o próprio estúdio que parecia descrente de seu trabalho. 

Chegou, inclusive, a ser demitido e readmitido algumas vezes. Cookie’s Fortune (1999) veio 

depois, abrindo o Festival de Sundance daquele ano e concorrendo ao Urso de Ouro de 

Berlim. O filme marcou o retorno de Altman a comédia, gênero que voltaria a filmar, em 

2000, com Dr. T e as Mulheres (Dr. T and the Women, 2000). O sucesso, porém, só voltou a 

bater a sua porta um ano mais tarde. 

 

Em Assassinato em Gosford Park (Gosford Park, 2001), o cineasta mostrou os bastidores 

da aristocracia inglesa, reunindo um elenco de renome. Ácido, o longa agradou aos fãs e a 
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crítica, conseguindo sete indicações ao Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. Foi a 

primeira vez, desde Nashville, que o diretor emplacou um filme entre os cinco finalistas ao 

maior prêmio da indústria cinematográfica americana. Assassinato em Gosford Park, contudo, 

só ganhou o Oscar de melhor roteiro original, pelo trabalho realizado por Julian Fellowes.  

 

A calorosa recepção ao longa-metragem anterior, no entanto, não se repetiu dois anos 

mais tarde. De Corpo e Alma (The Company, 2003), que retrata o dia-a-dia de uma bailarina 

que está para virar a principal de uma prestigiosa companhia de balé de Chicago, desagradou 

ao público. Aos 78 anos de idade, o diretor teve de encarar o último fracasso de sua carreira 

nos cinemas. Seguiram-se trabalhos irrelevantes na televisão e no teatro, incluindo uma 

encenação para os palcos de seu próprio filme, Cerimônia de Casamento.  

 

O ano de 2005 trouxe uma série de complicações à saúde de Robert Altman, 

diagnosticado com leucemia. No entanto, ele não parou. O roteiro seguinte contava a história 

do último dia de um programa de rádio, numa metáfora comovente sobre a morte. Muitos 

disseram ser uma despedida. E foi o que aconteceu. A Última Noite (A Prairie Home 

Companion, 2006) foi o adeus de Altman aos cinemas. Com dificuldades, devido a leucemia, 

ele contou com a ajuda do diretor Paul Thomas Anderson
6
, o mais aplaudido de seus 

discípulos, para finalizar a obra. O resultado é um filme elegante. 

 
Altman vai do palco ao bastidor com a costumeira classe. Os planos são longos e, 

não raro, a câmera acompanha esse trajeto da coxia ao público numa única tomada. 

Existe uma ideia de continuidade presente num estilo de filmar que evita os saltos e 

os cortes bruscos. Fluidez e ritmo – essa combinação predomina nesse filme, que 

como uma música de blues, vai envolvendo o espectador numa nuvem de doce 

melancolia e estranha felicidade. Sim, porque, mesmo sendo uma meditação sobre a 

morte, A Última Noite nunca perde o sentido do humor. (ZANIN in DEFANTI, 

2008, pág. 243). 

  

A edição do Oscar 2006 homenageou o conjunto da obra de Altman, concedendo-o 

finalmente a famosa estatueta, pela qual concorreu por cinco vezes. A cerimônia aconteceu 

em março. Em junho, A Última Noite chegou aos cinemas americanos com boas críticas e 

uma boa acolhida do público. Em novembro, Robert Altman faleceu. Aos 81 anos, com 59 

anos de carreira, o diretor deixou um legado de 37 longas-metragens, outra dezena de filmes e 

seriados para a TV, além de várias peças teatrais. “O cinema não ficava mais pobre no dia 20 

de novembro de 2006, herdava a genialidade de um camaleão que disse, uma vez, que não 

                                                 
6
 Paul Thomas Anderson é um jovem diretor norte-americano responsável por filmes premiados como Boogie 

Nights (idem, 1997), Magnólia (idem, 1999) e Sangue Negro (There Will Be Blood, 2008).  
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dava fim aos seus filmes porque o único fim verdadeiro era a morte”. (DEFANTI, 2008, pág. 

25). 
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Capítulo 2 

 

Altman e o cinema norte-americano 

 

 

A carreira de Robert Altman é das mais influentes no cinema norte-americano dos 

anos 70 até hoje. Seu aparecimento como cineasta para as telas grandes, depois de mais de 

dez anos dedicado quase inteiramente à televisão, demora apenas dois longas-metragens para 

engatar com uma sequência respeitável de filmes, que, de certa forma, reconfigurou certos 

padrões tanto técnicos quanto dramáticos no cinema.  

 

Quando se fala em Altman, a primeira associação feita por boa parte daqueles que 

conhecem seu cinema acontece em relação a construção plural de suas narrativas. A maioria 

das obras mais marcantes do diretor traz uma infinidade de tramas que se entrelaçam ou não 

para abordar um contexto muito maior. Isso ocorre com mais expressividade em Nashville e 

Short Cuts – Cenas de Vida, dois dos principais filmes do cineasta. Neles não temos 

protagonistas, muito menos heróis e vilões. São pessoas do dia a dia, comuns ao extremo, que 

podem ser carismáticas ou não, especiais ou não. 

 

Altman não respeitava regras de gênero cinematográfico, pelo contrário, as 

desvirtuava. Chegava até a satirizá-las, como em O Jogador, tema do próximo capítulo. Seus 

filmes também não trazem conflitos exagerados, paixões fulminantes ou histórias de vida 

revigorantes. Eles mostravam, como Robert T. Self faz questão de ressaltar, uma realidade 

subliminal. Para ele, Robert Altman trazia a metáfora como sua principal amiga, retratando 

algo para refletir sobre outro. “Os filmes de Altman sistematicamente desafiam a corrente 

principal do discurso da indústria do cinema, seja através da construção de suas histórias, da 

ideia de personagem ou de sua distância auto-consciente da indústria”. (SELF, 2002, pág. 8). 

 

Recepções críticas aos filmes de Altman consistentemente registraram suas qualidades 

desafiadoras, inovadoras, enigmáticas e idiossincráticas. Em 1975, o crítico Robin Wood 

descreveu o seguinte sobre as obras do diretor: 

 
A centralidade do trabalho de Altman para o desenvolvimento do cinema moderno 

americano...: o crescente senso de desorientação e confusão de valores, com o 
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consequente enfraquecimento de quaisquer possibilidades de afirmação; crítica a 

Hollywood  do passado e seus gêneros tradicionais; percepção do cinema moderno 

europeu  e o desejo de assimilar suas técnicas; a mudança... no papel e status do 

diretor como empregado do estúdio para... artista determinante. (WOOD apud 

SELF, 2002, pág. 8). 

 

 

Outros críticos caracterizaram a visão dos filmes do cineasta como fragmentada e 

desalienante, como quebras-cabeças e auto-paródia. Em 1988, o escritor Robert Kolker 

apontou que “Altman, mais do que qualquer outro diretor americano, insistiu em posicionar o 

espectador dentro do „processo‟ da narrativa, pedindo que ele ou ela observe e compreenda os 

detalhes interativos que são mostrados, algumas vezes, de maneira não-direta” (KOLKER 

apud SELF, 2002, pág. 8). Em 1991, a também escritora Helene Keyssar declarou o seguinte 

sobre os filmes de Altman: 

 

Eles raramente nos deixam com uma conclusão conceitual ou com a satisfação que o 

mundo projetado é completo e distinto do mundo no qual vivemos. Ou a atenção do 

filme é dispersa, ... ou motivações para comportamento de personagens permanecem 

enfaticamente desconhecido ou desconhecível, ... ou o nosso convencial 

compromisso com o plot dos filmes carrega a atmosfera de uma piada, e nós 

sentimos que o centro do filme existe em qualquer outro lugar do que na narrativa 

óbvia. (KEYSSAR apud SELF, 2002, pág.8). 

 

 

 O foco principal desta pesquisa é o filme O Jogador. No entanto, para enterdermos a 

importância do cineasta para a indústria cinematográfica norte-americana, faz-se necessário 

discorrer sobre quatro de suas principais obras. M*A*S*H, McCabe & Mrs. Miller, Nashville 

e Short Cuts serão brevemente analisados tecnica e narrativamente, reforçando as principais 

caracteríticas do trabalho do diretor, assim como sua contribuição para a renovação do cinema 

local. 

 

 

2.1 Novo Cinema Americano e M*A*S*H 

 

 

A história do cinema dos Estados Unidos diz que no final dos anos 60 surgiu um “Um 

Novo Cinema Americano”. Esses teóricos sempre caracterizam esse período com uma lista de 

nomes. Glenn Man diz, em seu livro “Radical Visions: American Film Renaissence”, que os 

filmes de Arthur Penn, Mike Nichols, Sam Peckinpah, Stanley Kubrick, Robert Altman, Peter 

Bogdanovich, Martin Scorsese e Francis Ford Coppola examinaram a moral e a mítica 

paisagem da cena americana em original, “corajosas apresentações que operaram tão 
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descompromissadamente possível dentro das pesadas demandas da indústria”. (MAN apud 

SELF, 2002, pág. 23). Já Thomas Bohn e Richard Stromgren escrevem o seguinte sobre a 

época: 

 

O período foi marcado pela descoberta do diretor como estrela (representada)... uma 

reavaliação e mudança nas atitudes da audiência, na política da indústria, e talvez, 

mais importante, na avaliação crítica...Ajudados pelo declínio do studio system, o 

diretor como um indivíduo com idéias que ele queria expressar nos filmes se tornou 

uma força significante no cinema americano dos anos 60 e 70. (BOHN e 

STROGREN apud SELF, 2002, pág. 22). 

 

A influência para esta nova tendência veio da Europa. A Nouvelle Vague francesa deu 

início a um cinema que se assemelharia ao que o realizasse, não tanto pelo conteúdo, mas pelo 

estilo, que impregna o filme com a personalidade de seu diretor. Os diretores intrisecamente 

vigorosos, afirmava a teoria de autor, exibirão no decorrer dos anos uma personalidade 

estilística e tematicamente reconhecível, mesmo trabalhando nos estúdios hollywoodianos. 

Em resumo, o verdadeiro talento sobressairá, não importando as circunstâncias. 

 

A identificação do diretor como autor refletiu num aumento do respeito pelo cinema 

em relação às outras artes, tanto por parte da audiência comum como pela área acadêmica. 

Nos Estados Unidos, os nomes desses novos cineastas locais são considerados precisamente 

importantes porque suas obras atingem as marcas não só do entretenimento para a massa, mas 

de arte para um público mais seleto. Parte desse nascente prestígio identificou os novos 

diretores americanos com uma geração mais antiga de realizadores internacionais, cujos 

trabalhos desafiaram a prática formal do clássico cinema de Hollywood. 

 

Para os especialistas, as obras dessa época demonstraram a ligação dos realizadores 

com a prática de Eisenstein
7
 e não com a de Griffith

8
, ajudando a conduzir para dentro das 

películas locais os discursos da arte e da cultura. David Bordwell observa que a “filosofia 

quebrada” do cinema de arte é justificada como a intrusão de uma imprevisível e incerta 

realidade diária ou como uma realidade subjetiva de complexos personagens. “E enquanto o 

                                                 
7
 Serguei Eisenstein foi um dos mais importantes cineastas soviéticos. Relacionado ao movimento de vanguarda 

de arte da vanguarda russa, participou ativamente da Revolução de 1917 e da consolidação do cinema como 

expressão artística.  

 
8
 D. W. Grffith foi um respeitado cineasta norte-americano, considerado o pai da gramática cinematográfica. 

Alguns estudiosos ainda sustentam que "inovações" no cinema realmente começaram com ele, mas Griffith foi 

uma figura chave no estabelecimento de um conjunto de códigos que se tornou a coluna dorsal da linguagem 

cinematográfica. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Gram%C3%A1tica_cinematogr%C3%A1fica&action=edit&redlink=1
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diretor se torna um componente formal, a inteligência predominante organizando o filme para 

nossa compreensão, o cinema de arte passa a ser justificado como um trabalho de uma 

expressividade individual”. (BORDWELL apud SELF, 2002, pág. 44). 

 

Como relatado, um dos novos nomes mais estimados na área era o de Robert Altman. 

Com longas-metragens como McCabe & Mrs. Miller, Nashville e Três Mulheres, ele alcançou 

o reconhecimento como “um dos mais inovadores cineastas americanos dos últimos trinta 

anos”. (COOK apud SELF, 2002, pág. 23). Críticos invariavelmente o compararam a diretores 

do cinema de arte europeu, representado por Jean Luc Godard, Michelangelo Antonioni e 

Ingmar Bergman. 

 
A reconstrução de Altman da semântica tradicional e da sintaxe do gênero fílmico, a 

crítica as convenções morais contemporâneas, sua independência dentro do sistema 

de produção de Hollywood, sua inspiração no cinema europeu, sua experimentação 

em técnica e estilo certificaram seu papel no renascimento dos filmes americanos na 

década de 70. (SELF, 2002, pág. 23) 

 

 Expressividade autoral, narrativas de desfechos em aberto, pontos de vista 

contraditórios, insegurança psicológica e reflexão cinematográfica constituem as 

características desse novo cinema americano. E para Robert T. Self, todos esses elementos 

encontram, primordialmente, expressão total em M*A*S*H (EUA, 1970), que atualmente 

serve de referência, ao lado de obras como Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas (Bonnie 

and Clyde, 1967), 2001: Uma Odisséia do Espaço (2001: A Space Odyssey, 1968) e A 

Primeira Noite de um Homem (The Graduate, 1967), para esse renascimento de Hollywood. 

  

A trama de M*A*S*H se passa durante a Guerra da Coréia, mais especificamente no 

4077º Hospital Cirúrgico Móvel do Exército Americano no país. O grande número de 

operações efetuadas, decorrente de vários feridos no conflito, faz com que os cirurgiões 

Hawkeye Pearce (Donald Sutherland), Duke Forrest (Tom Skerritt) e Trapper John McIntyre 

(Elliott Gould) tentem se manter sãos com vários atos de rebeldia, desde beber até “azarar” as 

mulheres. A chegada da nova enfermeira, logo apelidada Hot Lips (Lábios Quentes), 

acrescenta mais uma aliada para o Major Burns, um fanático religioso que condena este tipo 

de comportamento. Entre uma ou outra cirurgia extrema, são promovidas grandes farras, 

como viagens a Tóquio para jogar golfe (e, por acaso, realizar uma cirurgia bastante 

importante) e jogos de futebol americano em meio ao acampamento.  
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Alguns críticos poderiam classificar o filme como uma grande comédia, o que de fato 

M*A*S*H é. Cenas antológicas envolvendo a citada enfermeira são impossíveis de ser 

esquecidas ao final do longa. O humor, no entanto, tem um claro interesse satírico, assim 

como em boa parte das obras de Robert Altman. O propósito é zombar e criticar a postura dos 

soldados americanos durante a Guerra do Vietnã, que estava ocorrendo no período, ou até 

parodiar os filmes do gênero, nos quais mortes, tiros e muito sangue costumam ser a tônica. O 

sucesso foi tanto que o filme rendeu uma famosa série homônima para a TV, contendo os 

mesmos personagens e o mesmo contexto da Guerra da Coréia, mas que acabou sendo 

repudiada por Altman por não ter o espírito antibelicista original. 

  

Rejeitado por cerca de dez cineastas, incluindo Stanley Kubrick, Sidney Lumet e 

Sidney Pollack, o roteiro de Ring Lardner Jr. encontrou em Altman uma expressão que 

preservava a comicidade, mas que nunca deixava a seriedade de lado.  Confrontos entre os 

dois aconteceram, pois algumas mudanças efetuadas por Altman não foram do agrado do 

roteirista. O problema era que Altman não seguia os diálogos à risca, improvisando sem parar, 

além de adotar um estilo particular de direção. Mas as críticas positivas ao filme e o Oscar 

pela originalidade do trabalho de Lardner Jr. em 1970 deram fim às confusões.  

 

Para o elenco, Altman convocou uma companhia de teatro de São Francisco, 

colocando os então desconhecidos Elliot Gould e Donald Sutherland nos papéis principais, 

interpretando, respectivamente, os cirurgiões “descansados” Trapper John McIntyre e 

Hawkeye Pierce. Para essa trama, o diretor não queria estrelas, pois todos esses atores fariam 

parte de uma história diferenciada, onde o que valia era o contexto em que viviam. Então, 

cada tomada poderia conter uma sequência reveladora, que não necessariamente precisaria de 

uma estupenda atuação ou diálogos precisos para serem filmados. O padrão de Altman é 

outro, tanto que até os atores estranharam algumas decisões do cineasta durante as filmagens. 

A clássica narrativa de Hollywood foi substituída por outra bastante particular, como relata 

Robert T. Self: 

 

A onipresença da guerra, o despedaçamento do corpo, a descentralização auricular 

da presença humana, a hostilidade da estabilizada e arrogante autoridade, o medo da 

impotência... Esses inter-relacionados assuntos em M*A*S*H refletem o 

desenvolvimento do novo cinema americano de estilo inventivo de conduzir 

problemas de ambiguidade, angústia e comunicação interrompida que cursam por 

filmes do final dos anos 60. (SELF, 2002, pág. 41). 

 



 31 

 Parte da autoral expressividade em M*A*S*H está na inovativa reflexão do filme, 

naqueles momentos em que a obra, como discurso endereçado para uma audiência, mais do 

que uma simples série de tramas acontecendo inocentemente diante de nossos olhos, se torna 

aparente. Quando um cantor negro performa “Suicide Is Painless” (“Suicídio Não Tem Dor”) 

durante uma das cenas mais engraçadas da película, o som da música é ouvido de dentro da 

história e não em voice-over, como durante a sequência dos créditos iniciais. No entanto, o 

cantor olha diretamente para a lente da câmera e se apresenta não para os outros personagens, 

mas para o público que confere o filme. “Essa estratégia desvia nossa atenção da „realidade‟ 

da história para dentro do artifício do discurso do filme”. (SELF, 2002, pág. 41). 

