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Resumo 

 

Esta dissertação consiste em uma investigação sociológica do cinema de Amácio 

Mazzaropi (1912-1981). Para realizá-la, foram estabelecidos alguns passos. 

Primeiramente, procurei reconstituir a trajetória social e a formação artística de 

Mazzaropi, figura de origens sociais desprivilegiadas, migrante, com passagens por 

teatro popular, rádio, televisão e cinema. Em um momento decisivo de implantação da 

indústria cultural no Brasil, entre as décadas de 1940 e 1980, com a importação de 

tecnologias, profissionais e linguagens dos centros estrangeiros, ele apresentou as 

credenciais necessárias para constituir-se em figura de destaque na estruturação da 

indústria cultural nacional. Em seguida, por meio de um exercício de reconstituição das 

condições do campo cinematográfico brasileiro de 1950 a 1980, procurei encontrar os 

fundamentos da formação dos juízos críticos relativos à filmografia de Mazzaropi. Seu 

cinema popular-massivo, composto por uma hibridação de elementos da cultura popular 

regional e da cultura de massa, não teria aceitação entre os agrupamentos críticos 

estabelecidos de seu tempo (independentes, esteticistas, cinemanovistas, marginais, 

entre outros), interessados em projetos políticos e estéticos distintos para o país, que 

vivia os intensos anos do nacional-desenvolvimentismo. Na sequência, proponho uma 

análise de diferentes momentos da filmografia de Mazzaropi, interessado em identificar 

as escolhas estéticas (formais, narrativas, conteudísticas) que estariam na base de um 

estilo particular de se fazer cinema. Para além do estigma da redundância que envolve 

os filmes do cineasta, acredito ser possível encontrar variações significativas ao longo 

do tempo em sua obra, possivelmente relacionadas às mudanças históricas vivenciadas 

por ele e as frações de público que lhe eram leais naquele momento. E por fim, procurei 

fornecer uma contribuição ao entendimento do notório sucesso de público do cineasta 

durante todos seus anos de atividade. Lotando anualmente as salas de cinema, ele fazia 

com que os críticos replicassem na mesma toada os questionamentos em relação às 

motivações de seus espectadores. Por meio de depoimentos colhidos de idosos que 

assistiram a seus filmes naqueles anos, esbocei algumas interpretações possíveis, tendo 

em vista a compreensão da relação particular que o cineasta teria estabelecido com seu 

devotado público. 

Palavras-chave: Mazzaropi, Amácio (1912-1981); campo cinematográfico brasileiro; 

cultura popular; recepção crítica; recepção popular.  
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Abstract 

 

This dissertation consists in a sociological investigation of Amácio Mazzaropi’s 

(1912-1981) cinema. To carry it out, some steps were stablished. First,  I managed to 

reconstitute Mazzaropi’s social trajectory and artistic formation, character of 

undeprivileged social origins, migrant, with  experiences in popular theatre, radio, 

television and cinema. In a decisive moment of the implantation of the cultural industry 

in Brazil, between the 1940’s and the 1980’s, with the importation of technologies, 

professionals and languages of foreign centres, he presented the credencials needed to 

stand out during the structuration of the national cultural industry. Secondly, through an 

exercise of reconstitution of the conditions of the brazilian cinematographic field 

between 1950 and 1980, I sought to analyse the fundaments of the formation of the 

critical reception of Mazzaropi’s filmography. His popular-massive cinema, consisting 

of a hybridisition between elements of the regional popular culture and of the mass 

culture, wouldn’t be accepted between the established critical groupings of his time 

(independentes, esteticistas, cinemanovistas, marginais, among others), interested in 

distinct political and aesthetical projects for the country, that experienced the intense 

years of the national-developmentism. Next, I suggest an analysis of different moments 

of Mazzaropi’s filmography, interested in identifying the aesthetical choices (form, 

narrative, content) that would be the basis of a particular style of making movies. 

Besides the stigma of redundancy attached to the filmmaker’s movies, I believe it is 

possible to find meaningful variations throughout the years in his work, possibly related 

to the historical changes experienced by him and the audience’s fractions that were 

loyal to him at that time. Finally, I tried to offer a contribution to the understanding of 

the filmmaker’s major public success throughout all his years of activity. Filling anually 

the movie theaters, he made the critics repeat at the same pace the interrogations 

regarding the motivations of his spectators. Through testimonies gathered from aged 

people that have watched his movies in those years, I sketched some possible 

interpretations bearing in mind the comprehension of the particular relationship that the 

filmmaker has established with his loyal audience. 

 

Keywords: Mazzaropi, Amácio (1912-1981); brazilian cinematographic field; popular 

culture; critical reception; popular reception. 
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A vida é amiga da arte 

É a parte que o sol me ensinou 

O sol que atravessa essa estrada 

Que nunca passou. 

 

Caetano Veloso, Força estranha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campos dos meus avós e que guardam 

Ainda o nome de Acevedo, o nosso. 

Indefinidos campos que não posso 

Imaginar por inteiro. Meus anos tardam 

E não contemplei ainda essas cansadas 

Léguas de pó e pátria que meus mortos 

Viram cavalgando, esses abertos 

Caminhos, seus ocasos e alvoradas. 

A planície é ubíqua. Tenho-os visto 

Em Iowa, no Sul, em terra hebréia, 

Naquele salgueiral da Galiléia 

Que palmilharam os humanos pés de Cristo. 

