
20 Century Fox 

 
 

Estúdio americano formado em 1935 como resultado da fusão entre as empresas Fox e Twentieth Century. A história 

da Fox começa com a inauguração de um nickelodeon em Nova Iorque por parte do emigrante húngaro, William Fox. 

Em 1912, Fox inicia a produção de filmes e três anos mais tarde funda a Fox Film Corporation, empresa produtora, 

distribuidora e exibidora de filmes. 

 

A grande estrela do estúdio era Theda Bara e a partir de 1921, o realizador John Ford inicia uma ligação exclusiva com 

a Fox que ira durar mais de uma década. O estúdio contava ainda com outros realizadores como J. Gordon Edwards, 

Frank Borzage e Raoul Walsh, tendo “importado” F.W. Murnau para realizar, entre outros filmes, Aurora em 1927. No 

final da época dos filmes mudos, a Fox era um estúdio rentável e um dos mais prestigiados de Hollywood. Quando a 

Warner Bros. deu inicio à era sonora com a introdução do sistema Vitaphone, a Fox respondeu com o Movietone, 

desenvolvido em conjunto com a General Electric. Este sistema, que integra a trilha sonora na própria película, tornou-

se bastante popular e é o sistema base utilizado nos dias de hoje. 

 

Por esta altura, a Fox adquire um conjunto de salas de cinema, tentando inclusive a aquisição da cadeia Loew, empresa 

mãe da sua rival Metro-Goldwyn-Mayer. Devido à crise na bolsa de Nova Iorque, o negócio não só não se realiza como 

origina uma desvalorização das acções da empresa. O estúdio é adquirido por um grupo de banqueiros e enfrenta 

tempos difíceis e apenas se consegue salvar da falência graças aos lucros dos filmes de Sherley Temple. 

 

m 1935, dá-se a fusão entre a Fox e a Twentieth Century, uma produtora criada dois anos antes por Joseph M. Schenck 

e Darryl F. Zanuck. Sob a designação 20th Century-Fox, a nova empresa assenta em produções de qualidade, quer 

técnica, quer visualmente, independentemente do seu género. Durante as décadas seguintes, trabalham para o estúdio 

realizadores como Otto Preminger, Ernst Lubitsch, Elia Kazan, Joseph Mankiewica, entre muitos outros. Entre as 

estrelas sob contracto da Fox, destacavam-se nomes como Loretta Young, Shirley Temple, Tyrone Power, Don Ameche, 

Marilyn Monroe, Henry Fonda e Gregory Peck. 

 

Na década de 50, o estúdio tenta combater a ameaça da televisão com a introdução do sistema de grande ecrã 

CinemaScope e vê o seu presidente, Zanuck, abandonar a empresa para se tornar num produtor independente. Após 

uma série de fracassos comerciais, incluindo o desastre de Cleopatra, da responsabilidade do seu sucessor (Spyros 

Skouras), Zanuck regressa como presidente e com o seu filho, produz o sucesso Música no Coração. Depois de uma 

série de conflitos entre pai e filho na presidência da empresa, a familia Zanuck abandona o estúdio em 1971. 

 

Na década de 70, o estúdio, sob a direcção de Dennis C. Stanfill, conhece uma série de sucessos, com especial 

destaque para o fenómeno Guerra das Estrelas, um dos maiores sucessos de bilheteira de todos os tempos e que 

originou uma série de continuações. No início dos anos 80, o magnata do petróleo Alan J. Hirschfield adquire o estúdio, 

vendendo-o 4 anos depois ao australiano Rupert Murdoch. Sob o domínio de Murdoch, a Fox deixa de ser um “simples” 

estúdio cinematográfico, tornando-se numa das bases do império de meios de comunicação do milionário australiano. 

Durante os anos 90, a gestão do estúdio não é pacifica, mas isso não impede que dele saíam sucessos de bilheteira 

como O Dia da Independência, as reedições da série A Guerra das Estrelas e, mais recentemente, os novos filmes da 

saga de George Lucas. 