  

 Entre metalinguagens e outras características particulares utilizadas, Altman também 

experimentou técnicas que mudariam o cinema de Hollywood nos anos posteriores. Estavam 

lá a multiplicação dos focos narrativos, o enorme elenco, a proliferação de situações dignas 

das comédias ligeiras do cinema mudo e a capacidade de lançar um olhar crítico sobre 

determinado meio social-institucional. M*A*S*H foi, portanto, de uma assinatura-Altman 

mais nítida. 

 

Comparado a O Exército Inútil (Streamers, EUA, 1983), o outro filme de guerra do 

diretor, a película é bem mais agitada e profusa. O que não quer dizer que contenha 

mais ação: Altman se dedica, sobretudo, a passar em revista um grupo de 

personagens para explorar sistematicamente os aspectos que dimensionam o meio ao 

qual eles pertencem. A descrição lhe interessa mais que a ação. Mas há um 

cartunista em trabalho, e não um antropólogo. Ele não observa como um naturalista 

as coisas sentimentais, sociais ou políticas que marcam o comportamento dos 

personagens; ao contrário, ele explora certos efeitos caricaturais e faz valer seu 

ponto de vista onisciente. (OLIVEIRA JR. in DEFANTI, 2008, pág. 85). 

 

 Cada cena do filme é um pretexto narrativo para uma avalanche de comentários 

mordazes e atitudes falsamente gratuitas. Aqui, é permitido falar qualquer coisa, de qualquer 

natureza. As restrições de filmes de temáticas sérias (como a guerra) simplesmente não 

existem. E é através de um alto-falante que as afirmações mais marcantes são feitas. É o 

objeto que pontua os capítulos do longa, sendo um dos elementos cômicos mais eficazes, 

assim como a ilustração interna da função dos diálogos: difundir uma boa tirada ou uma boa 

gag de conteúdo político. Para Luiz Carlos Oliveira Júnior, o alto-falante é também a 

metáfora da voz do diretor. “Altman pega o megafone e faz um discurso bem-humorado. Um 

filme-panfleto, porém divergente dos brados politicamente corretos das passeatas antiguerra 

pululantes à época do Vietnã. Sua estratégia é mais obscena, mais ácida – mais inteligente” 

(OLIVEIRA JR.. in DEFANTI, 2008, pág. 86)  
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Se visualmente M*A*S*H representa um vibrante e pouco usual estilo de cinema de 

arte, com seus planos longos e zooms representativos, narrativamente significa uma quebra 

com a Hollywood clássica. Assim como os soldados da trama da fita, o filme se rebela contra 

o rigor do estilo comum de se contar uma história nos cinemas. Juntamente com produções de 

Martin Scorsese e Mike Nichols, M*A*S*H marca a distância entre o cinema da era de ouro 

de Hollywood e seu modernista sucessor, o novo cinema americano, figurando centralmente 

em um período designado como renascimento. 

 

 

2.2 A releitura do gênero western 

 

 

Assim como grandes cineastas do cenário internacional, como Claude Chabrol, Jean-

Luc Godard e François Truffaut, os novos diretores americanos surgidos no final dos anos 60 

e início dos anos 70 também se apropriaram de gêneros fílmicos populares para realizarem 

obras particulares, empregando uma sensibilidade modernista de estética inovadora para 

“subverter, questionar, acentuar, desconstruir ou criticar os códigos e convenções dos gêneros 

estabelecidos”. (SCHATZ apud SELF, 2002, pág. 75). 

 

Os diretores dessa nova geração trouxeram um novo olhar ao cinema americano, 

desafiando o público e o mercado com um jeito diferente de se contar uma história nos 

cinemas. Se a narrativa clássica propiciou a audiência uma convencional e familiar sintaxe e 

semântica de fácil compreensão, a releitura dela proporcionou aos autores do cinema 

americano montar uma estrutura até então desconhecida que procurava desafiar o público e 

não apenas satisfazer suas expectativas.  

 
O efeito tinha o objetivo de distanciar o espectador da narrativa imediata e, 

consequentemente, da tradicional interpretação de gênero da história americana, 

encorajando a audiência a renegociar os sistemas de valores e crenças que sustentava 

a interpretação padrão”. (SCHATZ apud SELF, 2002, pág. 76).     

    

  Se alguns cineastas realizaram naturalmente obras que desrespeitavam esses antigos 

conceitos, Robert Altman levava essa “brincadeira” bastante a sério. Boa parte de sua 

filmografia inclui longas-metragens que desconstroem gêneros cinematográficos tradicionais, 

como o romance, o suspense e a ficção científica. No entanto, é sua crítica ao western 
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americano que rendeu uma de suas obras mais aplaudidas, McCabe & Mrs. Miller, de 1971. 

Nela, Altman desenvolveu uma narrativa completamente inversa ao “bang bang” deste estilo 

de filme que tem no ator John Wayne seu principal representante.  

  

Quem protagoniza o longa é Warren Beaty, como o carismático e trágico forasteiro 

John McCabe. O ano é 1907, e o homem de passado assustador chega a uma pequena cidade 

do velho-oeste dos Estados Unidos com o propósito de construir um bordel na região. Seus 

conhecimentos sobre o assunto são curtos, mas seus interesses financeiros com a obra deixam 

de lado a necessária qualidade do local. Até que, pouco tempo depois, entra em cena 

Constance Miller (Julie Christie), uma prostituta profissional que deseja fazer negócios com o 

forasteiro. Ela oferece seus conhecimentos nos ramos para impulsionar os ganhos do bordel 

de McCabe, desde que o lucro seja igualmente repartido entre os dois.  

  

A visitação ao estabelecimento aumenta, e o progresso se estende aos entornos da 

área, dando origem a uma pequena vila. A relação entre os proprietários do local também 

melhora, apesar de alguns conflitos filosóficos e intelectuais serem inevitáveis. No entanto, o 

sucesso dos negócios de McCabe chama a atenção de uma grande corporação, que quer 

comprar todos os seus bens. O acordo não acontece, e a decisão traz conseqüências 

irreparáveis para o destino deste trágico personagem.  

  

O roteiro do próprio Altman e de Brian Mckay faz de John McCabe um homem cheio 

de defeitos. Suas virtudes são justamente aquelas que um cidadão do meio-oeste americano 

não costuma ter: sensibilidade e humildade. Em uma das cenas do filme, ele mesmo admite 

ter poesia dentro de si, apenas não acha necessário expressá-la. Entretanto, McCabe é 

medroso e, o pior de tudo, não sabe atirar, características que o desqualificam como forasteiro 

e que também fazem questionar o próprio gênero do filme. Seria esse um drama introspectivo 

ou  ainda é possível enquadrá-lo como um western? 

  

Para John G. Cawelti, existem três papéis centrais no western. O primeiro é dedicado a 

população da cidade ou agentes da civilização. O segundo pertence aos selvagens ou foras-da-

lei, que ameaçam o primeiro grupo, enquanto os heróis, que possuem muitas das habilidades 

dos selvagens, mas que estão fundamentalmente comprometidos com a população, formam o 

terceiro e último grupo. 
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É a partir das múltiplas variações possíveis sobre as relações entre esses grupos que 

são construídas as tramas do western. Por exemplo, na versão mais simples de todas, 

o herói protege a população dos selvagens, usando habilidades semelhantes às deles. 

Uma segunda variação mais complexa mostra o herói inicialmente indiferente ao 

compromisso com a população e mais inclinado a se identificar com os sevalgens; 

entretanto, no decorrer da história, ele descobre seu envolvimento moral com a 

população e se torna seu defensor. Em uma terceira variação, o herói se encontra em 

uma posição ambígua: de um lado a necessidade que a população tem de suas 

habilidades; de outro, a rejeição ao seu modo de vida. (MATTOS, 2004, p. 18). 

 

O filme de Altman não se enquadra em nenhuma das descrições feitas acima, mas 

Mattos ainda o classifica como western, na verdade, um novo western. Como tantos outros 

filmes do gênero, McCabe & Mrs. Miller mostra uma cidade em formação, porém a atmosfera 

é pouco habitual. O bordel, o consumo de entorpecentes, os saloons cheios de fumaça criam 

um clima inquietante e bárbaro. “O Oeste idealizado dos pioneiros se esvaneceu e Altman nos 

oferece um reflexo perturbador, e sem dúvida mais verídico, do que devia ser realmente uma 

pequena cidade mineira do começo do século”. (MATTOS, 2004, p. 90). O longa refletiria 

isso apenas através de seus cenários e do contexto em que procura se encaixar.  

 

O cineasta quis apagar a lenda reconstituindo uma realidade quase sempre sórdida. 

A esta vila em construção é brutalmente oposta, em cores sujas e escuras, uma 

população entregue a seus vícios, e o filme assinala paralelamente a invasão do 

grande capital, que vai abafar o indivíduo isolado e a livre empresa. (MATTOS, 

2004, p. 90). 

 

Em McCabe & Mrs. Miller, Altman brinca, enfim, justamente com o gênero 

cinematográfico mais bem estebelecido e definido de todos. O western proporcionou um 

especialmente rico padrão de ações heróicas devido ao seu potencial de resolver os problemas 

e conflitos da civilização. Na maioria das vezes, o protagonista representa um herói cujas 

ações, por mais questionáveis que sejam eventualmente, salvam uma comunidade ou mesmo 

uma cidade da brutalidade de um vilão. John McCabe não se encaixa nesse perfil, nem o 

cenário em que ele vive. 

 

 O clima é de total solidão e tristeza. John McCabe e Constance Miller ameaçam iniciar 

um romance, mas a relação entre eles é apenas de negócios, como já deixa bem claro o título 

do longa ao substituir o “e” pelo “&”. O trágico já se anuncia desde a cena de abertura e é 

apenas questão de tempo para que o “herói” seja morto. Até mesmo o seu passado o condena: 

ele é conhecido por ter matado um grande homem anos atrás. No entanto, ninguém nunca 

ouviu falar da vítima, e até mesmo o próprio assassino nega veementemente a autoria do 

crime.  
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Quando os empresários da mineração chegam a cidade para comprar a propriedade, o 

bêbado e temporariamente ambicioso McCabe exagera no valor e calcula erradamente sua 

força. Ele posteriormente confronta os homens armados enviados pela companhia para 

removê-lo à força da localidade e acaba morrendo na nevasca que conclui o filme. Assim, 

Robert Altman dá fim a sua versão de forasteiro, promovendo uma sátira ao gênero que o traz 

como personagem principal. 

  

Baseado no romance McCabe de Edmund Naughton, o longa-metragem encontra uma 

releitura imediata na falta de motivação no comportamento do herói. Mais adiante, passa a 

desafiar outros motivos dominantes do clássico western: deprecia o conflito herói-vilão. 

Mostra ainda McCabe como um obscuro, fracassado, pouco competente apostador por sua 

bravata. Representa também a mulher como a mais forte dos dois personagens que dão nome 

ao filme. “Descreve os jogos de sorte, não a igreja, a prostituta, não a diretora da escola, como 

o bom, se fracas, forças da civilização lutando contra a má e poderosa energia das gananciosas 

corporações”. (SELF, 2002, pág. 91). Posteriormente, Robert T. Self tenta enquadrar McCabe 

& Mrs. Miller em termos históricos. 

 
As ambiguidades e fendas na história, sua represetação de fracos e inseguros 

personagens, seu metafórico uso da música e atmosfera são todos vistos como o jeito 

do novo cinema hollywoodiano de contar histórias de forma inovativa. A narração 

do cinema de arte, contudo, subverte a clássica relação entre história e estilo, não 

para destruir a história, mas para ativar os sistemas visuais e rítmicos como 

contrapontos para a trama, assim como também serve de suplemento. (SELF, 2002, 

pág. 93). 

 

 Quase quarenta anos depois de seu lançamento nos cinemas, McCabe & Mrs. Miller é 

lembrado como um anti-western de qualidades evidentes, e o prefixo utilizado traz imediata 

alusão a Robert Altman, que ficou conhecido por suas produções contrárias as regras de 

Hollywood. “O filme canta, pinta e rima como também conta seu conto de meio-oeste 

americano, e ao fazer isso, eleva a voz do gênero western a um novo nível artístico. McCabe 

& Mrs. Miller reconstroi o mais típico gênero de Hollywood a um status de arte”. (SELF, 

2002, pág. 95).    
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2.3 A crítica social de Nashville 

 

  

Altman sempre costumava afirmar que o cinema ainda não havia encontrado uma 

linguagem própria, particular, que não se apropriava de características típicas de outras artes. 

Para ele, o melhor filme de todos os tempos ainda não havia sido feito. 

 

Eu não acho que já encontramos um formato para os filmes. Eu penso que ainda 

imitamos a literatura e o teatro. Eu não acredito que o filme deve se limitar a 

fotografar pessoas falando ou andando de um carro para dentro de um prédio, os 

tipos de coisas que nós fazemos. Ele pode ser mais abstrato, impressionista, menos 

linear. A música muda suas formas todo tempo. Acho que é possível se estabelecer 

um tom para os filmes. Pode ser que tenha mais impacto do que qualquer coisa já 

feita. Só um tom. (ALTMAN apud HOLDENFIELD apud SELF, 2002, pág.189). 

  

 A inquietação do cineasta pode ser conferida de forma mais explícita através de 

Nashville, obra que desrespeitou padrão imposto pela indústria cinematográfica em relação a 

sua linguagem até então. Através de uma história e narrativa inovadoras, Altman chamou a 

atenção dos colegas de profissão, assustou o público com o seu formato e criticou o modo de 

vida americano. “O filme energeticamente funde o contagioso som, humor e sombria 

inevitabilidade do mundo da country music com uma forma tão fluida quanto sua música e tão 

complexa como a celebração e crítica que constitui seu tema”. (SELF, 2002, pág. 190). 

  

Nashville é  composto por 24 personagens e passa-se durante cinco dias. Um festival 

de música country e uma campanha eleitoral são o sufieciente para tirar o fôlego do público 

com aqueles tantos moradores locais, líderes civis, visitantes, jornalistas, cantores de várias 

tonalidades – musicais e étnicas – oportunistas, fãs e empresários motivados pela busca de 

amor, de sexo, de sucesso, de compaixão ou de poder, circulando pelos quatro cantos da 

cidade.  

  

Dentre os vários “protagonistas”, temos Delbert (Ned Beatty), que presta serviços para 

o reconhecido cantor de música country Haven Hamilton (Henry Gibson), e sua esposa 

Linnea (Lily Tomlin), que canta canções gospel com o coral negro da Fisk University. O casal 

divide uma típica casa de classe média americana juntamente com seus dois filhos surdos, que 

se comunicam apenas com a mãe, já que Delbert nunca teve paciência para aprender a 

linguagem. 
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A grande estrela Hamilton, com sua esposa e filho, está sempre no palco, sempre 

dando autógrafos, sempre consciente da existência das câmeras. Tom (Keith Carradine), Bill 

(Allan Nichols) e Mary (Christina Raines), que compõem um trio de folk-rock que canta em 

clubes da cidade, habitam quartos de hotel cujas roupas, equipamentos, comidas e garrafas 

jogados caracterizam o caos das relações pessoais que possuem. Sueleen (Gwen Welles), a 

garçonete do aeroporto para quem o balcão é o palco e os clientes, sua audiência, possui um 

mundo privado composto por um espelho, na frente do qual ela pratica o seu péssimo talento 

vocal.  

  

Albuquerque (Barbara Harris) procura um palco público aonde puder e, 

privativamente, foge de seu marido, chegando a dormir em carros abandonados. Barbara Jean 

(Ronee Blakley), a estrela feminina, e seu agente-marido Barnett (Allen Garfield) sempre 

estão se apresentando ou tratando, no hospital, os problemas de saúde da cantora. O destino 

trágico de Jean, aliás, é o fato principal desse enlace de tramas filmado por Altman e 

roteirizado por Jean Tewkesbury. 

  

No entanto, pode-se considerar o verdadeiro protagonista de Nashville um personagem 

que nem chega a aparecer. Hal Philip Walker é candidato a presidência dos Estados Unidos 

representando um partido independente, e a cidade de Nashville é um de seus principais alvos 

para conseguir eleitores. Seu rosto permanece desconhecido, mas seus ideais são espalhados 

pelos diversos carros de som que percorrem a localidade incessantemente. Suas propostas são 

o que há de mais explícito no objetivo do filme, ao refletir sobre a importância da política 

para cada cidadão americano.  