Não os perdi. São meus. Eu os detenho 

No esquecimento, num casual empenho 

 

Jorge Luis Borges, Elogio da sombra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E vou compreendendo, ou antes, procurando compreender os pontos de vista.  

Compreender – não é este o grande sport intelectual, o jogo de xadrez que nos diverte e 

move as idéias durante esta noite de inverno que é a vida? 

 

Carta de Gilberto Freyre a Oliveira Lima 
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Introdução 

 

Em seu conhecido trabalho Mozart: sociologia de um gênio
1
, Norbert Elias 

inseriu logo no subtítulo uma blague instigante. Como é sabido, o conceito de gênio 

(Genie) teve longa trajetória na história da filosofia ocidental, mais particularmente na 

filosofia estética alemã. Partindo de Immanuel Kant, ele aparece também em G.W. 

Hegel, August Schlegel, Friedrich Schelling, tendo sido um ponto de passagem 

recorrente aos filósofos interessados nas relações entre filosofia e arte. O subtítulo 

escolhido por Elias parece ser uma remissão irônica ao cânone, conciliando os termos 

“sociologia” e “gênio”, radicalmente afastados no âmbito das preocupações de seus 

compatriotas do século anterior, mais achegados a meditações abstratas sobre as belas 

artes – em Kant, por exemplo, estão vinculadas ao gênio as noções de individualidade 

absoluta e do sentimento íntimo (Gefühl): “é o talento (dom natural) que dá a regra à 

arte. Já que o próprio talento enquanto faculdade produtiva inata do artista pertence à 

natureza, também se poderia expressar assim: gênio é a inata disposição do ânimo 

(ingenium), pela qual a natureza dá regra à arte”
2
. Em seu texto, Elias procurou algo 

distinto: apresentar a genialidade como fenômeno passível de explicação sociológica, ou 

seja, entender a engenhosidade mozartiana por sua inscrição em uma dada configuração 

social. 

 Animado por esse espírito, o presente trabalho tem como objetivo apresentar 

uma interpretação sociológica para o cinema de uma figura que raras vezes foi 

associada à genialidade pela opinião especializada. Adorado por um público encantado 

por seus filmes, Mazzaropi motivou numerosas reações perplexas e por vezes 

indignadas de críticos, que dificilmente arriscaram explicações para compreender seu 

recorrente sucesso de bilheteria. Muitas vezes, conformaram-se em classificar os gostos 

do público como “ignorância” e mantiveram intocados os motivos para tal sucesso de 

bilheteria. As carapuças essencializantes de “cineasta ignaro” ou “gênio popular” não 

fizeram mais do que ocultar as variáveis sociais envolvidas na produção dessa 

filmografia, na constituição de uma fortuna crítica sobre esses filmes e no 

                                                           
1
 ELIAS, Norbert. Mozart: sociologia de um gênio. Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar editor, 1995. 

2
 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 153. 
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estabelecimento de uma representação coletiva do cineasta. Neste trabalho, 

comprometido com a concepção de que o cinema é um fenômeno social, tentar-se-á 

explicar como essa filmografia peculiar (investigada a partir da trajetória de seu criador 

e de suas estruturas de composição), tendo se constituído em um momento crucial da 

História nacional e do processo de formação do campo cinematográfico brasileiro, viu-

se colocada na curiosa posição em que se contradizem as recepções críticas e de 

público. 

 

* 

 

 Há alguns anos, quando ainda estava indeciso quanto ao objeto de pesquisa para 

um projeto de iniciação científica e cogitava a escolha do cinema de Mazzaropi, recebi 

avisos e alertas de variada sorte de colegas da Universidade que, por meio de 

comentários cômicos ou elogios compadecidos, trouxeram-me a oportunidade de 

perceber o desfavorecimento de que padecia o tema na hierarquia acadêmica dos 

objetos. “Nossa, que diferente. Mas por que você está pensando nesse tema?”. Quando 

lhes apresentava alternativas mais “elevadas”, como um possível trabalho sobre Nikolai 

Gógol, a conversa tendia a fluir com mais naturalidade, com o compartilhamento de 

impressões e bibliografias. Não se tratava de má-fé ou desprezo. As reações tinham algo 

de espanto com uma escolha incomum e desconhecimento para continuar uma conversa 

sobre o assunto – “sabe que eu nunca vi um filme do Mazzaropi?”. Entre meus colegas, 

ninguém havia visto, nem os cinéfilos, e as referências aos avôs era freqüente. 

 Nesses últimos anos de pesquisa, não foram poucas as vezes em que fui 

questionado quanto às motivações para a escolha do meu objeto. Esses questionamentos 

e os diálogos que neles tiveram origem levaram-me a interrogações que se 

transformaram em plataforma de lançamento da pesquisa e proposta de um dos 

capítulos do presente trabalho: por que o cinema de Mazzaropi foi e permanece 

estigmatizado nos círculos intelectuais e acadêmicos? Qual a origem e as 

especificidades desse estigma? Para além das impressões de corredor, a pergunta 

ganhou retaguarda depois que pude identificar um contraste revelador entre os 

indicadores das diferentes formas de recepção pelas quais esse cinema passou ao longo 

dos anos: ao passo que em termos de recepção de público, os números de bilheteria 
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asseguram sua posição entre os atores e diretores de maior alcance da história nacional
3
, 

a recepção especializada que lhe foi contemporânea dedicou comentários 

majoritariamente negativos sobre suas obras, e no espaço acadêmico, até recentemente 

prevalecia o silêncio sobre sua participação no processo cinematográfico nacional
4
. 

 Como resultado dessas indagações, para as quais venho tentando conjecturar 

respostas nos últimos anos, escrevi os primeiros dois capítulos deste trabalho, nos quais 

parto de uma investigação da trajetória social e artística de Mazzaropi para tentar, em 

um primeiro momento, flagrar os momentos de maior relevo do processo de formação 

de suas concepções criativas; e em seguida, tendo em mente a trajetória traçada até ali, 

propor um panorama dos estados do contexto da crítica cinematográfica brasileira dos 

anos 1950 a 1980, com o intuito de entender a recepção crítica dos filmes de Mazzaropi 

na época em que foram produzidos. Artista nascido na capital, com uma infância 

alternada entre a cidade e o interior do estado de São Paulo, formado nas tradições 

artísticas de ambas as localidades (teatro rural paulista, teatro italiano dos bairros 

paulistanos), com passagem pelos meios de comunicação de massa (rádio, televisão), 

ele teria relações pouco entrosadas com os críticos eminentes de seu tempo. Nas 

décadas pulsantes do nacional-desenvolvimentismo, em que todos pareciam 

empenhados em fazer com que o país progredisse segundo algum projeto determinado, 

de esquerda ou de direita, Mazzaropi parecia um representante do país atrasado a ser 

                                                           
3
 Entre os cinqüenta filmes de maior bilheteria de todos os tempos no Brasil, Mazzaropi teve participação 

central (ou seja, como diretor ou ator protagonista) em sete deles. Dois filmes dos anos 60 da PAM 

produções, produtora de sua propriedade, “Jeca Tatu” (direção de Milton Amaral, 1959) e “Casinha 

Pequenina” (direção de Glauco Mirko Laurelli, 1963), ocupam até os dias de hoje, respectivamente, as 

posições de quarta e terceira maiores bilheterias da história do cinema brasileiro. A este respeito, cf. 

CAETANO, Maria do Rosário. “As maiores bilheterias do cinema nacional”. Em: Revista de cinema. 

Disponível em: 

 <http://www2.uol.com.br/revistadecinema/fechado/os50maisvistos/edicao24/os50maisvistos_01.html>. 

Acessado em 15/12/2010. A autora faz considerações ao longo do texto sobre as bilheterias de Mazzaropi, 

provavelmente ainda maiores do que os números por ela encontrados, mas que não podem ser constatadas 

pela falta de dados históricos. 
4
 A presença desse desinteresse destaca-se ainda mais quando tomamos como termo de comparação o 

objeto cinematográfico de preferência dos pesquisadores brasileiros: o Cinema Novo. “Examinando-se o 

número seja de teses e dissertações produzidas, livros e artigos publicados ou comunicações realizadas 

em congressos como os da Socine e da Compós, verifica-se o predomínio de trabalhos ou sobre Glauber e 

os diretores cinemanovistas, ou sobre cineastas, filmografias e problemáticas que com o seu universo 

estético dialogam (o cinema moderno e sua ascendência ou descendência”. MASCARELLO, Fernando. 

“Mapeando o inexistente: os estudos de recepção cinematográfica, por que não interessam à universidade 

brasileira”. Em: Revista Contemporânea, vol. 3, nº 2. Disponível via URL: <http:// 

www.contemporanea.poscom.ufba.br/ welcome_port.html>; acessado em 13/04/2009. No mesmo sentido 

já se pronunciou anteriormente José Ortiz Ramos: “Uma filmografia como a de Mazzaropi permanece 

também intocada pela reflexão crítica. A extremada atenção dedicada ao filme de autor — com trabalhos 

sem dúvida significativos — aliada a uma ênfase ideológica sempre intensa, conduziram a um desprezo 

da narrativa de divertimento e das complexas redefinições das tradições, bem como a pouca atenção à 

composição de tipos e personagens”. RAMOS, José Mário Ortiz. “A questão do gênero no cinema 

brasileiro”. Revista USP, n. 19. São Paulo, SP: Edusp, 1993, p. 111. 

http://www2.uol.com.br/revistadecinema/fechado/os50maisvistos/edicao24/os50maisvistos_01.html


 

13 

 

superado. “Bitolado”, “alienado”, Mazzaropi fazia um cinema de raízes históricas e 

culturais tradicionais, nostálgico, mas também lançando mão de formas 

cinematográficas aprendidas em suas passagens pelos grandes estúdios do cinema 

industrial paulista. Os atributos que Mazzaropi oferecia para participar do cenário 

cinematográfico nacional pareciam incompatíveis com as distintas condições de 

ingresso (políticas e específicas) estabelecidas pelos agrupamentos de críticos e 

cineastas de maior força nessas décadas (críticos independentes, esteticistas, 

cinemanovistas). 

 A proposta do capítulo seguinte (III) de fazer um exercício de análise dos filmes 

poderia ser tida como pouco original se tomássemos como parâmetro muitos dos 

estudos sobre cinema brasileiro no país marcados pelo vezo internalista na abordagem 

dos filmes. O que lhe diferencia de alguns e os aproxima de outros estudos feitos ao 

longo dos anos seria, primeiramente, a tentativa de realizar uma leitura original da obra 

do autor escolhido, livre das categorias de entendimento e de abordagem que levaram à 

sua diminuição (o que implica na oferta de condições de análise minimamente 

descomprometidas, das quais outros cinemas e cineastas já desfrutam há mais tempo), 

buscando identificar as marcas particulares que poderiam ajudar a caracterizar tanto um 

estilo mazzaropiano de se fazer cinema como as diferentes expressões desse estilo que 

teriam ganhado forma ao longo de quase três décadas. 