  

Nashville é um longa-metragem feito por um americano para ser visto pelos 

americanos. Poucas vezes alguém retratou o modo de vida desse povo de uma maneira tão 

cruel e metafórica. O mundo do espetáculo serve apenas de exemplo para falar sobre 

alienação, futilidade, paranóia, solidão e dinheiro. As relações nutridas pelos personagens são 

rasas e, muitas vezes, falsas. O preconceito acontece aos montes, e não por acaso, surge um 

maníaco pronto para assassinar uma cantora de renome. Para o cineasta Tunico Amancio, 

apesar de ter sido lançado ainda nos 70, o filme não poderia ser mais atual com sua 

mensagem: 
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Nashville é um dos Altman mais ambiciosos por sua arguta percepção da política 

como espetáculo, e no sentido inverso, o deboche do espetáculo enquanto política, e 

um “envelopa” o outro até que percamos a noção dessas hierarquias contemplando 

essa América virtual do Partido da Substituição, embalada para consumo em um 

slogan irônico – New Roots for the Nation, com uma árvore como emblema 

ingenuamente ecológico – e mergulhemos na campanha de Hal Philip Walker e suas 

conclamações do tipo “todos estamos envolvidos com política, queiramos ou não; 

nós podemos mudar a situação; quando se pega um carro mais do que Colombo 

gastou em viagem, isto é política”. Tudo se soma à canção de Henry Gibson em que 

seu personagem reivindica um passado de lutas que historia sua valorosa genealogia, 

já que a família da mãe  lutou em Bunker Hill (o maior número de perdas 

infringindo aos ingleses na guerra da independência), o pai perdeu a perna na 

França, o irmão serviu com Patton e o próprio autor lutou na Argélia, mas ora para 

que os filhos não precisem ir à guerra, ainda que saiba que eles (os americanos) 

devem ser bons nisso, porque isso já dura 200 anos, e assim percebemos onde 

podem chegar a competição e o espírito de combate que sustentam a narrativa. 

Mensagem mais clara impossível! Mais contemporânea impossível! (AMANCIO in 

DEFANTI, 2008, pág. 134). 

  

  Acostumados a assistirem a tramas de fácil entedimento, muitos espectadores tiveram 

dificuldade de prever e assimilar o tiro que conclui Nashville. No entanto, a história criada por 

Tewkesbury deixa dicas de que algo trágico e ao mesmo tempo lógico irá ocorrer. As canções 

da própria vítima são um indicativo. A narrativa pede para ser lida em termos subliminares 

através de eventos conectados não explicitamente ou casualmente. O tiroteio adequadamente 

resume  a predominante característica, o tom, da metáfora do filme.  

 

A morte reside nas relações privadas dessas várias pessoas públicas, e a morte 

separa as vidas desses privilegiados, os inventores e os animadores, dos não-

privilegiados que moram com a morte, que a reconhecem, que a causam. Kenny 

(David Hayward) atira em Barbara Jean para livrá-la do enlace amoroso que se 

tornou “esse jogo doloroso que não faz bem”, ou porque ela representa o 

“desrespeito carinhoso” que destrói Sr. Green (Keenan Wynn), ou porque Barbara 

Jean tocou a culpa e os medos de sua própria vida quando ela canta sobre amar os 

pais, ou talvez porque ela representa a própria mãe dele. (SELF, 2002, pág. 195). 

 

Altman nunca deixa o público saber a resposta exata para a atitude do atirador, mas é  

a partir da dúvida que sabemos que não se está diante de um filme comum, mas sim de uma 

peça mais profunda e questionadora. Esta é uma película que retrata a realidade americana, 

deixando, porém, para o espectador a função de entender os motivos para todos aqueles fatos 

ocorrerem. Segundo o próprio Altman, pode ser que nem haja uma razão para isso: 

 

A razão pela qual  procuramos por plots e colusões é porque estamos tentando achar  

uma razão que compute...Nós inventamos o dinheiro, nós inventamos valores... nós 

inventamos essa sociedade, nós inventamos os prédios, nós inventamos os 

assassinatos..., nós fizemos de tudo, e pedimos lógica, mas não necessariamente ela 

vai estar lá.. (ALTMAN apud BRYNE e LOPEZ apud SELF, 2002, pág. 195). 
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 A lógica também não foi a busca de Altman durante as filmagens de Nashville. A onda 

de verdade que permeia todo o filme foi a intenção, mas nada era perfeito. Os erros tinham 

preferência na montagem. Ninguém estava atrás de músicas de qualidade inquestionável, de 

composições extraordinárias, de gravar um albúm e ser famoso em turnês. Eram essas 

disparidades que, inclusive, ditariam todo o conceitual de cada personagem. Para erros e 

desvios é que eles estavam ali. 

  

Todos os shows foram gravados em um take com três câmeras. O que se vê na tela foi 

o único fato que aconteceu. Não existiam opções. Todas as cenas, sem exceção, tinham duas 

ou três câmeras rodando sem parar. E não existiam paradas. Se uma cena tivesse quatro ou 

seis minutos, esse seria o tamanho do take. Para o segundo take, repetiam tudo de novo. 

  

Nas cenas de preparação para a sequência final, Altman soltou três câmeras pela área 

para rodar o que vissem. Havia uma grande cinegrafista de Chicago, que o diretor nunca 

lembrou do nome e sempre se cobrava de rever os créditos do filme para saber, que fez um 

trabalho especialmente considerado fantástico. “Assistindo aos copiões de suas câmeras, 

Altman teve uma das melhores experiências de toda a filmagem, descobrindo todo um mundo 

que estava lá o tempo todo e ele nunca tinha visto”. (DEFANTI, 2008, pág. 131). 

 

Com ousadia técnica e narrativa, Robert Altman realizou, em 1975, um filme que 

deixa idealizações de lado e provoca o povo norte-americano. Seus diversos núcleos permitem 

inúmeras interpretações, mas é a metáfora que utiliza a música para falar de política que é o 

grande objetivo do diretor. Visitar a obra trinta anos depois ainda exerce o mesmo fascínio, 

comprovando quão atual é sua mensagem e o quanto visionária ela é.   

 

 

2.4 A adaptação de Raymond Carver 

 

 

Foi no avião, voltando da Europa, em 1989, após as filmagens de Vincent & Theo 

(1990), que Robert Altman pegou um livro de contos de Raymond Carver para ler. Adorou 

tanto as histórias que, ao descer em solo americano, já tinha a ideia de LA Short Cuts 

completamente formatada na cabeça e, como ele mesmo disse, “daria a vida para que esse 

filme fosse feito”. (ALTMAN apud DEFANTI, 2008, p. 199).  
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A carreira de Altman não estava numa boa fase nos anos 80. Muitas foram as 

tendências e poucos foram os êxitos – Streamers (1983), Secret Honor (1984) e Tanner ’88 

(1988). Apesar de estar com um dos roteiros mais ousados da década seguinte nas mãos, 

estava difícil conseguir financiamento para o projeto. Com a estreia e sucesso de crítica de 

Vincent & Theo, a busca por parceiros para Short Cuts foi interrompida para atender a 

projetos oferecidos.  

 

Primeiro, McTeague (1992), adaptação para a TV, em forma de longa-metragem, do 

romance clássico de Frank Norris. Depois, outra adaptação, O Jogador (1992), de Michael 

Tolkin, que lhe rendeu o prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes. Apenas após sua 

volta por cima, artisticamente, Altman pôde colocar em prática seu projeto mais ousado desde 

Nashville.  

 

Com roteiro do próprio diretor em parceria com Frank Barhydt, Short Cuts se baseia 

em nove contos e um poema de Raymond Carver. Como rege o cinema altmaniano, os 

personagens e as histórias são vários. Nove núcleos compoem essa trama filosófica passada 

inteiramente em Los Angeles. Para dar início ao filme, helicópteros despejam inseticida no 

subúrbio da cidade para combater uma praga de insetos. A partir de então, somos 

apresentados aos seus vinte e dois personagens. 

 

O médico Ralph Wyman (Matthew Modine) e sua esposa Marian (Julianne Moore) 

encontram outro casal, Stuart (Fred Ward) e Claire Kane (Anne Archer), em um concerto, 

organizando, posteriormente, um jantar para eles. Ambos os casamentos, no entanto, mostram 

suas falhas ao longo do final de semana. Enquanto Ralph e Marian evitam tocar em assuntos 

que vem minando sua união, Stuart Kane parte em uma curta viagem para pescar na 

companhia de alguns amigos. Lá eles são surpreendidos ao avistarem um cadáver na água. 

 

A garçonete Doreen Piggot (Lily Tomlin), cujo grosseiro marido Earl (Tom Waits) a 

agride verbalmente, acidentalmente atropela o pequeno Casey Finnigan (Zabe Cassidy) com 

seu carro. Quando o garoto foge do local do acidente, tudo parece estar bem, mas Casey 

pouco sabe que o fato lhe trará trágicas consequências: o menino acaba morrendo. Howard 

(Bruce Davidson) e Ann Finnigan (Andie MacDowell) são os pais de Casey, que além de ter 

que lidar com a morte do filho, têm de enfrentar as grosserias incovenientes de um padeiro. O 
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pai de Howard, Paul (Jack Lemmon), visita o hospital depois de vinte anos de ausência e 

relata histórias em que admite ter sido infiel.  

 

A filha de Doreen, Honey (Lili Taylor), é casada com Bill Bush (Robert Downey Jr.), 

um homem atormentado pelo sadismo. Seus amigos de festas, Lois (Jennifer Jason Leigh) e 

Jerry Kaiser (Chris Penn) enfrentam sérios problemas de ciúmes em seu relacionamento, já 

que a esposa se sustenta financeiramente como atendente de tele-sexo. Enquanto trabalha, 

Lois deixa Jerry (um limpador de piscina que tem os Finnigan como clientes) de lado, mas 

jamais esquece de alimentar os filhos pequenos. 

 

Gene Shepard (Tim Robbins) é um policial corrupto que trai a esposa, Sherri 

(Madeleine Stowe), e parece esquecido do fato de que ela já descobriu seu segredo há algum 

tempo. A amante de Gene é a corretora de imóveis Betty Weathers (Frances McDormand), 

enquanto que a melhor confidente de Sherri é sua irmã, Marian Wyman. Todas essas histórias 

são unidas por pontes musicais interpretadas por Zoe (Lori Singer), um violoncelista 

depressivo, e sua amargurada mãe, Tess (Annie Ross), que mora perto dos Finnigan. 

 

A sinopse do filme já revela seu caráter aparentemente descompromissado e 

despretensioso, como boa parte dos filmes de Robert Altman parece ser. Múltiplas tramas são 

retratadas e interligadas através de fatos banais e bastante irrelevantes que desejam, na 

verdade, mostrar uma visão fatalista das relações humanas em uma das principais cidades dos 

Estados Unidos. Por acaso, a escolha foi por Los Angeles, mas a universalidade de sua 

temática é tão evidente, que qualquer outra metrópole poderia abrigar esses personagens.  

 

São Paulo, Los Angeles... ou qualquer outra cidade, não importa, o filme de Altman, 

sempre que revisto, ganha surpreendente atualidade. A visão amarga do diretor 

apontava, ali, para uma sociedade disfuncional, doente, distópica e onde situações, 

personagens e ambientes, aparentemente banais, continham histórias extraordinárias 

exatamente naquilo que possuíam de mais corriqueiro – um bolo de aniversário, uma 

higiene de bebê, uma pescaria às margens de um rio, um café na lanchonete, uns 

envelopes de fotografia trocados num quiosque de qualquer posto de gasolina. Nessa 

coreografia de vidas fragmentadas, tal como na vida real, as pessoas se amam, se 

odeiam, enganam-se umas às outras, se decepcionam, se frustram e, eventualmente, 

até matam. (VIEIRA in DEFANTI, 2008, p. 201). 

 

 A proposta de Altman, no entanto, não foi bem entendida por boa parte da crítica 

cinematográfica americana. O primeiro ponto negativo apontado por eles foi a pouca 

fidelidade do diretor em relação aos contos e ao poema de Raymond Carver. “Short Cuts não 
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passa de uma novela feia, uma desastrada e vulgar cópia do trabalho de Carver”.  (O‟BRIEN, 

1995, p. 119). Acostumados a adaptações fieis e pouco originais, os críticos estranharam a 

liberdade do roteiro do filme que muda a ambientação das histórias do noroeste dos Estados 

Unidos para o sul da Califórnia, modificando também o tom mais simpático e esperançoso 

encontrado nos textos do escritor para uma visão mais pessimista da civilização.  

  

A percepção de que cinema e literatura são artes absolutamente distintas é defendida 

por Jean-Yves Pellegrin, que rechaça o posicionamento dos críticos. 

. 

Vão seria querer comparar o filme Short Cuts aos contos nos quais se inspira; 

procurar, ao custo de aproximações, uma ilusória fidelidade ao texto [...]. Os contos 

e o filme são dois objetos de natureza diferentes. Short Cuts não é nem mesmo uma 

tradução cinematográfica dos contos de Carver. É, antes de tudo, um filme de 

Altman [...]. Carver – a síntese exige – tende, na verdade, a limitar o número de seus 

personagens principais e a seguir um único fio narrativo de cada vez. (PELLEGRIN 

in GROSSI , 2007, p. 20). 

 

 Outro desentendimento entre crítica e filme aconteceu em relação às técnicas de 

filmagem do diretor. Desse modo, O‟Brien argumenta que falta sutileza a Altman, pois este 

abusaria, por exemplo, dos zooms, direcionando o espectador para o copo de leite derramado 

na cena do garoto atropelado ou quando mostra Jerry perturbado ao ouvir a esposa fazendo 

sexo ao telefone.  

 

De acordo com O‟Brien (1995, p. 124), “esta abordagem mão pesada é sintomática da 

falta de certeza do diretor sobre como contar tantas histórias ao mesmo tempo sem perder seu 

público”. Ainda segundo o crítico, em Short Cuts, falta desenvolvimento, não havendo nem 

resolução nem ponto de vista, impedindo o filme de “superar seu escopo e ambição mal 

direcionados”. (O‟BRIEN, 1995, p.125). 

 

Segundo os pressupostos dramáticos, uma estória é um “design em cinco partes: o 

incidente incitante, o primeiro grande evento da narrativa, é a causa primária de que tudo o 

que segue, colocando os outros quatro elementos – complicações progressivas, crise, clímax e 

resolução – em movimento”. (MCKEE in GROSSI, 2007, p. 176). Como o longa-metragem 

de Robert Altman não segue essa estrutura, os críticos perceberam a montagem alternativa 

adotada por ele como sendo falha do diretor e do co-roterista.  
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 Short Cuts não é um filme para um público comum. Suas intenções vão além de uma 

narrativa que se encaixa em determinados gêneros cinematográficos. Nele, há de tudo, 

romance, comédia, ação, morte e até mesmo acontecimentos catastróficos. Não se pode, 

entretanto, classificá-lo como um deles. Por isso, o longa reflete bem o cinema de seu diretor. 

Assim como em Nashville, aqui Altman filma o contexto de uma cidade, desta vez  para falar 

sobre as relações humanas.  

 

Apesar da falta de conexão que relaciona seus personagens e situações, o realizador e 

seu roterista parecem também acreditar e apostar num fatalismo quase bíblico e apocalíptico 

que abre e encerra a película.  

 

Nos créditos de abertura, helicópteros em formação despejam nuvens de inseticida 

sobre a população, tentando controlar uma praga natural de maruins que assola 

determinadas partes de Los Angeles. A imagem e o som (especialmente quando do 

lançamento do filme no exterior, em cópias 70mm e som esterofônico) evocam 

diretamente o início de Apocalipse Now, de Copolla, subtituindo aqui, com extrema 

ironia, o napalm pelo inseticida. Ao final, um providencial terremoto, outro 

fenômeno natural, que além de atingir todas as personagens, acaba encobrindo mais 

outra morte e redimindo, acidentalmente, o assassino. A câmera move-se, em 

panorâmica, sobre um Los Angeles que amanhece já poluída e esfumaçada. Os 

créditos finais sobrevoam, à maneira dos helicópteros iniciais, um mapa da cidade e 

de seus bairros. (VIEIRA in DEFANTI, 2008, p. 203). 

   

Dando uma visão particular para a obra de Raymond Carver, Robert Altman realizou o 

que muitos de seus fãs consideram como seu melhor filme. Em Short Cuts, seu estilo de 

múltiplas narrativas nunca pareceu tão bem construído. A técnica, no entanto, era só a 

embalagem de um cineasta cheio de conteúdo e que inspirou inúmeros realizadores 

independentes norte-americanos. Exaltando o egoísmo e a indiferença da sociedade, o diretor 

entregou ao público uma adaptação infiel, mas de qualidade evidente.  
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Capítulo 3  

 

O Jogador 

 

 

Alguns podem argumentar que O Jogador não é uma obra revolucionária que 

modificou padrões do cinema e que hoje é vista como um marco na história da sétima arte. De 

fato, não é. No entanto, é bastante representativa na carreira de um diretor norte-americano 

que tão bem desempenhou o papel de sobrevivente em meio a uma indústria sedutora, porém 

limitadora. Sua construção ambígua e sarcástica, o seu diálogo com o politicamente incorreto 

e seu ataque mordaz contra o cinema comercial fazem deste filme uma obra que merece ser 

detalhada.  

 

O histórico da carreira de Robert Altman revela o quanto ele resistiu para não se 

render a Hollywood. Quis fazer um cinema independente, tanto financeira quanto 

ideologicamente. Não foi o primeiro nem será o último a resistir a esse glamour. Mas foi um 

dos poucos que conseguiu destaque mesmo longe dos holofotes e do apoio de grandes 

estúdios de cinema. Por isso, o longa-metragem de 1992 mostra-se tão marcante, pois retrata o 

universo ao qual o cineasta nunca pertenceu. Ele resume, em cerca de duas horas, a visão de 

um diretor sobre o maior mercado cinematográfico do mundo, que sempre esteve tão perto 

dele, mas do qual procurou manter-se distante. 

 

Narrativamente, O Jogador não é tão original quanto Nashville, Short Cuts e mesmo 

Assassinato em Gosford Park, que tão bem simplificam os enormes elencos e as diversas 

histórias com que o diretor trabalhou e atraiu olhares de todo o mundo. O filme, porém, 

atinge, como poucos, o objetivo de satirizar a indústria cinematográfica americana, utilizando 

seus padrões comuns e subvertendo-os. “O Jogador é o mais cinematicamente reflexixo dos 

filmes de Altman”. (SELF, 2002, p. 215). Se o longa pudesse ser resumido em poucas 

palavras, seriam: a versão de Altman de uma produção genuinamente hollywoodiana. 