 Mais importante, a interpretação dos filmes diferencia-se do modelo das leituras 

imanentes pela fundamentação nas discussões apresentadas sobre a trajetória e a 

formação do diretor e sua inserção difícil no contexto cinematográfico de seu tempo. 

Acredito que uma leitura detida das obras de Mazzaropi não pode dispensar o recurso às 

tradições artísticas e culturais com as quais o artista familiarizou-se em sua formação 

criativa e à sua relação com os demais agentes cinematográficos (e suas obras) que lhe 

foram contemporâneos, pois é a partir dessas variáveis que podemos encontrar a gênese 

e a estrutura das concepções criativas que embasaram esses filmes. À luz de uma leitura 

interna, o cinema de Mazzaropi provavelmente seria um objeto de baixo rendimento. 

Em uma leitura como a que pretendo levar adiante, é feita a tentativa de chamar atenção 

para a experiência social movimentada pelo fenômeno cinematográfico, que envolve 

mais do que somente os filmes: envolve culturas em desagregação, confrontos de 

projetos de nação, formas artísticas em processo de reinvenção diante de novos 

contextos, grupos sociais em processo de reajustamento. 
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 O quarto capítulo vem para ser a última peça do prisma interpretativo que tentei 

aqui armar para apreender diferentes aspectos envolvidos na experiência social de que o 

cinema de Mazzaropi foi pivô. Munido de uma bibliografia de estudos sociais da 

memória (de autores como Maurice Halbwachs, Ecléa Bosi) e de estudos da 

espectatorialidade cinematográfica (Stuart-Hall, Jesus Martín-Barbero, Jackie Stacey, 

Fernando Mascarello), procurei fornecer uma entrada sociológica à conhecida questão 

do encantamento do público pelos filmes do cineasta. Houve o interesse em descobrir 

quem eram as pessoas que iam às salas de cinema assistir àqueles filmes, de onde elas 

vinham, para onde iam, quais as motivações que tinham, do que elas gostavam naquelas 

obras. Colhi depoimentos de pessoas idosas de perfis sociais distintos, protagonistas de 

trajetórias particulares, e que reservaram ao cinema espaços diferentes em suas vidas. 

No interior desse espaço, brotou a identificação com o cinema de Mazzaropi, e a 

compreensão dessa relação foi tangenciada tanto por mim como pelos próprios 

entrevistados, por meio de um processo de revisão e interpretação de suas próprias 

experiências passadas. As opiniões convergiram e divergiram em muitos momentos, em 

uma dinâmica reveladora para um pesquisador que não buscava ali a redução a um 

consenso, mas sim um contato possivelmente esclarecedor com a recepção pública 

daqueles filmes em seu tempo original de recepção. 
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Capítulo I. Trajetória social e formação artística de Mazzaropi 

(1912-1981)  

I.1. Os primeiros anos do artista 

 

“Sou gente, não sou fenômeno, e não quero que 

ninguém me estude” 

Amácio Mazzaropi, 18/07/1970, em entrevista 

para a revista Manchete 

  

 Desfalcado de toda espécie de capital cultural
5
, Amácio Mazzaropi não contou 

com a escrita como instrumento para apresentar sua versão da própria experiência para a 

posteridade. Diferentemente de figuras destacadas do cânone cultural brasileiro, ele não 

relatou os pormenores de sua trajetória particular. A falta desse material, aliada à certa 

animosidade nutrida em relação aos jornalistas de seu tempo e à uma personalidade 

reservada, faz do cineasta um objeto de difícil e incerta penetração. 

 Até recentemente, havia apenas uma biografia escrita sobre Mazzaropi. Obra de 

um “amigo e confidente”, Mazzaropi – a saudade de um povo, de Luiz Carlos Schroder 

de Oliveira, de 1986, teve uma edição de pequena tiragem por uma pouco conhecida 

editora de Londrina (editora CEDM). Como de hábito em biografias, e ainda mais em 

uma feita por um amigo, o trabalho é marcado por um tom hagiográfico, exaltando as 

diversas realizações do artista, construindo uma trajetória marcada pelo sucesso 

precoce, pelo tino comercial e pela afinidade com o público de suas apresentações e 

filmes
6
. Sua maior qualidade decorre do pioneirismo da iniciativa. 

 Nos últimos anos, mais duas biografias foram lançadas no mercado. De 

diferentes modos, ambas recaem no tom hagiográfico. Mazzaropi, uma antologia de 

risos, de Paulo Duarte, traz poucas novidades em relação ao trabalho de Schroder. O 

grosso do livro é composto de uma retomada dos argumentos dos filmes, notas sobre 

eventos variados e companheiros de filmagem. De certa forma, o objetivo do livro 

parece ser mais homenagear e preservar a imagem do cineasta do que propriamente 

realizar uma biografia fundada em pesquisa rigorosa. O livro Sai da frente – a vida e a 

                                                           
5
 Cf. BOURDIEU, Pierre. “Os três estados do capital cultural”. Em: CATANI, Afrânio, NOGUEIRA, 

Maria Alice (orgs.). . Escritos de educação. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.  
6
 “(...) a celebração biográfica é uma maneira de reconstituir vidas exemplares num registro apologético, 

dissimulando-se os mecanismos reais que regem as trajetórias sociais e intelectuais (...)”. MICELI, 

Sergio. Intelectuais à brasileira. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2001, p. 21.  
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obra de Mazzaropi, de Marcela Matos, diferencia-se dos demais pelo maior cuidado 

com a pesquisa biográfica. Os dados complementares que incorpora à construção da 

biografia de Mazzaropi ajudam a compreender com maior precisão o percurso social do 

cineasta. Entretanto, assim como nas demais biografias, e provavelmente pelas razões 

que já arroladas acima, o espaço dedicado aos dados biográficos ainda é curto e apenas 

razoavelmente detalhado, ocupando menos da metade do número de páginas do livro, 

no resto também dedicado à recuperação das tramas de seus filmes. 

 Assim, um obstáculo com o qual se é obrigado a defrontar na busca do 

conhecimento do percurso social de Mazzaropi é a falta de dados publicados ou de 

conhecimento público, resultado da personalidade reservada e do desinteresse pela 

escrita memorialística da parte do cineasta. De todo modo, acredito que cruzando as 

leituras das biografias foi possível levantar um conjunto razoável de informações sobre 

a trajetória do artista , essenciais para se aquilatar a bagagem social que teria amparado 

sua participação nos meios culturais de seu tempo. 

 Neto de imigrantes italianos e portugueses (Amázzio e Ana Mazzaropi, de 

Nápoles; João José Ferreira e Maria Pitta, de Ponta do Sol, na Ilha da Madeira), 

agricultores no Brasil, filho de migrantes do interior de São Paulo (Bernardo Mazzaropi 

e Clara Ferreira, ambos do Vale do Paraíba), Amácio Mazzaropi nasceu em São Paulo, 

no bairro de Santa Cecília, no dia 9 de abril de 1912. À época, seu pai trabalhava como 

chofer de praça e vendedor de tecidos, e sua mãe, como doméstica. Em 1914, seus pais 

decidiram que a família deveria partir para Taubaté, onde deveriam se empregar na 

indústria têxtil em expansão na região. Com os pais trabalhando na tecelagem, Amácio 

teria sido criado pelos avós maternos. Seu avô, João José Ferreira, era uma figura 

eminente nos eventos culturais da região. Ele tocava viola, contava causos e era um 

reconhecido dançarino de cana-verde
7
. O avô teria posto Mazzaropi em contato com o 

que já se chamou anteriormente de “folclore caipira”, ou também de “cultura rústica”: 

uma produção originária das regiões rurais, ainda imune aos padrões estabelecidos pela 

cultura de massas, e “ligada à produção, ao trabalho, à religião, ao lazer, enfim, a todas 

as formas de sociabilidade predominantes no universo do caipira paulista”
8
. Encontra-se 

na infância de Mazzaropi, possivelmente, um elemento de seu futuro projeto artístico. 

                                                           
7
 MATOS, Marcela. Sai da frente!: a vida e a obra de Mazzaropi. Rio de Janeiro, RJ: Desiderata, 2010,  

p. 13. 
8
 CALDAS, Waldenir. Acorde na aurora: música sertaneja e indústria cultural. São Paulo, SP: 

Companhia Editora Nacional, 1979, p. 80. 
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 Em 1919, Bernardo e Clara decidem voltar a São Paulo, e a família então passou 

a morar no Belenzinho, zona leste da cidade, e o filho foi matriculado no Grupo Escolar 

Belenzinho, de onde sairia em quatro anos, antes de completar o ensino fundamental.  

 Lê-se nas biografias que o encaminhamento do filho ao mundo das artes não era 

visto com bons olhos por seus pais, preocupados com o risco da empreitada. 

Matricularam-no nas aulas de pintura para afastá-lo das artes cênicas, mas o jovem 

Mazzaropi havia então adquirido o hábito de freqüentar o Largo Santa Cruz, onde se 

fixavam os circos de passagem pela cidade. Seu pai, aborrecido, firme na idéia de que 

“quem faz teatro morre de fome em cima do palco!”
9
, mandou-o para Curitiba para 

morar com o avô paterno. Três meses depois, o garoto voltou a Taubaté. 

 Em 1926, aos quatorze anos, Mazzaropi ingressou na trupe do modesto circo La 

Paz, na função de ajudante do faquir Ferry. Seu papel era o de entreter o público entre 

uma apresentação e outra, contando piadas. Após mais ou menos três anos, por volta de 

1929, Mazzaropi abandonou o circo e retornou novamente a Taubaté, provavelmente 

motivado pela falta de recursos financeiros para continuar a viver como artista, fato 

evidenciado pelo emprego assumido na Companhia Taubaté Industrial, empresa em que 

trabalhavam seus pais. 

O emprego duraria um ano, durante o qual ele frequentou o Theatro Polytheama, 

onde teria assistido a diversas apresentações de teatro, circo e circo-teatro (de artistas 

renomados na tradição do teatro popular e do circo-teatro, como Piolim e Tom Bill
10

), 

teria feito contato com artistas envolvidos nesse ramo, e conseguido realizar suas 

primeiras apresentações como “cômico caipira”, tal como declarado pelos jornais locais 

– “um exemplo dessa época é o registro de uma apresentação de um espetáculo de 

variedades no Convento de Santa Marta, em julho de 1931, e seu trabalho como ator e 

diretor no salão paroquial do Externato Sagrado Coração de Maria, do Convento de 

Santa Clara, em Taubaté”
11

.           