 

Assistir-lhe, é entender os vícios e as limitações destes longas-metragens tão 

comentados que chegam aos cinemas locais a todo momento. Serve para compreender 

também as relações e os interesses que giram em torno da produção de um filme, que vão 
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desde o nascimento da ideia original pelo próprio roteirista até a exibição definitiva do 

trabalho para a equipe do estúdio que financiou o projeto e deseja reaver o dinheiro investido. 

 

Trazendo as figuras do roteirista e do produtor cinematográfico no centro da trama, o 

filme demonstra o quão intenso é esse embate, que envolve poder, ego e intelectualidade. 

Através de uma metáfora, característica que o cineasta utilizou em diversas outras ocasiões, 

ele demonstra que os verdadeiros idealizadores das histórias filmadas não recebem a 

valorização devida. Pior, eles são odiados. Se pudessem ser banidos do processo de produção 

cinematográfico, seriam. 

 

Robert Altman e o roteirista Michael Tolkin desenvolveram um filme que opta pela 

paródia para exibir esses cenários. O humor negro está presente em todos os momentos. 

Griffin Mill representa a ambição dos grandes produtores de Hollywood, mas ele mesmo 

também é o protagonista de uma história que precisa respeitar, em parte, o desenvolvimento 

padrão de uma película gravada em solo americano e bancada por uma fonte cheia de 

interesses. Romance, crime, suspense, sexo, nudez e final feliz se misturam numa salada 

orquestrada por Altman, falseando uma entrega comercial, mas desejando atingir um público 

bem mais crítico do que o comum. 

 

   O Jogador permite uma análise detalhada de sua proposta. Sobram duplos sentidos e 

sarcasmo em boa parte de suas cenas. Do plot principal, protagonizado por Tim Robbins, a 

uma simples tomada despretensiosa, o filme demonstra que não se trata de uma fita qualquer. 

Os diálogos são milimetricamente desenvolvidos, os planos-sequências não acontecem por 

acaso, cada personagem tem sua função, os posters prenunciam algo e os fatos são 

construídos de acordo com a proposta artística do filme. Pode até dar a impressão de ser uma 

estranha e mal sucedida produção vinda de Hollywood, cercada por vários de seus atores, mas 

ao ser vista com cuidado, além de trazer o nome “Robert Altman” em seus créditos, sabe-se 

que as suas intenções são mais profundas e questionadoras.  

 

A história traz Griffin Mill no papel principal. Bem-sucedido produtor de um não 

nomeado grande estúdio de cinema localizado em Los Angeles, ele se dedica a ouvir, 

incessantemente, pretensos roteiristas que desejam dar ideias para novos filmes. Todos os 

dias, aos montes, eles se acomodam, durante poucos minutos, no escritório de Mill. Lá eles 
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são ouvidos e tem uma opinião superficial sobre sua proposta. Grande parte deles, na verdade, 

não traz na originalidade sua principal qualidade.  

 

Refilmagens, continuações e versões excêntricas que fundem dois ou mais filmes 

antigos dominam os conceitos desses “profissionais da escrita”. O produtor já está costumado 

com os absurdos que escuta, tanto que, para descontrair o papo, dá vazão a narração, mas com 

um sorriso comprometedor do lado do rosto. O problema é que pouquíssimos desses 

roteiristas terão uma resposta positiva, deixando a maioria insatisfeita. Além de não 

possuírem boas ideias, eles são prejudicados pelo orçamento do estúdio, que permite que 

apenas escassos pitches possam se transformar em verdadeiros roteiros.  

 

A rejeição que distribui a todo momento parece que agora está se revoltando contra 

Mill. Cartões postais contendo ameaças assustadoras estão chegando com certa regularidade 

às maõs do produtor. O autor: algum roteirista indignado. Ele não sabe exatamente de quem 

se trata, afinal são vários os rostos de pessoas ligadas ao ramo que recebe diariamente em seu 

escritório. Seria impossível se lembrar de algum com princípios psicóticos. O medo, então, 

começa a se apossar da mente de Griffin Mill. 

 

Outro fato também passa a ser temido por ele. Rumores acertam que um novo 

produtor irá ser contratado pela empresa, podendo, possivelmente, substituí-lo no cargo em 

que há anos esbanja influência e poder. Os fracassos dos últimos projetos comandados por ele 

elevam as chances de demissão. Larry Levy (Peter Gallagher) é o nome de seu mais novo 

rival. E o último termo não é utilizado por acaso, já que Mill encara o decorrente contexto 

como uma grande competição em que vale de tudo, até sabotar o adversário. 

 

As mensagens via cartões-postais, então, adquirem um tom mais forte, chegando ao 

nível de ameaça de morte. Buscando em sua agenda e arquivos a identidade do criminoso, ele 

chega ao nome de David Kahane (Vincent D‟Onofrio), um dos vários ao qual prometeu dar 

uma resposta, mas permaneceu calado. Para tentar confirmar ou não suas desconfianças, ele 

telefona para Kahane, mas acaba não o encontrando em casa. 

 

A namorada do roteirista, June Gudsmundsdottir (Greta Scacchi), é quem atende. Em 

uma conversa bastante íntima para duas pessoas que se falam pela primeira vez, ela lhe 

informa o local em que Kahane se encontra: um antigo cinema de Los Angeles, conferindo o 
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filme Ladrões de Bicicleta (Ladri di Biciclette, 1948), de Vittorio De Sica, clássico que 

integra o neo-realismo italiano. Chegando quase ao final da exibição do longa, o produtor 

consegue encontrar o roteirista, mas a conversa entre os dois parece que não irá vingar. 

 

Mill insiste e leva Kahane para jantar em um restaurante japonês que fica ao lado do 

cinema. Desabafos por parte do segundo acontecem, porém ele nega que seja o autor das 

ameaças, deixando o local e partindo em direção ao seu carro. O personagem principal o 

persegue e uma discussão entre os dois leva ao assassinato de Kahane, sufocado em uma 

pequena poça de lama próxima de onde seus veículos estavam estacionados. Acreditando ter 

matado o cara certo, Mill finge um latrocínio e foge do local do crime. 

 

A notícia se espalha pelos jornais locais e as rápidas investigações levam a polícia ao 

rastro do produtor. Ele nega tudo, mas admite ter tido contato com a vítima na noite de sua 

morte. O fingimento chega a um nível tão alto que ele decide ir ao enterro de Kahane, tendo a 

primeira conversa com a “viúva” June, incapaz de derramar uma lágrima pela morte do 

companheiro. Um estranho os observa de longe, mas não os impede de irem para a casa dela. 

Lá eles se conhecem melhor e dão início a um caso amoroso polêmico.  

 

Na verdade, Griffin Mill possui, há algum tempo, uma relação afetiva com a discreta 

Bonnie Sherow (Cynthia Stevenson), uma executiva do mesmo estúdio em que trabalha. Os 

dois não vivem juntos, mas repartem banheiras, quartos e camas, eventualmente. June, então, 

seria mais uma em sua lista. Os encontros entre os dois, porém, intrigam ainda mais a detetive 

Susan Avery (Whoopi Goldberg), responsável pela investigação do crime do roteirista, e o seu 

parceiro de trabalho, o detetive DeLongpre (Lyle Lovett). 

 

  Os cartões postais para Mill, entretanto, continuam, confirmando que Kahane foi 

morto em vão. Ele os mantém em segredo, chegando a marcar um encontro com o verdadeiro 

roteirista. No entanto, ao ser reconhecido por outros dois profissionais do ramo, ele acaba 

tendo de ouvir mais um plot para uma história que deseja ser filmada, em vez de dar fim ao 

mistério que há dias o atormenta. Habeas Corpus é o provisório nome do projeto de Andy 

Civella (Dean Stockwell) e Tom Oakley (Richard E. Grant), que querem dispensar finais 

felizes e atores famosos.  
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Griffin Mill acha que diversos problemas acometem o projeto, mas mesmo assim 

marca uma reunião com a dupla no estúdio. Sua intenção: passar a história para a 

responsabilidade de Larry Levy e vê-lo fracassar sozinho nas bilheterias e na temporada de 

prêmios. Enquanto isso, o cerco da polícia se fecha, e o produtor decide fugir em direção ao 

México acompanhado de sua mais nova namorada, June Gudsmundsdottir. O passeio, porém, 

se resume a um fim de semana limitado em um sensual e isolado hotel em território 

americano. 

 

Susan Avery o convoca imediatamente na delegacia. Ele precisa se apresentar para 

passar por uma sessão de reconhecimento que conta com a participação da única testemunha 

da morte de Kahane, uma senhora de idade e de óculos de grau avançados. Uma confusão e 

muita sorte o safam da prisão, iniciando uma maré positiva que terá continuidade seis meses 

depois. Agora, Griffin Mill preside o estúdio, tendo Larry Levy como o seu principal 

empregado. Habeas Corpus é, então, apresentado, trazendo Julia Roberts e Bruce Willis nos 

papéis principais. Sucesso total entre os executivos.  

 

Para dar fim a esta fita trágica com um ar de contos de fada, Griffin Mill chega em seu 

lar e encontra a esposa grávida o esperando na varanda. É June, que o recebe com a felicidade 

de um casal que permanecerá feliz para sempre na tela do cinema. Nada mais romântico.   

 

Como relatado, O Jogador é construído a partir da junção de quatro histórias. No 

discreto nível dessa montagem se encontra o filme dentro do filme, Habeas Corpus, cuja 

venda, desenvolvimento e produção ocorrem durante o longa-metragem dirigido por Altman. 

A trama na qual um zeloso promotor público processa a mulher que ama por um assassinato 

que ela não cometeu detalha o conflito entre clássicos finais felizes e o desconsolo do cinema 

de arte.  

 

O segundo núcleo, a história do estúdio, que contém Habeas Corpus, reconta a 

competição entre o produtor chefe Griffin Mill e seu mais novo rival, Larry Levy, pelo 

controle do estúdio. A terceira, a do assassinato, centra-se na tensão entre Mill e um nunca 

identificado roteirista que está ameaçando-o  devido a sua rejeição indiferente de um conceito 

de roteiro que apresentou-lhe no passado. Mill mata David Kahane, quem o produtor pensa 

ser o autor dos cartões postais, passando, posteriormente, a ser investigado pela polícia de Los 

Angeles. 
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A quarta história, o romance, foca-se na concorrência entre Bonnie Sherow, namorada 

inicial de Griffin e assistente de estúdio, e June Gudsmundsdottir, inicialmente namorada de 

Kahane e, por último, esposa do produtor que matou o roteirista. A rejeição de Mill em 

relação a primeira e a sua apropriação gradual da segunda motivam e explicam ações chave 

nas outras tramas e, simultaneamente, caracterizam os valores em que se sustentam os 

negócios do mundo cinematográfico.  

    

 

3.1 A adaptação cinematográfica 

 

 

Baseado no romance homônimo escrito por Michael Tolkin em 1988, O Jogador passa 

longe de ser uma adaptação fiel do livro, e o mais curioso é que foi o próprio Tolkin quem 

escreveu o roteiro que deu origem ao filme. Mantendo apenas o plot original e o universo 

habitado por seus personagens, o longa-metragem faz mudanças drásticas na história que traz 

Griffin Mill como o vilão produtor que se safa de um crime bárbaro.  

 

Michael Tolkin parece entender que o cinema e a literatura são duas artes de 

linguagens absolutamente distintas e escreve um roteiro recheado de modificações, que vão 

desde os sobrenomes dos personagens até um desfecho mais açucarado e, ao mesmo tempo, 

satírico. Elementos de senso crítico a indústria cinematográfica são inseridos, assim como 

outros são amenizados para se adaptarem ao conservador público americano, numa estratégia 

cheia de duplos sentidos. 

 

O objetivo do escritor e roteirista, que contou com a participação direta de Robert 

Altman para redigir suas páginas, é construir uma trama que utiliza o padrão hollywoodiano 

de scripts comerciais para zombar e, principalmente, reescrever suas fórmulas gastas e 

engessadas. O livro já possuia essa proposta, mas ficava longe do resultado mordaz da 

película de 1992. Por esse motivo, Tolkin desrespeitou as regras pregadas pela crítica 

especializada e mexeu nos rumos de seu tão premiado romance. 

 

Tolkin compreendeu o verdadeiro sentido da palavra “adaptar”, que quer dizer 

transpor de um meio para outro, assim como o de seu substantivo, que significa “fazer 
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corresponder ou adequar por mudança ou ajuste”. Essas definições assumem um caráter mais 

controverso quando a meta é transformar uma obra literária em cinema. “Adaptar um livro 

para um roteiro significa mudar um (o livro) para outro (o roteiro), e não superpor um ao 

outro. Não um romance filmado ou uma peça de teatro filmada. São duas formas diferentes. 

Uma maçã e uma laranja”. (FIELD, 2001, p. 174). 

 

Além de modificações óbvias que procuram consertar as interioridades de um livro, 

Michael Tolkin realiza uma adaptação que pode ser vista como um roteiro original. Syd Field, 

em seu “Manual de Roteiro”, defende essa ideia, procurando exemplificar a proposta por meio 

do longa Todos os Homens do Presidente (All the President’s Men, 1976). Ao adaptá-lo do 

livro de Bernstein e Woodward (sobre o escândalo de Watergate), William Goldman teve de 

fazer várias imediatas escolhas dramáticas. Em entrevista, Goldman garantiu que a adaptação 

não foi fácil. 

 

Por exemplo, o filme termina no meio do livro. Tomamos a decisão de terminá-lo 

ali, no equívoco de Hadelman, em vez de mostrar Woodward e Bernstein 

alcançando sua maior glória. O público já sabia que eles provaram que estavam 

certos e continuaram e ficaram ricos e famosos e foram os queridinhos da imprensa. 

Tentar terminar Todos os Homens do Presidente num tom acima teria sido um 

equívoco. Então, nós o terminamos lá, no equívoco de Hadelman, um pouco além do 

meio do livro. A coisa mais importante do roteiro foi estabelecer sua estrutura. Eu 

tive de me certificar de que descobríamos o que queríamos descobrir. Se o público 

fica confuso, nós o perdemos. (GOLDMAN apud FIELD, 2001, p. 175).       

 

O Jogador não traz tantas modificações quanto as do filme de 1976, mas procura 

acrescentar personagens, cenas, incidentes e eventos. Tolkin e Altman tratam o material 

original apenas como uma fonte, moldando o roteiro de acordo com o objetivo satírico do 

filme. Os dizeres de Field, “não copie simplesmente um romance para um roteiro; faça-o 

visual”, são seguidos à risca pela dupla, que inicia a película com uma sequência 

essencialmente cinematográfica.  

 

Durante cerca de oito minutos, um plano sem cortes nos introduz ao universo do 

estúdio de cinema onde Griffin Mill e uma série de outros produtores trabalham. Entre 

referências a diversos outros projetos já realizados e reuniões com promissores roteiristas de 

pouca originalidade, a tomada deixa bem claro que esta não será uma adaptação fiel à obra 

literária de Tolkin. Absolutamente nada que ocorre nessa cena é descrita no livro. Ela foi, de 

fato, inventada no processo de pré-produção.  
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A intenção com a sequência é claramente cinematográfica. Assim como diversas 

passagens do livro são impossíveis de serem transpostas para a tela grande, esta cena também 

não teria o mesmo efeito se descrita pelo autor através de simples palavras. Ela serve também 

para dar ritmo a uma obra que precisa manter o espectador atento a cada nova tomada. 

 

A adaptação boa é aquela que concentra, impactua e afunila a carga de atrativos dum 

livro. O romance pode ser lido por etapas, guardado na estante, retomado, relido 

parcialmente nos seus momentos mais complexos, discutido com parentes e amigos 

durante a leitura e, geralmente, tem orelhas esclarecedoras. Se o leitor não entendeu 

tudo, relê. A segunda leitura é sempre mais proveitosa. E a terceira ainda mais. A 

tela, porém, não oferece essas vantagens. Tem de prender o espectador logo de 

começo e desenvolver em 100 minutos uma história que ele teria em dez ou muito 

mais horas. Para o adaptador, cada segundo é importante. Esse aproveitamento 

matemático do tempo pode até tornar o filme mais interessante que o livro, no que 

diz respeito a movimentação, porém sempre perderá profundidade. (REY, 2003, p. 

60). 

 

Nesse sentido, O Jogador é beneficiado. O romance no qual se inspirou não traz 

personagens complexos e enormes fluxos de consciência. Como se trata de uma obra irônica, 

os fatos também superam as descrições. Griffin Mill é um estereótipo de um produtor, com 

personalidade rasa e dono de atitudes questionáveis, as quais nunca são argumentadas pelo 

narrador. O máximo de reflexão vinda do protagonista gira em torno da possível descoberta 

do culpado do assassinato de David Kahane.  

 

Do ponto de vista narrativo, o que mais chama a atenção são as diminuições bruscas 

dos recados e ameaças enviados pelo roteirista secreto a Mill. De verdadeiras cartas que 

incluem grandes períodos, elas são reduzidas a cartões postais compostos apenas por uma 

frase ou, no máximo, duas. Querendo dispensar offs e fazer com que o espectador acompanhe 

de perto as ameaças, Michael Tolkin resume os dizeres do roteirista, mas mantém a força de 

seu discurso.  

 

Em relação ao mesmo assunto, é bom que se diga que, nas páginas do livro, o homem 

que ameaça Mill mantém contato por telefone com ele antes do desfecho da história. No 

entanto, no filme, esse fato acontece somente em sua conclusão, quando a trama já inocentou 

o produtor assassino, tendo esta última conversa caráter extremanete ácido e contraditório. 