 À época da Revolução Constitucionalista em São Paulo, a Rádio Record teve a 

iniciativa de montar o Teatro do Soldado em Taubaté, que então se tornaria uma espécie 

de refúgio para os soldados paulistas. Nesse empreendimento, envolveram-se 

conhecidos artistas do quadro da empresa, como o maestro Fêgo Camargo (pai de Hebe 

Camargo) e Cornélio Pires. O contato com o folclorista, ator e empresário sem dúvida 

                                                           
9
 Ibidem, p. 20. 

10
 DUARTE, Paulo. Mazzaropi: uma antologia de risos. São Paulo, SP: Imprensa Oficial, 2009, p. 32. 

11
 Ibidem, p. 32. 
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deve ser ressaltado, pela filiação de Mazzaropi a essa tradição criativa da qual Cornélio 

Pires talvez tenha sido o maior expoente. Nesse momento, Mazzaropi obteve sua 

primeira chance no teatro pelas mãos de Luiz Carrara, que o admite no papel de 

Eugênio Carvalho na comédia A herança do padre João, de Baptista Machado. 

 Dois anos após a estréia de Mazzaropi nos palcos, chegou a Taubaté a Trupe 

Arruda, capitaneada por Sebastião Arruda. À época, Sebastião Arruda e Genésio Arruda 

compunham, cada um com sua companhia, algumas das mais influentes representações 

de personagens caipiras no interior de São Paulo. Reconhecidos nos círculos da 

dramaturgia popular do interior do Estado, exerceram manifesta influência sobre a 

produção de Mazzaropi – “Genésio Arruda e seu irmão, Sebastião Arruda, estavam no 

auge e eu procurei fazer o mesmo, principalmente imitando o Sebastião, que me parecia 

mais pacato (...) No começo, procurei copiar a naturalidade do Sebastião, depois fui 

para o interior criar meu próprio tipo: caboclão bastante natural (na roupa, no andar, na 

fala)”
12

. Ainda na mesma ocasião, o garoto que tomava gosto pelo teatro ainda pôde 

presenciar uma apresentação especial da Trupe Arruda em que Sebastião e Cornélio 

Pires dividiram o palco.  

 Em 1934, em Taubaté, Mazzaropi foi empregado pela Trupe Olga Crutt, que, 

assim como as demais, constituía-se de um grupo de atores mambembes, com recursos 

econômicos, logísticos e técnicos precários, e que viajava principalmente pelo interior 

dos estados do Sudeste. Pouco tempo depois, ele convidou seus pais a se unirem ao 

grupo. Seus pais, camponeses ou operários por toda a vida, tornam-se atores, e passaram 

a ajudar na Trupe que então, por volta de 1935, passou a se chamar Trupe Mazzaropi, 

composta pela família Mazzaropi, Olga Mazzaropi (ex-Crutt), e o ator Argeu Ferrari.     

 A Trupe Mazzaropi funcionava no esquema do Teatro de Pavilhão, que consistia 

de uma estrutura de madeira de cerca de quinze metros de largura por quarenta metros 

de comprimento, com paredes de madeira, coberta por uma lona, e com cadeiras e 

bancos de madeira espalhados em seu interior;  

 

“segundo a tradição oral dos artistas mambembes, esse estilo era uma 

criação dos artistas Daniel e Sara Bernardes, e ficou conhecido como 

Teatro de Emergência. O programa apresentado era basicamente em 

partes: na primeira, músicas solo e esquetes; na segunda, pequenas 

                                                           
12

 MAZZAROPI apud DUARTE, op. cit., p. 36. 
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peças dramáticas ou comédias. Os artistas, assim como o teatro, 

depois de desmontado, viajavam sempre de trem”
13

.  

 

Ao que tudo indica, essa organização interna do espetáculo em duas partes, uma de 

variedades e outra dramatúrgica, seguia o modelo disseminado na época pelos circos-

teatros, que Mazzaropi acompanhava quando jovem em Taubaté: “nossa trupe tinha 

shows de variedades com declamações, cantos sertanejos e anedotas, numa espécie de 

revistinha bem simples (...) Naquele tempo, várias companhias viajavam dessa forma, 

sempre se apresentando nos cinemas”
14

. 

 A Trupe Mazzaropi estreou em 1935 em Jundiaí, no interior de São Paulo, com a 

peça Divino perfume, de Renato Vianna, dramaturgo conhecido por atuação inventiva 

na transformação da cena teatral brasileira, ligado a figuras como Itália Fausta, Heitor-

Villa-Lobos, Ronald Carvalho e Jaime Costa, e a iniciativas como a Sociedade dos 

Companheiros da Quimera, o Teatro de Arte, o Teatro Escola, o Teatro do Povo, e do 

teatro social de Jaime Costa. Aliás, é curioso passar pelo repertório fixo do Pavilhão e 

encontrar peças de autores como Renato Vianna, Joracy Camargo e Oduvaldo Vianna, 

figuras conhecidas por sua atuação pela fundação do teatro social no país – o primeiro, 

principalmente por sua atuação junto a Jaime Costa na montagem da peça Divino 

perfume, no início da década de 1930; o segundo, por sua peça Deus lhe pague, que, 

quando encenada em 30 de dezembro de 1932 por Procópio Ferreira, foi considerada a 

plataforma de lançamento do teatro social no país
15

; e o terceiro, Oduvaldo Vianna, 

contribuiu em 1933 com sua peça Amor,  

“que tentou abrir os palcos para discussões acerca do divórcio, do 

matrimônio e da consequente libertação do amor, introduzindo, ainda, 

novidades cênicas, como o uso de um cenário que se dividia em cinco 

áreas, em sentido vertical e horizontal, o que permitia ao público 

acompanhar a ação que se desenrolava nesses múltiplos planos”
16

. 

 

 Em meio a essas peças, a companhia também encenava outras mais leves, de autores 

menos consagrados nos meios especializados e ligados à tradição da dramaturgia 

popular, como O coração não envelhece, de Paulo Magalhães (autor de Chica Boa, 

                                                           
13

 SOUZA, Olga Nunes Rodrigues de. “De São Paulo para a roça: o caminho inverso do caipira 

Mazzaropi”. Em: Revista Ângulo, n. 82/83, p. 14. O texto de Olga Nunes é referência inevitável em 

todos os trabalhos citados sobre Mazzaropi, e de fato contém informações relevantes para uma pesquisa.  
14

 MAZZAROPI apud DUARTE, op. cit., p. 41. 
15

 MAGALDI, Sábato, VARGAS, Maria Thereza. Cem anos de teatro em São Paulo. São Paulo, SP: 

editora SENAC, 2001, pp. 129-130. 
16

 MACIEL, Diógenes André Vieira. “Reflexões sobre a cena”. Em: MALUF, Sheila Diab, AQUINO, 

Ricargo Bigi de (orgs). Do desejo de voltar e do direito de mudar: espaços e personagens do drama 

moderno brasileiro. Maceió, AL: EDUFAL; Salvador, BA: EDUFBA, 2005, p. 104. 
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chanchada bastante conhecida), e Era uma vez um vagabundo, de José Wanderley, que 

teve muitas de suas peças adaptadas ao cinema entre as décadas de 1930 e 1960, como a 

referida, que se tornou filme homônimo em 1952, A cura do amor, base do filme Está 

com tudo (1953), dirigido, como o primeiro, por Luiz de Barros, além da trilogia O 

golpe (1955), Papai fanfarrão (1956) e O cupim (1959), todos protagonizados por 

Oscarito e dirigidos por Carlos Manga. De 1935 a 1941, o Pavilhão Mazzaropi 

apresentou essas peças pelo interior de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande 

do Sul, e em 1941, migrou para o Alto da Lapa, onde permaneceu por uma temporada. 

 No início da década de 1940, Mazzaropi recebeu um convite singular de Miguel 

Gioso para se apresentar no Teatro Santana, requintada casa de espetáculos na Capital; a 

experiência, como contaria anos depois o próprio ator, parece ter sido mal planejada em 

sua previsível incongruência: “Como Gioso havia me contratado, ele quis aproveitar a 

orquestra luxuosa, já que estava pagando, para reforçar a minha apresentação. Mas não 

deu certo. O meu povo estava acostumado a me ver bem simples acompanhado por uma 

banda de tambor, banjos e outros instrumentos populares e não aquela luxúria toda, com 

piano, violinos. Foi um negócio inédito e que não deu em nada, o povo até se irritou 

com aquilo”
17

. Gioso provavelmente tentava fazer de Mazzaropi uma espécie de novo 

Sebastião Arruda, que encenava peças de temática caipira, no luxuoso estilo Velasco, 

nos maiores teatros da capital, atraindo os espectadores da burguesia paulista. 

 Na mesma época, Mazzaropi foi convidado para substituir Oscarito no Teatro 

João Caetano, no Rio de Janeiro, o que não se concretizou por uma mudança de planos 

do astro espanhol, que decidiu retomar seu papel na peça. Contudo, apesar do fracasso 

das experiências, é possível entender tanto o convite de Gioso como o do Teatro João 

Caetano como indicativos do reconhecimento crescente que o ator então amealhava. No 

mesmo ano, com dívidas acumuladas, Mazzaropi se vê obrigado a desmontar o 

pavilhão, dispensar grande parte dos artistas que com ele trabalhavam e restringir suas 

aparições a teatros ou clubes locais. 

Pouco tempo depois, conheceu Nino Nello, que se apresentava em Taubaté com 

seu “Pavilhão de Teatro Popular”, com as seguintes peças no repertório: Filho de 

sapateiro, sapateiro deve ser, de João Baptista de Almeida, irmão de Abílio Pereira de 

Almeida, este que futuramente teria influência decisiva na carreira de Mazzaropi; A 

mulher do Zebedeu, de Correia Leite; e De tudo um pouco, Por que choras palhaço? e 

                                                           
17

 MAZZAROPI, Amácio. “O Jeca contra o tubarão”. Depoimento a Caco Barcellos. Jornal Movimento, 

05/04/1976. 
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Quero casar com você. Alguns meses depois, ele e Nino Nello anunciaram a fusão de 

seus grupos teatrais, o que acarretou grandes benefícios a Mazzaropi e seus 

companheiros, que migraram dos pequenos clubes do interior de São Paulo para os 

maiores teatros populares da cidade. 