Além disso, em O Jogador, o roteirista permanece em Hollywood, apesar de deixar de 

mandar cartões postais para Griffin Mill. Enquanto que na obra literária, ele opta por desistir 

de conseguir carreira nessa disputada indústria.  
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Bonnie Sherow é outra personagem que tem suas relações pessoais e cargos 

profissionais modificados no longa-metragem. Se no livro, ela é a vice-presidente da 

Paramount, no cinema, a moça trabalha no mesmo estúdio de Griffin, além de não possuir 

tanto status quanto na sua versão original. Seu relacionamento com Mill é retratado com mais 

intensidade pela obra de 1988, apesar de os dois nunca se encontrarem, falando-se apenas por 

telefone. 

 

Segundo o livro, Sherow e Mill passaram três dias de férias no Cabo San Lucas, no 

México, assim que se conheceram, chegando a cogitar morarem juntos. Há paixão entre os 

dois, tanto que Griffin não para de pensar nela enquanto dá início ao relacionamento com 

June. O mesmo não acontece na película dirigida por Robert Altman. Sherow e Mill parecem 

ter apenas um namoro sem compromisso, que se resume a beijos e abraços sem grandes 

entusiasmos.  

  

Bonnie Sherow é tratada como uma mulher bonita e cheia de vaidades. Em uma 

passagem do livro, ao lembrar de June, Griffin Mill pensa em sua atual namorada e a 

descreve. “Magra Bonnie, com seu longo cabelo escuro. Ela era quase perfeita. Sempre sabia 

o que vestir. Sempre aparecia fria e seca, como se tivesse passado sua vida inteira em um ar-

condicionado (...)”. (TOLKIN, 1988, p. 87). Interpretada pela atriz Cynthia Stevenson, a 

personagem do filme não condiz com a opinião expressada pelo produtor que protagoniza a 

história. Sherow é apenas uma moça simples, com muita vontade de trabalhar, que parece não 

prezar por sua imagem. 

  

Já a jovem June tem até o seu sobrenome modificado. O fácil Mercator é substituído 

pelo impronunciável Gudsmondsdottir, numa opção que reflete a intenção de Tolkin em fazer 

de sua mocinha uma personagem de difícil afeição para o público. Além disso, diferentemente 

do longa, June expressa sentimentos como qualquer pessoa comum. Diante do caixão de 

David Kahane, ela chora. Diante dos olhares de Griffin, ela também se entrega e o beija.  

  

June Gudsmondsdottir e June Mercartor são pessoas absolutamente distintas. Nem 

parecem ter nascido das maõs do mesmo autor. Apenas a trajetória de vida e o primeiro nome 

a fazem a mesma mulher. A sensualidade e o mistério de Mercator perdem lugar para a 

impassividade de Gudsmondsdottir.  
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Outra brusca mudança acontece em relação ao desfecho desta trama, mais 

especificamente em relação ao destino de Griffin Mill. O produtor, que possui um final feliz 

nos padrões dos filmes mais açucarados de Hollywood em O Jogador, termina com o rosto 

um pouco menos sorridente na versão literária. Fazendo referência ao carro comprado por 

Kahane pouco antes de seu assassinato, Tolkin dá ênfase a nova vida que o executivo deu 

início nos últimos meses. 

  

Griffin Mill não permanece no mesmo estúdio que trabalhava durante toda a trama. 

Seguindo recomendação de seu advogado, ele muda o seu endereço profissional para outra 

nascente empresa do ramo, onde possui mais independência e poder. Ele também não tem de 

endossar o projeto Habeas Corpus, que tão bem representa a fórmula americana comum de 

ser realizar filmes.  

  

Michael Tolkin, enfim, realiza uma adaptação cinematográfica pouco fiel a obra em 

que se inspira. O fato de ele mesmo ter escrito o livro homônimo serve para defender a 

linguagem cinematográfica diante da literária ou teatral. Mudar fatos, passagens e desfechos 

de uma história premiada pela crítica internacional não deve ser fácil. Ainda mais quando ela 

é sua.  

 

 

3.2 A “construção em abismo” 

 

 

Em uma das cenas finais de O Jogador, Griffin Mill e June Gudsmondsdottir 

conversam sobre cinema à beira de uma romântica piscina de um discreto hotel de beira de 

estrada. Para ele, os seguintes elementos são necessários para fazer de um filme um sucesso: 

suspense, comédia, violência, esperança, drama, nudez, sexo e finaiz felizes. “Principalmente, 

finais felizes”, ressalta o produtor. A seguir, June questiona: “E a realidade?”.  

 

Melhor do que qualquer passagem do longa-metragem, essa sequência resume a 

proposta metalinguística da obra, que busca seguir à risca o que manda a lista de regras de 

sucessos de Hollywood. Todos os elementos citados por Griffin são, sem exceção, inclusos na 

história protagonizada por ele. No entanto, Altman e Tolkin não realizam um filme 
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hollywoodiano comum. Eles modificam, subvertem e radicalizam conceitos. Porém, 

continuam bastante distantes da realidade pedida por June.  

 

O Jogador, então, é uma obra que reflete sobre si mesma, tendo sua narrativa 

construída respeitando as limitações artísticas e de linguagem da indústria cinematográfica 

norte-americana. Robert Altman, como grande representante do cinema independente local, 

zomba de Hollywood, caricaturando os seus personagens e tramas em favor de uma película 

original e irônica. Os esteriótipos, aqui, entretanto, não poderiam se encaixar melhor, já que 

boa parte dos personagens nascidos nessa indústria traz na falta de complexidade sua principal 

característica.  

 

 Altman realiza o que os teóricos chamam de “construção em abismo”, o que o escritor 

Christian Metz relata em A Significação no Cinema a partir do filme 8 ½, de Federico Fellini. 

“Assim como os quadros nos quais aparece um quadro, os romances em que se trata de um 

romance, 8 ½ pertence com „seu filme dentro do filme‟ à categoria das obras de arte 

desdobradas, refletidas em si mesmo”. (METZ, 1972, p. 217).  

 

No longa de 1963, Guido Anselmi (Marcello Mastroianni) é um cineasta em crise 

existencial, prestes a rodar sua próxima obra, mas ainda sem ideia de como irá fazê-la. 

Pressionado pelo produtor, pela esposa, pela amante e pelos amigos, ele se interna em uma 

estação de águas e passa a misturar o passado com o presente, ficção com realidade. Para 

muitos, Guido é, na verdade, o alterego do diretor italiano, o que para Metz aumenta a 

“construção em abismo” da obra. 

 

Não temos apenas um filme sobre o cinema, mas um filme sobre um filme que, ele 

também, teria tratado do cinema; não apenas um filme sobre um cineasta que reflete 

ele próprio seu próprio filme. Uma coisa é mostrar, num filme,  um segundo filme 

cujo assunto tem pouca ou nenhuma relação com o primeiro; outra é falar, num 

filme, desse mesmo filme sendo feito. Uma coisa é apresentar, num filme, um 

personagem de cineasta que evoque pouco, ou em alguns momentos apenas, o autor 

do verdadeiro filme; outra é, para este autor, fazer de seu personagem principal um 

autor que está pensando num filme idêntico. E, se for verdade que a riqueza 

autobiográfica e “felliniana” de 8 ½ é inseparável de sua contrução em abismo, essa 

só se explica, no entanto, com sua opulenta e barroca realidade, pelo redobramento 

desta construção. (METZ, 1972, p. 219-220) 

 

 A produção de Robert Altman não conta com as subjetividades da obra de Fellini. Seu 

caráter é bem mais explícito e cômico. No entanto, também não se trata de um filme que 

apenas fala sobre cinema. Os cenários dos estúdios cinematográficos não estão ali apenas de 
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enfeites, assim com os famosos atores que percorrem os diversos espaços filmados de Los 

Angeles. Eles fazem parte de uma história que parece hollywoodiana e que se passa em 

Hollywood. Pode até não ter o duplo desdobramento que Metz diz haver em 8 ½, mas assume 

uma intenção metalinguística forte e, ao mesmo tempo, incomum.  

 

 Os fatos da trama principal de O Jogador carregam em sua proposta uma releitura das 

mais “açucaradas” e comerciais fitas produzidas aos montes por Hollywood. Griffin Mill é o 

personagem principal deste genuíno clichê proposital. As modificações impostas por Michael 

Tolkin, porém, distanciam a obra dos filmes em que se inspira, enquandrando-se na lista de 

películas artísticas e originais que tão bem caracterizam a filmografia de seu diretor. 

 

 Mill é o mocinho desta história. No entanto, o produtor passa longe de exalar o 

carisma tão comum em personagens como ele, assim como agir com a moralidade 

característica de pessoas que merecem um destino como o que ele terá no filme. O seu ofício 

exige lidar com rejeições, mas ele leva esse fato ao extremo, fazendo questão de esbanjar todo 

o poder que possui e fazendo de tudo para manter-se nessa posição. 

 

 Em Story: Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro, Robert 

Mckee identifica algumas fórmulas necessárias para a realização de um filme de qualidade. 

Sobre o protagonista, ele destaca que a força de vontade é a principal face que deve ser 

exaltada pelo roteiro durante a construção de seu personagem principal. 

 

Outras personagens devem ser obstinadas, até mesmo inflexíveis, mas o protagonista 

em particular é um ser voluntarioso. A quantidade exata da força de vontade, porém, 

não pode ser medida. Uma boa estória não é necessariamente uma luta entre uma 

vontade gigante contra forças absolutas da inevitabilidade. A qualidade da força de 

vontade é tão importante quanto a quantidade. A força de vontade de um 

protagonista  pode ser menor do que a do Jó bíblico, mas tem que ser poderosa o 

suficiente para sustentar o desejo ao longo do conflito e finalmente agir e criar 

mudanças significativas e irreversíveis. (MCKEE, 2006, p. 137).  

 

 Griffin Mill trata-se, sem dúvida, de um ser cheio de força de vontade. Sobra vontade 

para descobrir a identidade do roteirista que o ameaça, sobra vontade em tentar manter seu 

posto no estúdio de cinema e sobra vontade em se safar da prisão. O problema é que estas 

ações costumam ser atitudes do vilão do filme e não do mocinho que encontrará a merecida 

felicidade nos últimos minutos da história. Apontá-lo como vilão não seria inapropriado, mas 

Mill jamais encontra o seu rival, um ser de bom caráter, para confrontá-lo. David Kahane até 
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tenta exercer esse papel, no entanto, ele é logo retirado da trama, assim como quem está 

enviando os postais nunca aparece.  

 

 Mckee também relata que o público não tem paciência para um protagonista que não 

tenha chances de realizar seus desejos. A razão seria simples: “ninguém acredita nisso em sua 

própria vida. Ninguém acredita que não tem a menor chance de realizar seus desejos”. 

(MCKEE, 2006, p.139). Michael Tolkin realiza quase todos os desejos de Griffin Mill. Ele se 

livra do roteirista, consegue enganar os policiais de Los Angeles, conquista June 

Gudsmondottir, é promovido em seu emprego e termina casado, com sua grávida esposa 

esperando-o em casa. Mill nunca faz por merecer, mas recebe todas as glórias dignas dos 

grandes heróis de Hollywood.     

 

 A moralidade de boa parte das tramas produzidas pelo cinema industrial americano 

não permite que atos de “maldade”, como um assassinato, passem despercebidos pela justiça 

legal e pela justiça da vida. É exatamente aí em que reside uma das maiores sátiras deste 

filme. Griffin, mesmo sendo um homem de defeitos evidentes, ganha um desfecho alegre, 

ganhando status definitivo de mocinho, cujas pretensões são alcançadas através de muita luta 

e sorte.  

 

 O que também separa Griffin Mill do protagonista comum é a sua falta de empatia 

com o público. E isso não ocorre por ser dono de atitudes questionáveis, já que existem vários 

vilões de Hollywood pelo qual a audiência cria uma certa afeição, como o macabro Hannibal 

Lecter (Anthony Hopkins), de O Silêncio dos Inocentes (Silence of the Lambs, 1991). A 

pouca identificação acontece porque Mill simplesmente não possui carisma, sendo esse fato 

um dos grandes objetivos do roteiro do longa. Essa e outras relações entre profissionais do 

cinema hollywoodiano serão abordadas mais adiante neste capítulo. 

 

 Robert Mckee reforça a ideia descrita acima, ressaltando que o protagonista precisa ser 

empático, mas que pode ou não ser simpático.  

 

A lógica inconsciente do público segue assim: “essa personagem é como eu. 

Portanto, eu quero que ele tenha o que ele quer, pois se eu estivesse nessas 

circunstâncias, eu ia querer a mesma coisa para mim”. Hollywood tem muitas 

expressões sinônimas para essa conexão: “alguém para se seguir”, “alguém para 

torcer”. Todas descrevem a conexão empática que o público sente que existe entre 

ele e o protagonista. O público pode, quando muito comovido, sentir empatia por 
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todas as personagens do seu filme, mas ele tem que sentir empatia pelo protagonista. 

Se não, a ligação entre público e estória é quebrada. (MCKEE, 2006, p. 140).  

 

A falta de empatia, no entanto, não fica restrita a Griffin Mill. Grande parte dos 

personagens da obra passa longe de serem figuras carismáticas. June Gudsmondottir é a maior 

expressão desta proposta evidente de Michel Tolkin. A moça é o sinônimo da total falta de 

sensibilidade, chegando ao ponto de não conseguir chorar no enterro do ex-namorado após 

uma trágica morte. Não por acaso Griffin a chama de cidadã da Islândia ou a “rainha do gelo”. 

 

O sentimentalismo tão comum em filmes norte-americanos comerciais é retirado por 

completo dos personagens principais de O Jogador. Se as mocinhas dos filmes 

hollywoodianos costumam criar caras e bocas para demonstrarem expressão e uma 

consequente simpatia, June é incapaz de fazê-las. Segundo Robert Altman, ela, na verdade, 

não é uma personagem real, mas sim fruto da imaginação de Griffin Mill, o que fica explícito 

na cena em que ele a observa secretamente da janela da casa dela. 

 

Eu percebi que se eu mostrasse Griffin olhando-a, e ela não percebesse que estava 

sendo observada, ele poderia criar uma fantasia sobre ela... Eu senti que para fazer 

essa mulher tão interessante para ele, eu o deixaria criá-la. Eu parti da posição que 

June não existe. Eu percebi que devíamos fazer dela um personagem de cinema. Eu 

tentei explicar isso para Greta (Scacchi): você não é uma pessoa real. Você está 

atuando em um filme; você não precisa encontrar a verdade nessa mulher, porque 

ela nem mesmo existe, como uma tela branca de cinema em que você pode projetar 

seus desejos. (ALTMAN apud SELF, 2002, p. 223).  

 

Com a inexpressividade de June e a falta de carisma de Griffin, é impossível se 

envolver com esse romance e torcer pela inevitável união definitiva de ambos, como a maioria 

dos filmes comerciais procura provocar no público. O romance dos dois, então, serve apenas 

para cumprir as regras ditas pelo produtor e expressas no texto ainda no início deste tópico. 

Ou seja, a exigência de um envolvimento amoroso entre duas pessoas em um filme comercial 

norte-americano é a razão para a união entre Griffin e June.  

 

O romance entre os dois acarreta o cumprimento de mais “duas regras de sucesso” em 

O Jogador. As cenas de sexo e de nudez protagonizadas por eles enquadram ainda mais o 

filme no padrão Hollywood de cinema. A última delas, inclusive, pode até chocar o 

espectador mais conservador ao exibir a nudez frontal de Tim Robbins. A naturalidade da 

tomada, porém, traz uma imediata referência aos filmes de Altman, que se nega a cortar 
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enquadramentos em favor da preservação moral de seus atores. Um outro bom exemplo é a 

nudez de Juliane Moore, em Short Cuts.  

 

Se a esperança e o drama são incluídos naturalmente em sua trama, o filme insere a 

comédia e a violência de modos distintos. O assassinato de Kahane em uma sequência 

propositalmente sem empolgação, vencida facilmente por Griffin, é o único fato violento que 

acontece no longa, e Robert Altman persegue os exageros do clichê nessa cena. David Kahane 

e Griffin Mill iniciam uma discussão verbal que logo se tranforma numa pequena luta 

corporal, com claro favorecimento para o produtor, sendo seguido por um afogamento 

questionável de poucos segundos. Numa pequena poça de lama, o roteirista é sufocado até a 

morte. Se a realidade se fizesse presente na ocasião, Kahane permaneceria vivo por minutos a 

mais.  

 

Já a comédia busca no bizarro sua inserção. Na impossibilidade de tirar risos de seus 

personagens diante de uma história que tem no suspense seu principal mote, o roteirista 

Michael Tolkin inclui duas únicas sequências para satisfazer os “desejos dos produtores de 

Hollywood”. Na primeira delas, durante um almoço com representantes de outros estúdios, 

Griffin pergunta: “Será que podemos falar de outra coisa além de Hollywood pelo menos um 

vez?”. Silêncio e risos embarassados seguem. Eles simplesmente não conseguem conversar 

sobre outros assuntos. 

 

 Na segunda, ao ser questionado pela polícia sobre o crime do roteirista em uma 

delegacia de Los Angeles, Mill é envolto por gargalhadas zombatórias. A delegada Susan 

Avery e sua equipe não se conformam com as respostas do produtor durante depoimento, já 

que possuem certeza de que ele é o assassino de Kahane. Ao falarem sobre sexo, eles não se 

contêm e riem sem parar. Nem Mill nem a maioria dos espectadores, na verdade, entendem 

por completo o motivo das gargalhadas dos policiais. Tolkin força seu roteiro a incluir 

comédia.   

 

Seguindo os dizeres de Mill citados acima, os quais podem ser interpretados como 

falas direcionadas ao público que confere o filme  e não a própria June, o longa-metragem de 

Robert Altman respeita todas as medidas padronizadas há anos em Hollywood. O suspense é 

o tom dominante no filme, afinal estamos diante de um thriller que envolve assassinato, certo? 
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Pode-se dizer que sim, mas a indefinição de gênero da película impossibilita uma resposta 

afirmativa contundente.  

 

 A história de O Jogador, enfim, traz nos vícios e clichês sua principal meta. 

Subvertendo, no entanto, o filme encontra na ironia sua principal característica. A “construção 

em abismo” busca nas tramas de Hollywood suas reflexões, atingindo sua apoteose no 

desfecho fabulesco dado ao seu protagonista. Com suspense, comédia, violência, esperança, 

drama, nudez, sexo e final feliz, Robert Altman assina sua obra mais explicitamente satírica, 

aproximando-se, como nunca, de Hollywood, mas mantendo-se distante o suficiente.  

 

 

3.3 A Estrutura Narrativa 

   

 

 Como se não bastasse desenvolver sua história no padrão comum, Robert Altman 

também a estrutura narrativamente  respeitando as regras dos três atos, incluindo elementos 

que compõem uma trama que pretende atrair o mais diversificado público. A introdução, o 

incidente incitante, o clímax, o desenvolvimento e o desfecho estão explicitamente 

identificados no filme. Ao se conhecer o cinema de Altman e se deparar com esta obra, a 

estranheza é imediata, afinal, se há algo que o cineasta sempre dispensou, foi a restrição 

narrativa de seus longas-metragens. 

 

 Elencos gigantescos, tramas que se entrelaçam sem evidente relação entre si, finais em 

aberto e a inexistência de climax, que tão bem se relacionam ao cinema de Altman, são 

deixados de lado em O Jogador. A introdução do filme pode até dar a impressão de ser mais 

uma obra com o genuíno estilo do diretor, graças ao inspirado plano-sequência que abre a 

película. Não demora muito, porém, para ficar evidente que aqueles longos minutos inicias 

fazem parte de uma limitada montagem que se pretenderá irônica.  

 

 De acordo com Robert Mckee, existem variadas maneiras de se estruturar um filme. A 

mais efetiva e utilizada delas, entretanto, seria a Trama Central em três atos. O motivo: “se 

encaixa nos poderes criativos da maioria dos escritores, providencia complexidade e evita 

repetição”. (MCKEE, 2006, p. 212). Porém, de tão recorrida em Hollywood, ela se tornou um 

vício, limitando a capacidade artística de cineastas. Em diversos diálogos com roteiristas, até 
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o próprio Mill cobra longas-metragens que se adequem ao padrão. Entre eles está o 

representativo Habeas Corpus, que será analisado no tópico posterior.  

 

  Mckee divide o tempo dos atos da seguinte maneira: à introdução são dedicados cerca 

de trinta minutos; ao desenvolvimento, setenta; já o desfecho deve conter por volta de vinte 

minutos.  

 

O primeiro ato, o movimento de abertura, tipicamente consome algo como vinte e 

cinco por cento da narração. O clímax do Primeiro Ato ocorre entre o vigésimo e o 

trigésimo minuto em um filme de 120. O último ato quer ser o mais curto de todos. 

No último ato ideal queremos dar ao público a sensação de aceleração, uma ação que 

cresce rapidamente até o clímax. Se o escritor tenta alongar o último ato, esse ritmo 

de aceleração quase certamente fica mais lento. Portanto, os últimos atos são 

geralmente breves, vinte minutos ou menos. (MCKEE, 2006, p. 209).  

 

 O escritor relata que a fórmula, porém, serve apenas para guiar o roteirista na 

realização de uma história que consiga envolver a audiência, seja qual for o grau de exigência 

de cada uma dessas pessoas. Os produtores de dentro de O Jogador, assim como o próprio 

filme, entretanto, entendem a regra como lei, procurando se adaptar a ela de qualquer 

maneira. A película de Altman é tão meticulosa nesse sentido que até sua duração respeita as 

restrições. São exatas duas horas de filme sem contar os créditos finais.  

 

 O primeiro ato do filme introduz o espectador ao universo e aos personagens que serão 

acompanhados nas próximas horas. O plano-sequência apresenta o estúdio em que Griffin 

Mill e outros produtores do ramo do cinema trabalham. O mistério é logo apresentado. 

Cartões postais contendo ameaças de um roteirista desconhecido são alvo de um plano 

fechado que dá destaque às palavras escritas e meticulosamente lidas pelo produtor. A 

indefinição acerca da permanência de Mill em seu cargo, em decorrência da contratação de 

Larry Levy, é mais uma questão aberta nos primeiros minutos do longa. 

 

  De acordo com os dizeres de Robert Mckee, os dois fatos citados acima podem ser 

traduzidos como os verdadeiros incidentes incitantes da obra, elemento mais que essencial 

para a construção de um filme envolvente. O incidente incitante é o evento único que ocorre 

diretamente para o protagonista ou é causado por ele. Consequentemente, ele, de imediato, 

está ciente de que a vida está fora de equilíbrio para pior ou para melhor.   

 

Quando uma história começa, o protagonista vive uma vida mais ou menos 

equilibrada. Ele tem sucessos e fracassos, altos e baixos. Quem não tem? Mas a vida 
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está relativamente sob controle. Então talvez, súbita, mas em todo caso 

decisivamente, um evento ocorre e desarranja radicalmente seu equilíbrio, mudando 

a carga de valores da realidade do protagonista para o positivo ou para o negativo. 

(MCKEE, 2006, p. 183-184). 

  

 Griffin Mill, como um ambicioso produtor, precisa manter seu poderoso posto e faz de 

tudo para atingir esse objetivo. O lema diz que o protagonista deve reagir ao incidente 

incitante e ele realmente o faz em O Jogador. Mill não deixa as ameaças e a instabilidade 

profissional de lado. Como um idealizado protagonista, ele busca atingir suas metas. Corre 

atrás delas com toda sua força de vontade e não mede esforços para reequilibrar sua vida 

novamente. 

 

O protagonista responde para a mudança súbita, negativa ou positiva, em seu mundo 

de qualquer maneira que seja apropriada para a personagem e para o mundo. Uma 

recusa em agir, porém, não pode durar muito tempo, até mesmo para os 

protagonistas mais passivos de Não-Tramas minimalistas. Nós todos desejamos 

alguma soberania razoável sobre nossa existência, e se um evento desarranja 

radicalmente nosso senso de equilíbrio e controle, o que nós queremos? O que 

qualquer pessoa, incluindo nosso protagonista, quer? Restaurar o equilíbrio. 

(MCKEE, 2006, p. 186). 

  

 Para restaurá-lo, Griffin mata o roteirista que ameaça tirar sua vida, além de armar 

contra Larry Levy. O assassinato de Kahane marca o encerramento do primeiro ato, podendo 

ser classificado como o clímax desta parte da história. Obrigatoriamente, os outros dois atos 

terão seu ápice. 

 

O segundo ato é fruto das diversas consequências advindas do crime e da chegada 

definitiva de Levy no estúdio, que vão desde a investigação da polícia, passando pelo 

envolvimento amoroso do produtor com June, até chegar as reações de Mill contra o seu mais 

novo concorrente. Com desenvolvimento mais longo e lento, a história tem seu clímax, neste 

segundo terço, quando Griffin descobre uma cobra numa caixa dentro de seu carro. O 

verdadeiro roteirista, a quem Mill pensou ter matado, enfim, concretiza em parte suas 

ameaças. A crescente trilha sonora marca a sequência, fazendo dela uma das mais tensas do 

filme. 

 

O desenvolvimento da trama percorre seu caminho natural, até que a Crise se instala e 

dá sinal de que o final do filme está próximo. O terceiro ato começou. “A Crise é a Cena 

Obrigatória da estória. Do Incidente Incitante em diante, o público esteve antecipando com 
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uma vivacidade crescente a cena na qual o protagonista estará face a face com as forças do 

antagonismo mais focadas e poderosas em sua existência”. (MCKEE, 2006, p. 288).  

 

Com essa definição, uma única cena pode ser enquadrada como Crise em O Jogador. 

O processo de identificação de Mill pela única testemunha do crime que cometeu, ainda na 

delegacia, leva o protagonista a enfrentar seu maior vilão, a justiça. Por sorte e, 

principalmente, pela necessidade de um final feliz exigido pela história, o produtor se safa, 

escapando da punição que deveria cumprir se estivéssemos diante de um filme politicamente 

correto, diante de uma obra comum. O Clímax do último ato vem logo depois.  

 

Em conversa por telefone com o agora subalterno Larry Levy, que assumiu o seu 

antigo cargo, Mill é responsável por aprovar ou não mais um bom pitch. Levy garante que a 

trama tem qualidades e convida o roteirista a falar com o produtor por telefone para tentar 

convencê-lo. A maior ironia de O Jogador, então, é revelada. O escritor que o ameaçou 

durante boa parte do filme, via cartões postais, quer transformar a história vivenciada, nos 

últimos meses, por Mill em filme. Nada mais satírico. Apenas os dois entendem a piada e o 

produtor parece concordar em transformar sua vida em filme. 

 

O roteirista, que, na verdade, se torna narrador da vida desse personagem tão 

cinematográfico, também conta a resolução de O Jogador. Depois de desligar o telefone, Mill 

desce do carro e encontra a esposa grávida esperando-o, num clássico e pouco original final 

feliz, o qual assume um novo sentido nessa obra.      

 

 

3.4 Habeas Corpus 

 

 

 A metalinguagem em O Jogador atinge seu maior nível com o surgimento da história 

de Habeas Corpus, cuja ideia nasce da mente de dois roteiristas cansados de filmes 

hollywoodianos cheios de fatos mentirosos e finais felizes. A pressão por se enquadrar nos 

padrões e a reveladora ambição de seus idealizadores, porém, transformam a trama no que 

exatamente desprezava, e o pior, todos saem satisfeitos com o resultado. 
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 À espera do encontro com o roteirista que vem o ameaçando, já no segundo ato do 

filme, Griffin Mill acaba se deparando com outros dois profissionais do ramo: Tom Oakley e 

Andy Civella. A dupla diz ter um pitch genial de um novo longa-metragem e convence Mill a 

escutá-lo. Mesmo nervoso, o produtor se concentra na narração da história e vê nela um 

potencial que vai além do comercial. Servirá para trazer o primeiro fracasso para a nascente 

carreira de Larry Levy no estúdio. 

 

 “Um advogado em discussões morais” são as primeiras palavras de Tom Oakley para 

a trama que se chamará Habeas Corpus, e continua:. “começamos fora da maior 

penintenciária da Califórnia. É noite. Está chovendo. Uma limosine passa pelas portas... 

passando por manifestantes com velas de vigília. As velas debaixo dos guardas-chuvas 

brilham como lanternas japonesas. Uma manifestante só, uma mulher negra, dirige-se para a 

frente da limosine. As luzes iluminam-se como espírito. Os seus olhos fixam-se sobre o 

passageiro solitário. O momento é devastador entre os dois. Ele é o promotor”. “Ela é a mãe 

da pessoa que vai ser executada”, completa Mill, que logo recebe a aprovação do roteirista.  

 

 Oakley volta a contar seu pitch, enquanto o produtor o ouve atentamente. “O promotor 

acredita na pena de morte. E a execução era difícil. Negro, 19 anos, e definitivamente 

culpado. A maior democracia do mundo, e 36% das pessoas com penas de morte são negras. 

Pobre, um negro desgraçado. Ele jura que a próxima pessoa que vai morrer será esperto, rico e 

branco”. Até aqui Tom Oakley faz a introdução de sua trama, surpreendendo Griffin com sua 

originalidade e seu detalhismo. 

 

 E continua: “Vamos ao que interessa. Afasta-se do advogado para uma zona de um 

bairro nos subúrbios. Um casal tem uma briga. Ele sai num ápice e entra num carro. A noite 

chuvosa é a mesma. O carro perde o controle e entra numa ravina. O corpo é varrido. Quando 

a polícia examina o veículo, vê que os freios foram negligenciados. É homicídio, e o promotor 

decide encarregar-se do caso. Quer colocar a mulher na câmara de gás”. “Mas ele apaixona-se 

pela mulher?”, pergunta Griffin. “Claro! Mas ele coloca-a na câmara de gás mesmo assim. E 

então descobre que o marido dela está vivo, que ele tinha fingido a sua morte. Mas não chega 

a tempo de salvá-la. As batelas de gás já tinham sido abertas. Ela está morta”.  

 

 A tristeza do desfecho do filme logo é explicada por Oakley: “esta é a realidade”. 

Habeas Corpus trata-se primeiro, na verdade, de um pitch que busca fugir das amarras de 
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Hollywood. Quer ser um filme diferenciado, uma história reflexiva. Quer ser um filme como 

os de Robert Altman. “Não é nem um filme americano”, destaca Oakley, que não deseja nem 

mesmo contar com atores famosos para estrelar o longa. Quer talento de verdade, como ele 

mesmo diz.  

 

 Griffin Mill parece convencido pelos roteiristas, mas tudo não passa de um fingimento 

que perdurará até o fim do filme. Ele identifica grandes problemas no segundo ato da trama, 

no entanto, acredita que Oakley e Civella conseguirão vender a história para o estúdio, 

ocasionando um fracasso de bilheteria e crítica, o qual Mill pretende passar para as mãos de 

Larry Levy. Ao chegar aos ouvidos do chefe do estúdio, Joel Levinson (Brion James), o plot 

de Habeas encontra críticas. Eles gostam da proposta dramática, mas discordam do final 

infeliz e da não utilização de atores famosos. Levinson, então, cobra a inclusão de cenas de 

sexo no filme. 

 

 A partir de então, Habeas Corpus passa pelo processo de pré-produção e filmagens, 

deixados de lado pelas câmeras de Altman e pelo roteiro de Michael Tolkin. Só volta-se a 

falar no filme já no desfecho de O Jogador, quando a primeira exibição é feita para os 

produtores. Nele, a contradição se encontra. Julia Roberts e Bruce Willis protagonizam a 

produção, ele como o promotor, ela como a esposa prestes a ser morta pela câmera de gás. A 

realidade cobrada por Tom Oakley ao contar o pitch para Mill, no entanto, desaparece no 

desfecho de Habeas Corpus. 

 

 A câmera de gás já foi ligada. A personagem de Julia Roberts já está desacordada, mas 

ao receber a ligação que revela que o marido da mulher está vivo, o personagem de Bruce 

Willis invade a cadeia, atira no vidro da câmara e salva a mocinha, carregando-a nos braços já 

com os sentidos retomados. O fim. “Você vendeu a história”, afirma indignada Bonnie 

Sherow, a única insatisfeita com o rumo comercial que trilhou o filme. Os roteiristas e os 

outros produtores, porém, festejam. Estão mais do que satisfeitos com o filme hollywoodiano 

que realizaram.  

  

A trajetória de Habeas Corpus assume um simbolismo evidente ao fugir do proposta 

artística e original que possuia e cair nos vícios do cinema industrial dos Estados Unidos. 

Acompanhar esse caminho, por mais estereotipado que ele possa ser, serve como exemplo às 

pressões feitas pela indústria cinematográfica em cima de cineastas que se pretendem 
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independentes, assim como Altman. Poucos resistem, mas a maioria se entrega, como Oakley 

e Civella.  

 

 Robert T. Self comenta sobre Habeas Corpus, analisando a escolha de seus atores e as 

diversas audiências que conferem a quase execução da personagem de Julia Roberts. 

 

A estratégia narrativa desse filme dentro do filme é reveladora. Funciona ao situar a 

heroína numa posição de falsa culpa, o que dubiamente motiva seu resgate pelo 

herói, o homem da lei, o promotor da cidade. Bruce Willis e Julia Roberts 

interpretam a si mesmos como atores interpretando os papéis de herói e heroína na 

história de Habeas Corpus. Willis e Roberts carregam a múltipla significação do 

poder masculino e autoridade policial de um lado (Bruce Willis de Duro de Matar, 

1988, e Duro de Matar 2, 1990) e a dependência feminina do outro (Julia Roberts, 

de Uma Linda Mulher, 1990). Habeas Corpus, como uma ficção de estúdio 

hollywodiana, busca gerar ansiedade na audência sobre o destino da mulher 

injustamente condenada – o herói chegará a tempo na câmara de gás para salvar sua 

vida? Há também diversas audiências aqui: as testemunhas unidas para assistir a 

execução na “História de Habeas Corpus”; a equipe do estúdio unida para conferir o 

corte final de Habeas Corpus; e os verdadeiros espectadores de O Jogador. (SELF, 

2002, p. 220).  

 

 Assim como a trama protagonizada por Griffim Mill, Habeas Corpus é um filme que 

segue o padrão de Hollywood, e Robert Altman procura relacioná-los ao final de ambos. 

Afinal, os filmes dispõem da mesma estrutura narrativa e do mesmo desfecho, o que muda são 

apenas os nomes dos personagens e suas profissões, além da índole de sua tramas.  

 

O vilanesco escritor chantagista classifica a inocência de Griffin Mill como um final 

feliz. Com certeza, essa definição oferece uma irônica, mas apropriada conclusão 

para a sátira do filme das convenções hollywoodianas: os vilões são condecorados e 

os mocinhos (Bonnie Sherow é demitida e David Kahane é assassinado) são 

punidos. Essa conclusão inverte a verdadeira conclusão de Habeas Corpus: lá uma 

inocente mulher vai para câmara de gás; aqui um homem culpado prospera. O 

revisado Habeas Corpus e O Jogador dividem o clima feel good do que o roteirista 

chama de “final hollywoodiano”. De fato, Altman enfatiza a conexão ao ter o último 

frame de ambos com a mesma frase: “o tráfego estava um desastre”. (AMES, 1997, 

p. 218).  
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3.5 As relações profissionais cinematográficas 

 

  

 Uma das mais fortes mensagens passadas por O Jogador faz referência às relações 

profissionais existentes dentro de um estúdio de cinema de Hollywood, que interferem 

diretamente na produção e na qualidade de suas películas. Do poder dos produtores e atores a 

aparente irrelevância do trabalho do roteirista, o filme traz um retrato cômico, mas cruel da 

concepção de um filme, onde o que importa é o potencial comercial da obra, e não o conteúdo 

que possui.  

 

 Analisando por  esse viés, O Jogador é nada menos do que uma metáfora da relação 

conturbada entre produtor e roteirista. Griffin Mill representa a figura demoníaca desse 

executivo de grande influência, cujas decisões determinam se um pitch deve virar ou não um 

longa-metragem. Cansado da subserviência e do mal tratamento que recebe, um escritor, que 

representa todos os outros, se revolta, escolhendo Mill como vítima de suas ameaças. 

 

  O embate entre esses dois profissionais do cinema não vem de hoje, especialmente em 

Hollywood. Como grande mago da comunidade, o produtor manipula habilmente fundos 

pessoais, investidores privados, relacionamentos pessoais, agências de talentos e outros 

recursos. “Ele pode conjurar os elementos de Hollywood – entre eles, astros, diretores, 

escritores e os interesses dos estúdios – a se reunirem num projeto”. (EPSTEIN, 2008, p. 

282).  

 

 O produtor, então, exerce uma função bastante burocrática, que pouco se relaciona 

com o processo de concepção de um filme. Cabe a ele aprovar ou desaprovar um nascente 

projeto. Já no caso de aval positivo, ele também terá o papel de apresentá-lo para atores e 

diretores, pois poucas pessoas possuem os contatos e a influência dele. Classificá-lo como 

gatekeeper
9
 também não seria inapropriado, já que utilizam critérios os mais diversos para 

impedir ou permitir a veiculação de uma obra. 

 

Os produtores recebem remunerações consideráveis – que variam entre 2 e 5 

milhões de dólares – quando, e se, os filmes recebem o sinal verde dos estúdios. 

                                                 
9
 Gatekeeper é uma expressão utilizada para definir alguém responsável por controlar acesso a algo, como via 

um portão de uma cidade. No século 20, o termo passou a ser utlizado metaforicamente, relacionando-se a 

alguém que decide se uma messagem será distrubuída ou não para os meios de comunicação. 
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Mas, se o valor é dividido entre vários produtores, o ganho de cada um pode ser bem 

inferior ao do roteirista, e como são eles que arcam com as despesas de 

desenvolvimento do roteiro, às vezes o lucro restante é pequeno. Ainda assim, os 

produtores mais bem estabelecidos, graças a seus contratos com os estúdios ou a 

fundos privados, geralmente têm amplos recursos para financiar um padrão de vida 

extravagante. É claro que estilo de vida de magnatas não tem relação com suas 

funções de mago. Oferecendo jantares, brunches, exibições e outras reuniões na 

comunidade, eles conseguem reunir as pessoas de que precisam em ambientes 

propícios para a formação de alianças viáveis para futuros projetos. Ao promover 

essas redes sociais, os produtores contribuem para fortalecer os elos que ligam a 

comunidade. (EPSTEIN, 2008, p. 283).  

  

Griffin Mill é, definitivamente, um desses bem sucedidos produtores. De carro 

importado, ele trafega por Los Angeles esbanjando sua riqueza. Os últimos fracassos de seus 

filmes, no entanto, vem disseminando uma fama negativa, que precisa ser revertida. A 

chantagem do roteirista, então, piora ainda mais seu humor, pois não suporta ser ameaçado 

por alguém de uma classe que considera inferior. 

 

 Não é apenas Mill e seus colegas de profissão que acham os roteiristas uma categoria 

desprezável em Hollywood. Diretores e, principalmente, atores, há tempos, desrespeitam os 

responsáveis por colocar no papel o guia de um filme. Segundo Edward J. Epstein, a relação 

já era atribulada desde os anos 30.  

 

Com poucas exceções, os escritores naquela época viviam na periferia da colônia de 

Hollywood. Na maioria dos casos, eles se consideravam a ralé da hierarquia social, 

evitados por astros e diretores e tratados pelos executivos como incômodos 

necessários. Nathaneal West assim descreve a amarga condição dos escritores: 

“Todos os escritores se sentam em pequenas celas enfileiradas, e, assim que a 

máquina de escrever pára, alguém vem bisbilhotar na porta para ver se você está 

pensando”. (EPSTEIN, 2008, p. 278-279).    

 

 São poucos os escritores que conseguem se sustentar através de seu trabalho como 

roteirista. A concorrência é enorme. Sobram indivíduos com ideias na cabeça, afinal a 

recompensa financeira, quando finalmente a aprovação do estúdio chega, pode ser bem 

satisfatória. Depende do tamanho do projeto. Mesmo assim, até aqueles que já se 

estabeleceram na indústria podem sofrer com o mau-tratamento.  

 

É tratado como o senhor da casa-grande, mas obrigado a comer na mesa dos 

serviçais. Pode vender um roteiro por 5 milhões de dólares e, ainda assim, não 

conseguir falar com seu agente ao telefone. Tratados dessa maneira, os escritores 

compartilham um “complexo de perseguição” que “tem fundamento da realidade”. 

(EPSTEIN, 2008, p. 282). 
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 A perseguição citada por Epstein assume um caráter contrário em O Jogador. São os 

roteiristas que passam a caçar, dessa vez os produtores. A magnitude de suas ameaças via 

cartões-postais, porém, não se comparam em relação a reação de suas vítimas, em uma clara 

alusão ao tamanho do poder de cada uma dessas classes. Mill não mede esforços para 

assassinar um de seus representantes. Eles, entretanto, estão por toda parte e não param as 

ameaças. 

 

 Altman e Tolkin defendem explicitamente os escritores. Mesmo que alguns não sejam 

lá tão originais, eles são mostrados como realizadores da alma de um filme. Eles trazem o 

talento, enquanto que os produtores tratam-se de uma categoria supervalorizada, representada 

por indivíduos ambiciosos, inescrupulosos e sem talento. O embate atinge seu auge 

exatamente quando Griffin ataca, com um guarda-chuva, a cobra deixada em seu carro pelo 

chantagista. O animal passa a representar toda a classe de roteiristas, a qual deseja ser 

dizimada pelos produtores. “Será que não podemos eliminar o escritor do processo criativo?”, 

sugere Mill. 

 

 A resposta dada por Altman e Tolkin é irônica. No universo de O Jogador, esse fato é 

definitivamente possível. Aqui, os produtores mandam e desmandam e escolhem até o final 

feliz que terão. O longa aponta para um futuro macabro, e por isso denuncia. “O Jogador 

deixa claro que o assassinato do escritor é um silêncio que simboliza a corrupção de 

Hollywood da palavra falada”. (AMES, 1997, p. 219). O desfecho não poderia ser mais 

representativo: se os roteiristas continuarem perdendo essa batalha, esses serão os filmes que 

você vai conferir nos próximos anos, todos com a mesma história e o mesmo final.  

 

 Além desse embate, o longa explicita a importância e a força dos atores dentro do 

processo de produção de um filme. Eles são as estrelas, o chamariz do público. Mesmo antes 

do fechamento de um roteiro, os nomes que interpretarão os personagens principais já devem 

estar decididos. Sem eles, Hollywood não seria a mesma.  

 

Com o término do sistema de estúdio e a substituição de seus moguls por 

conglomerados corporativos, os astros se tornaram a principal força da comunidade 

de Hollywood. Sua remuneração subiu astronomicamente, estimulada pela guerra de 

ofertas salariais entre os estúdios e as produtoras independentes. Em 2003, os atores 

mais renomados não só receberam os honorários de mais de 20 milhões de dólares 

por filme e pacotes de benefícios multimilionários, como também uma porcentagem 

substancial da renda de aluguel auferida com o filme, o vídeo, o DVD, a televisão, a 



 69 

colocação de produto e os direitos de licenciamento quando o faturamento do filme 

excedia os honorários estipulados. (EPSTEIN, 2008, p. 260).   

 

 A excelente remuneração, porém, traz suas más consequências. Os atores têm suas 

vidas pessoais bisbilhotadas por jornais e revistas de fofocas. São a personificação do que o 

público comum gostaria de ser, com suas belezas estonteantes e bens suntuosos. Das telas a 

um flagra fazendo compra em um supermercado, tudo compõe o universo mágico em que eles 

são inseridos. Por isso, precisam se comportar apropriadamente, evitar “estrelismos”, cada vez 

mais comuns. 

 

 Os produtores evitam usar astros com a reputação de causar atrasos ou perturbações 

distintas. O longa-metragem Simone (idem, 2002) dramatizou essa preocupação ao tratar das 

dificuldades dos realizadores atuais em contar com a cooperação de estrelas temperamentais, 

caprichosas e egocêntricas. Nele, o produtor-diretor Victor Taransky (Al Pacino) cria, no 

computador, uma atriz que incorpora as melhores características de antigas estrelas, como 

Marlene Dietrich, Audrey Hepburn e Lauren Bacall, evitando ter de conviver pessoalmente 

com as complicações particulares de qualquer uma delas.  

 

 O Jogador mostra que, mesmo com diversos relatos de “estrelismos”, os atores 

permanecem como a categoria dominante em Hollywood. Alguns aparecem durante o filme, 

como meros figurantes, outros são apenas citados. Já dois deles realizam as duas ações. Julia 

Roberts e Bruce Willis, além de serem lembrados incessantemente, são contratados para 

protagonizar Habeas Corpus, um filme que desejava dispensar atores famosos, mas que não 

resistiu à pressão do estúdio cinematográfico.  

 

A posição hoje central dos astros na hierarquia de Hollywood significa que 

quaisquer objetos ou causas que eles valorizem se tornarão importantes também para 

a comunidade em geral. A força gravitacional dos astros, boa parte da qual deriva de 

seu perspicaz reconhecimento das relações de interdependência que vigoram em 

Hollywood, contribui para determinar a posição relativa dos diretores, produtores, 

escritores, agentes e outros integrantes-chave da comunidade. (EPSTEIN, 2008, p. 

269).   

 

  As relações profissionais em Hollywood, enfim, são desveladas em O Jogador de 

uma maneira bastante realista, mesmo com certos exageros que podem ser justificados devido 

ao tom paródico do filme. Os diretores são esquecidos, mas atores, roteiristas e produtores são 

demonstrados como profissionais em constante luta por status. A metáfora permite uma real 
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briga entre duas dessas categorias, enquanto a outra apenas curte o seu momento de 

estabilidade.  

 

 

3.6 As referências 

 

 

 Além de se passar em um estúdio de cinema e ter uma história que fala satiricamente 

de cinema, sobram referências em O Jogador. Filmes antigos são citados (assim como 

diretores), atores famosos desfilam por diversas sequências interpretando a si mesmos e 

posters prenunciam o destino da trama. Boa parte dessas referências encontra seu maior 

expoente na cena de abertura, mas os cerca de cento e dez minutos de duração restantes 

contam um pouco da história contemporânea de Hollywood. 

 

O filme  tem início com um plano longo e cheio de referências. Durante cerca de oito 

minutos, acompanhamos a câmera de Robert Altman passear pelo estúdio em que Griffin Mill 

recebe e, principalmente, dá ordens. Sem corte algum, somos apresentados a rotina desse local 

que desperta a curiosidade de inúmeros visitantes diariamente. Em pouco tempo, Altman 

revela a natureza de sua obra, e Michael Tolkin dá sinal de que a sátira cinematográfica é o 

principal objetivo do filme. 

 

O plano-sequência começa num quadro na ante-sala do diretor do estúdio (na verdade 

começa na advertência “silêncio no estúdio!” e na claquete que anuncia “sequência 1, tomada 

10”): a recepcionista entra em cena para atender o telefone, depois de uma voz fora de quadro 

ordenar: “ação!”, e ser advertida pela secretária para jamais dizer que Joel Levinson ainda não 

chegou, “ele está sempre aqui; diga que está em reunião, mas ele está sempre aqui”. A 

imagem, que recuara do quadro para ver a recepcionista e a secretária, recua ainda mais. Sai 

da ante-sala para a rua que liga os vários escritórios do estúdio (porque a recepcionista deve 

sair correndo, ordena a secretária, para pegar os jornais e a correspondência antes da chegada 

do chefe). 

 

A imagem recua, sobe, acompanha a secretária, muda de direção ao descobrir um 

carro que chega veloz e vem com ele até um outro escritório, o do produtor Griffin Mill, que a 

duras penas consegue se livrar de Adam Simon – roteirista ansioso que, na verdade, tem uma 
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reunião com ele na semana seguinte, mas gostaria de ir adiantando a conversa – para sentar-se 

em sua mesa de trabalho e receber gente que vem contar ideias para um filme.   

 

No plano, ainda, entre muitos outros incidentes e observações dispersas, durante as 

caminhadas da câmera pelas ruas que ligam os diversos escritórios, um grupo de japoneses 

visita o estúdio, conduzido por um guia que garante: “vamos continuar a usar produtos Sony” 

e observado por gerentes de produção que comentam a meia-voz: como já ocorreu em outros 

estúdios, os japoneses estão comprando a produtora e vão fazer mudanças.  

 

Alguém que passa num carro branco confunde uma jovem de vermelho com Rebecca 

De Mornay. Um jovem mensageiro imagina ter visto Martin Scorsese entrar no escritório de 

Griffin e grita para ele: “adorei Cabo de Medo (Cape Fear, 1991)” – o visitante diz que não é 

Scorsese, mas conhece Harvey Keitel. O encarregado da entrega da correspondência é 

atropelado, sua bicicleta vai ao chão, a correspondência se espalha.  

 

E principalmente, conversam sobre o que não gostam no cinema, “os filmes de hoje 

parecem MTV: corta, corta, corta!”, e sobre o que apreciam, o longo plano de abertura de A 

Marca da Maldade (Touch of Evil, 1958), de Orson Welles, diz o primeiro. Absolute 

Begginers (1986) do inglês Julian Temple, lembra o segundo. Para um deles, Festim 

Diabólico (Rope, de Alfred Hitchcock, 1948) não tinha uma história tão boa, mas destaca a 

filmagem num plano contínuo sem o “corta, corta, corta!”, retorna o primeiro, que prefere 

falar de diretores americanos. “E o longo plano com Debra Wanger, em O Céu que nos 

Protege (The Sheltering Sky, 1990), de Bernardo Bertolucci?”, insiste o segundo. O primeiro 

não viu o filme, mas tem certeza: nada é como a abertura de Touch of Evil. 

 

A oposição entre os filmes de planos longos e aqueles outros feitos como clipes 

musicais corta! corta! corta! é especialmente divertida porque se dá numa cena em 

que os diálogos, as falas dos personagens, bem ao contrário da imagem, se faz por 

meio de uma série de corta!, corta! corta! A conversa nem bem começou e muda de 

rumo ou é atropelada por uma outra fala que não tem nada a ver com o que se 

discute ou que tenta adivinhar e abreviar a fala do outro, como por exemplo as 

intervenções de Griffin em busca de uma palavra que defina logo a história que eles 

queiram filmar. Neste longo plano de abertura, a imagem é contínua, mas os 

diálogos são absolutamente descontínuos e fragmentados – inverte-se a ordem do 

audiovisual que (bem coerentemente com a construção da palavra, primeiro áudio 

depois visual) mantém a unidade do som sublinhada pela descontinuidade da 

imagem. (AVELLAR in DEFANTI, 2008, p. 196).  
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Assim, enquanto parece falar de tudo ao mesmo tempo e de nada em particular, 

enquanto parece querer fazer o mesmo que Welles na abertura de Touch of Evil, assim, como 

um bate-papo disperso e sem rumo certo em torno de cinema, O Jogador coloca o espectador 

dentro da história que vai contar pouco antes de efetivamente começar a contá-la. 

 

Espalha pela cena pequenos sinais da questão com que Griffin terá de confrontar-se: a 

ameaça de perder o emprego (ao ver passar os japoneses alguém comenta, parece que vão 

demitir o Griffin) e a ameaça mais complicada, de ser assassinado por um roteirista. Um 

cartão que o mensageiro deixou cair no chão ao ser atropelado (a câmera, sem que se saiba 

por que, se mostra mais interessada no detalhe do cartão do que no personagem atropelado) 

que tem escrito, em destaque por baixo da figura, “dead” (morto).  

 

No verso do cartão, vista adiante quando a câmera espiona, pela janela, o escritório de 

Griffin, a ameaça: “eu odeio você, seu canalha!” – a leitura do cartão coincide com a frase do 

roteirista que vende a ideia de uma comédia política cínica e com suspense no final: 

assassinam alguém porque é sempre assim. 

 

Tudo está aqui, na cena de abertura. É verdade, as muitas voltas que a história dá 

não podem ser antevistas aqui, mas todos os elementos que a compõem já se 

encontram apontados aqui com clareza – talvez com clareza semelhante à que 

esconde uma agulha num palheiro, mas estão lá. Se o que se apresenta com clareza 

não parece tão claro assim, isto se deve ao fato de que o protagonista, Griffin Mill, 

como também toda a gente do estúdio, não consegue ver a situação em que se 

encontra. Ou seja, o que o espectador vê, perfeitamente, é que se encontra diante de 

personagens perdidos numa comédia política com suspense e uma boa dose, se não 

de cinismo, com certeza , de ironia, perdidos como quem procura uma agulha no 

palheiro. Todo o filme está aqui no longo plano de abertura. E mais que 

simplesmente isto, talvez seja possível dizer, todo o cinema de Robert Altman se 

encontra resumido aqui, neste jeito elegante, divertido, irreverente, de dizer, nos 

muitos pequenos e incompletos flagrantes, incidentes e frases soltas que mostram 

simultaneamente, uma coisa só: que o cinema é um palheiro de agulhas. 

(AVELLAR in DEFANTI, 2008, p. 197).  

 

 Bastante representativa, a sequência inicial do filme traz a essência de O Jogador. 

Sobram citações a longas-metragens locais e estrangeiros, além de nomes de diretores e 

atores. Vícios e preconceitos de Hollywood também são expostos. Com acidez, Altman e 

Tolkin realizam uma cena que busca satirizar, mas que também é histórica. O sincronismo e o 

ritmo da sequência fazem dela um grande esforço que hoje serve como exemplo de técnica e 

narrativa cinematográfica. 
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Orson Welles é a grande inspiração de Robert Altman na sequência que abre o filme. 

Em A Marca de Maldade, o diretor do clássico Cidadão Kane (Citizen Kane, 1941) comanda 

um plano de seis  minutos, que também é a cena inicial. O caratér das histórias dos longas, no 

entanto, afastam os filmes, revelando semelhanças meramente técnicas. Mas talvez o grande 

objetivo de Altman seja lembrar um diretor aplaudido e respeitado que deixou uma 

filmografia que ainda hoje serve de referência. 

 

Welles fez parte de um cinema americano hoje tratado como clássico, mas que teve 

significativa independência em suas produções. Estava em Hollywwod, mas não era de 

Hollywood. Ele queria controle total sobre suas obras. Tanto que, em Cidadão Kane, foi 

diretor, co-roteirista, produtor e ator. O futuro mostrou a ele as consequências: muitas portas 

de estúdios se fecharam, beirando o ostracismo no fim da vida. O tempo, porém, fez questão 

de enquadrar Welles como um dos maiores diretores de todos os tempos.  

 

Suas inovações estéticas permaneceram. As angulações de câmera, a narrativa não-

linear e a montagem sofisticada continuam sendo utilizadas atualmente, rememorando as 

iniciativas revolucionárias de Orson Welles. Robert Altman pode até nem ser tão genial 

quanto seu colega de trabalho, mas preza por um cinema independente, que foge dos padrões 

comerciais e que traz na técnica diferenciada uma ferramenta para uma narrativa incomum.  

 

Se Welles é lembrado pelo fato de ser americano, outros diretores “de fora” de 

qualidade inquestionável são esquecidos. Durante conversa entre dois empregados do estúdio, 

eles recordam uma série de longas-metragens nacionais e estrangeiros. Um deles cita 

cineastas europeus, enquanto o outro os desconhece, nomeando alguns conterrâneos do ramo. 

 

 Absolute Beginners é um dos primeiros a ser referenciado. Filme inglês de 1968, 

bastante velho para o padrão americano de antiguidade, o longa é ignorado pelo outro 

produtor. “Nunca ouvi falar”, afirma. Já Festim Diabólico é tratado como uma película de 

gosto duvidoso, mas dono de planos que não recorrem aos inúmeros cortes que hoje tão bem 

caracterizam o cinema norte-americano. Hitchcock, aliás, é outro diretor que inaugurou várias 

técnicas de câmera revolucionárias, mas que ainda traz nas belas e intensas histórias que 

contou sua principal característica. 
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Bernardo Bertolucci é o próximo a ser referenciado. Com O Céu que nos Protege, o 

cineasta italiano é ignorado pelo mesmo produtor que desconhecia o longa inglês de Julien 

Temple. Conhecido por movimentos de câmera sofisticados, roteiros inteligentes e a falta de 

medo para experimentar, Bertolucci é, no entanto, um exemplo contraditório. Realizador de 

filmes artísticos, ele já se rendeu aos grandes orçamentos hollywoodianos, sendo agraciado 

por esse mesmo público que atualmente o ignora. Com O Último Imperador (The Last 

Emperor, 1987), ele venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado, assim como a produção 

recebeu a estatueta de melhor filme.  

 

A premiação do diretor pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revela a 

adaptação pela qual os cineastas “estrangeiros” tem que passar quando pomposos e caros 

trabalhos lhes são oferecidos por Hollywood. Uma linguagem mais acessível é o princípio 

básico para terem o aval positivo do estúdio para o projeto. E Bertolucci conseguiu o que 

poucos foram capazes de fazer: agradar tanto o público que já conhecia sua proposta artística 

quanto o público americano comum, acostumado com os vícios das tramas locais. Entretanto, 

o Bernardo Bertolucci mais respeitado ainda é aquele que mostra suas raízes. O Conformista 

permanece como o seu filme mais respeitado, mas dono de apenas uma indicação ao Oscar.  

 

Rebecca De Mornay é o único nome de atriz citado isoladamente na sequência inicial 

do filme, e não é por acaso. Hoje bastante esquecida pelos grandes produtores e pelos próprios 

fãs de cinema, ela viveu a melhor época de sua carreira entre os anos 80 e início dos 90. O 

grande sucesso veio com Negócio Arriscado (Risky Bussiness, 1983), em que interpreta uma 

cowgirl super sensual que compartilha cenas com o mega astro Tom Cruise.  

 

O ótimo recebimento por parte da crítica norte-americana de A Mão que Balança o 

Berço (The Hand that Rocks the Cradle, 1992) encerrou a fase positiva da vida profissional 

De Mornay. Ser confundida com uma mulher comum em pleno estúdio cinematográfico 

revela o auge de uma atriz em seu trabalho, mas mostra também o quão instável é esse status. 

O Jogador consegue representar a perenidade da fama em Hollywood apenas através de um 

nome de momento. Se filmado anos antes ou depois, a figurante provavelmente não seria 

chamada de Rebecca De Mornay. 

 

A lembrança de Martin Scorsese também acontece e mostra como o longa de Robert 

Altman é atualizado em sua proposta. Cabo do Medo (Cape Fear, 1991) é a produção do 
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diretor referenciada pelos traseuntes do estúdio, deixando claro que o filme foi feito para ser 

visto na época em que foi lançado. A afirmação “adorei Cabo do Medo” também reflete a 

aceitação dividida com que o longa-metragem de Scorsese foi recebido pela crítica, servindo 

para tentar atenuar os erros que o cineasta de Taxi Driver (idem, 1976) e Os Bons 

Companheiros (Goodfellas, 1990) cometeu nesse novo projeto.    

 

Já o nome de Harvey Keitel surge na confusão de aparências feita por mais um 

visitante do estúdio justamente pelo fato de o ator ter trabalhado, poucos anos antes, com o 

diretor americano em A Última Tentação de Cristo (The Last Temptation of the Christ, 1988), 

interpretando ninguém menos do que Judas. Na provável tentativa de desfazer o erro, mas 

com a intenção de ainda assim se mostrar como um homem cheio de amigos famosos, em um 

local em que a influência “vale ouro”, ele faz questão de afirmar que Keitel já lhe foi 

apresentado, mas nunca se chega a saber o quanto o anônimo e o famoso são próximos.  

 

As incontáveis utilizações do termo “corta,corta, corta!” parecem ser a voz de Altman 

reivindicando um cinema mais natural, sem tantas intervenções editoriais. No entanto, 

assumem um caráter bem menos profundo quando ditos por rapazes que ignoram o cinema 

europeu e seus cineastas independentes. O incômodo, porém, se torna comum tanto para 

grandes nomes da sétima arte quanto para pessoas que apenas o vêem como fonte de renda e 

entretenimento.  

 

Nessa sequência, Michael Tolkin e Robert Altman confirmam que O Jogador não é 

um longa cujas referências servem apenas para compor a cena. Grande parte delas tem um 

intuito, alguns mais óbvios, outros nem tanto. Encarando o propósito atual do filme, torna-se 

interessante pensar quais seriam os atores, diretores e filmes lembrados se O Jogador tivesse 

sido produzido nos dias de hoje. Suas problemáticas também permancem bastante 

contemporâneas, desde a intervenção de produtos orientais nos estúdios locais até a limitação 

de visão do público que faz o cinema nos Estados Unidos.  

    

Após a cena de abertura, as referências continuam. Anjelica Huston, John Cusack e 

Andie MacDowell são apenas alguns dos atores que fazem participação especial no filme. 

Eles não mudam de nome, nem se vestem de modo diferente. Interpretam o papel de sua 

própria vida: são os famosos astros que dominam Hollywood. Aqui eles conversam com 
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produtores e roteiristas, servindo apenas  como cenário vivo. Afinal, Los Angeles não seria a 

mesma sem seus astros. 

 

 Bastante idealizados pela mídia e até pela própria indústria, os atores assumem aqui a 

função de figurantes de luxo, destruindo parte do mundo mágico que os rodeia. Como 

Anjelica Huston foi capaz de participar de um filme para fazer uma cena irrelevante como 

essa? Essa pode ser a pergunta de um espectador comum, acostumado a ver atriz realizar 

performances marcantes, como a que lhe rendeu o Oscar de atriz coadjuvante, em 1986, por A 

Honra do Poderoso Prizzi (Prizzi’s Honor, 1985). O Jogador, no entanto, precisa de 

performances “irrelevantes” como a de Huston para complementar o universo em que se 

passa.  

 

   Na maioria das rodas de conversa e reuniões, um único assunto domina: cinema. 

Produtores, atores, roteiristas e executivos não sabem falar de outra coisa. Vivem daquilo e 

parecem não saber de nada além daquilo. Altman mostra uma geração de cineastas que vive 

dos sucessos do passado, da incapacidade de criar obras originais que rompam padrões e 

consigam quebrar as limitações editoriais dos estúdios.  

 

 O Jogador traz momentos marcantes que demonstram essa falta de originalidade, 

principalmente por parte dos roteiristas. Em reuniões com esses escritores, Griffin Mill é 

forçado a ouvir pitches bizarros que planejam adaptar sucessos antigos ou mesclá-los para 

originar uma “nova” obra. Mais referências, então, ocorrem. 

 

 O primeiro a conversar com Mill quer fazer a continuação de A Primeira Noite de um 

Homem (The Graduate, 1967), sucesso de Mike Nichols que rendeu ao diretor o Oscar em sua 

categoria. Aproveitando-se do fascínio que o filme exerce sob diversos fãs de cinema, o 

escritor deseja reunir o elenco original (Dustin Hoffman, Anne Brancoft e Katherine Ross) 

vinte e cinco anos mais tarde. “Ben e Elaine estão casados, morando junto de Mrs. Robinson, 

que teve um enfarte e não pode falar. Será divertido, estranho, escuro, e com um enfarte. 

Talvez não um enfarte”, destaca o roteirista ainda em dúvidas sobre a construção de sua 

história. A nova graduada seria a filha do casal, uma menina de 23 anos, que poderia ser 

interpretada por Julia Roberts.  
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 Além de reiterar a mania de Hollywood em resgatar antigos sucessos em vez de criar 

novos, a cena faz alusão a grande atriz do momento, Julia Roberts. Estrela de Uma Linda 

Mulher (Pretty Woman, 1990), a atriz estava no auge de sua carreira, e não por acaso, foi 

escalada para interpretar a mocinha do filme dentro do filme, Habeas Corpus, numa clara 

estratégia comercial dos produtores da obra e numa também óbvia crítica de Robert Altman a 

falta de variedade de atores em Hollywood.  

 

 A relevância dos atores para a promoção de um filme, além dos vícios em refilmagens, 

também são destacados na conversa posterior de Mill com outro roteirista, que quer logo 

decidir quem vai estrelar a produção. O escritor quer realizar uma mistura de obras. “É tipo 

Os Deuses Devem Estar Loucos (The Gods Must Be Crazy, 1980), exceto que a lata da coca é 

uma atriz”, destaca o roteirista, que ainda quer acrescentar conceitos de Uma Linda Mulher e 

Entre Dois Amores (Out of Africa, 1985).  

 

 Se as reuniões do produtor com roteiristas assumem uma clara intenção cômica e 

escrachada, a exibição de posters quer prenunciar algo bem mais trágico, através de 

autoreferências. “Muitas das alusões a passado de glórias são visuais: o estúdio é decorado 

com posters coloridos de filmes B (que são alvos de demoradas e eventuais tomadas de 

câmera)”. (AMES, 1997, p. 203). Com títulos que formam frases cheias de significados, como 

Highly Dangerous (Altamente Perigoso) e Something is Waiting (Algo está esperando), O 

Jogador anuncia que o futuro de Griffin não será dos mais agradáveis. 

  

Paródico como jamais nega ser, o longa traz seus duplos sentidos por trás da exibição 

de seus posters. Além de não dar a punição prometida a Griffin Mill, a referência a filmes do 

segundo escalão de Hollywood pode ser interpretada como uma autoclassificação, já que 

estamos diante de uma obra copiada, nada original, que pretende propositalmente ser o que 

critica.  
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Conclusão  

 

 

 Que elementos fazem deste filme uma obra altmaniana e não hollywoodiana? Essa foi 

a principal indagação que o leitor encontrou ao ter em mãos este trabalho. É importante 

lembrar, porém, que um trabalho acadêmico não se conclui com respostas definitivas para as 

perguntas inicialmente feitas. Ele finaliza-se ainda mais rico e produtivo quando abre novas 

discussões, a partir da pesquisa, da busca e do conhecimento sobre o tema em questão. 

  

 A pesquisa identificou várias características que fazem de O Jogador um filme de 

Robert Altman. Pode até não ter seus enormes elencos, suas tramas paralelas e suas reflexões 

filosóficas, mas a construção narrativa irônica e a metalinguagem trazem imediata alusão ao 

cinema do diretor norte-americano. Ele novamente voltou a falar de cinema, como já havia 

feito em O Perigoso Adeus e McCabe & Mrs. Miller, mas dessa vez de maneira mais 

explícita.   

 

 A história é desenvolvida no padrão hollywoodiano comum, mas inversões a tornam 

parte de um outro cinema, de caráter independente. O humor negro comanda grande parte das 

sequências, fazendo da construção satírica da trama seu grande objetivo. Tudo é proposital. 

Altman e o roteirista Michael Tolkin trabalham com um único protagonista, um grande 

dilema, uma história de amor e um genuíno final feliz. Até aí, tudo compõe Hollywood.  

 

Caricaturismos, herói-vilão nada carismático, heroína sem expressão, destino 

politicamente incorreto e o tom irônico desvirtuam o comercialismo do longa-metragem. 

Griffin Mill não é mais um protagonista usual pelo qual torcemos durante o filme. Ele é um 

produtor maléfico e sem escrúpulos que não mede esforços para manter o seu poder. June 

Gudsmondsdottir é uma mocinha nada sexy, pela qual o público é incapaz de se identificar. 

Os verdadeiros heróis não existem e aqueles que ameaçam agir “corretamente” são logo 

dizimados do filme, como o próprio David Kahane. 

 

Esta é uma fábula cheia de duplos sentidos de um produtor de cinema norte-

americano, feita da mesma forma que procura desenvolver seus filmes. Tudo acontece de 

acordo com seus desejos. Através deles, porém, Altman denuncia, questiona e se revolta. Este 
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é o universo mágico que os produtores de Hollywood construíram: você concorda com ele?, 

pergunta o diretor por meio de seu filme.  

 

Nesse mundo, os roteiristas são odiados, os atores circulam pelos cenários 

demonstrando influência e os diretores são meros coadjuvantes. Por mais que seja bastante 

idealizada, a história traz seu fundo de verdade, e é isso que faz de O Jogador uma obra 

cômica eficiente. Basta conferir a lista de filmes em cartaz em sua cidade e verificar quantos 

deles são continuações, quantos são adaptações, quantos trazem “estrelas” estampando seus 

posters e quantos são meras peças de claro interesse industrial. Essa é a Hollywood que 

Altman filma. 

 

Além da óbvia inspiração metalinguística, o filme traz diversas referências que o 

transformam numa peça detalhista que busca traçar um panorama da Hollywood dos anos 90, 

além de indicar o destino que espera o protagonista. A cena de abertura cita diversos nomes, 

revela a ignorância cinematográfica de seus produtores (que não tem contato algum com obras 

de outros países) e fala sobre si mesmo, lembrando outros planos-sequências semelhantes ao 

que acompanhamos durante seus primeiros oito minutos.  

 

 Os posters ganham closes explícitos prenunciando que Griffin Mill passará por maus 

bocados, fazendo questão também de enquadrar a própria obra como um filme B. E há ainda 

Habeas Corpus, o filme dentro do filme. Desenvolvido ao longo dos 120 minutos de duração 

do longa-metragem, a produção funciona como um exemplo da manipulação que os estúdios 

cinematográficos exercem sobre um inicialmente independente pitch, criado por dois 

roteiristas que querem talento, mas que acabam dispensando-o em prol do dinheiro.  

 

 Altman, enfim, faz sua versão de uma produção hollywoodiana. Contando com uma 

adaptação infiel do livro homônimo de Michael Tolkin, o cineasta conseguiu recuperar, com 

O Jogador, o status que havia perdido durante os anos 80. Nada mais irônico do que retomar 

o repeito através de um filme que se passa na indústria que sempre evitou e que faz questão de 

revelar seu desprezo. Pode até acontecer em Hollywood, imitar Hollywood, mas, 

definitivamente, não é Hollywood. É Robert Altman.  
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