A fusão com a companhia de Nino Nello representa um salto importante naquele 

momento da trajetória de Mazzaropi, dado o êxito artístico e comercial de que gozava o 

primeiro. Habituée dos principais teatros de seu tempo, Nello destacou-se como 

intérprete da personagem do imigrante italiano nas peças de diversos gêneros de que 

participava – comédia, farsa, operetas, caipiradas, dramas. Como destacam Sábato 

Magaldi e Maria Thereza Vargas,  

 

“Nino Nello foi um parente pobre, no teatro, de Lemmo Lemmi, das 

caricaturas e dos incríveis ‘intalianinhos’ dos contos de Alcântara 

Machado. Não é difícil imaginar que sucesso obteve, por muitos anos, 

esse repertório moldado nos padrões morais e culturais de uma grande 

parte da população”
18

.   

 

 

 No embalo de Nino Nello, suas apresentações na capital se deram em grande 

parte nos bairros compostos majoritariamente por imigrantes oriundos da Itália, com 

destaque para o Brás, que contava com teatros como o Brás Politeama, o Mafalda, o 

Olímpia e o Cineteatro Oberdan, de propriedade da família Matarazzo, mais exclusivo, 

“decorado com estátuas de cimento, todo em mármore de Carrara, com teto de azulejo 

português representando cenas mitológicas e, ao centro, uma cúpula semelhante à do 

Teatro Municipal”
19

. Foi neste último palco que Mazzaropi estreou junto a Nino Nello, 

com a peça Filho de sapateiro, sapateiro deve ser, recebendo elogios de seu público e 

da crítica: “ele surgiu um dia num palco qualquer, em alguma cidade do vasto 

hinterland brasileiro (...) Era um autêntico caboclo (...) Não parece que saiu de um 

camarim, onde se transformou integralmente para encarnar um tipo”
20

.  

 Finda a temporada, Mazzaropi decidiu reativar o Pavilhão e levá-lo a São Paulo, 

mas não sem antes fazer uma breve tournée por algumas cidades do interior do Estado, 

começando por Pindamonhangaba, onde apresentou a peça Veneno de cobra, de Eurico 

Silva, autor de peças populares e posteriormente de famosas radionovelas (uma delas, O 
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direito de nascer, adaptação de obra de Felix Caignet, é reputado maior sucesso 

radiofônico já registrado no país). Em São Paulo, o Pavilhão apresentou-se em Santana, 

Itaim, Indianópolis, Santo Amaro, até se fixar no Tucuruvi, onde o líder da companhia 

ganharia a alcunha de “Bernard Shaw do Tucuruvi”
21

. Do périplo, escreveu um crítico: 

“o teatro popular está vencendo nos bairros. Mazzaropi e sua Troupe divertem a valer a 

população do bairro Itaim”
22

. Em fins de 1945, Mazzaropi se juntou novamente a Nino 

Nello e sua companhia para uma temporada no Teatro Colombo, a “temporada da 

gargalhada”, como era anunciada em panfletos no Brás, onde ficaram em cartaz por um 

ano: “nessa companhia, trabalhou no ‘Ato variado’, onde cantava cançonetas 

napolitanas e não podia usar microfone. Quem usasse microfone, segundo Mazzaropi, 

era vaiado. Tinha que ser na raça. Sem auxílio da Light”
23

. No ano seguinte, foi 

convidado a trabalhar nas rádios de São Paulo – mas antes de passar à entrada e à 

participação de Mazzaropi nos meios de comunicação de massa, é necessário dedicar 

algumas linhas ao tratamento da tradição do teatro popular paulista. 

 

I.2. O teatro popular paulista 

 

 A expressão “teatro popular paulista” demanda esclarecimentos. Esse teatro 

popular paulista a que nos referimos tem base histórica, circunscrição regional e 

tradições estéticas singulares.                

 A cidade de São Paulo do início do século XX adquiriu contornos distintos dos 

que a caracterizavam em períodos anteriores: as renovações políticas da Primeira 

República, a expansão interna do capitalismo, as decorrentes mudanças sociais e as 

significativas mudanças no cenário urbano deram base à constituição de novos padrões 

de sociabilidade na vida cotidiana paulista, marcada a fundo pela expansão urbana. 

 As duas primeiras décadas do século formaram o período em que proliferou em 

São Paulo aquilo a que José de Souza Martins dá o nome de sertanismo nostálgico, 

sentimento recorrente nas letras e nas artes de então, caracterizado pela valorização da 

“forma tradicional do mundo rural centrado na grande lavoura como forma social por 

excelência. A rígida assimetria das relações sociais, a nítida hierarquização fundada na 

autoridade do fazendeiro, o universo das relações pouco diversificadas, ‘todas’ sob 
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controle, são algumas das características da ordem social idealizada e louvada”
24

. Os 

núcleos intelectuais paulistanos do início do século se viam fortemente envolvidos com 

a questão da construção de uma identidade nacional correspondente ao país que surgia 

das recentes e definitivas transformações de diversas ordens. Desse contexto, que 

contou com participação ativa de instituições como o Instituto Histórico e Geográfico 

de São Paulo, o Museu Paulista e a Academia Paulista de Letras, é conhecido o 

processo de revitalização da figura do bandeirante em São Paulo,  a “raça de gigantes” 

que descenderia dos “antigos troncos paulistas”, e que estaria destinada a assumir o 

comando dos caminhos da “pátria paulista”, para utilizar os termos de Alfredo Ellis 

Junior
25

. 

 O sertanismo nostálgico também fez parte desse quadro. Autores como José 

Piza, Arlindo Leal, Danton Vampré, Euclides de Andrade e Cláudio Sousa, em sua 

maioria profissionais liberais (advogados formados na Faculdade de Direito do Largo de 

São Francisco ou médicos) e/ou jornalistas de baixa patente, no bojo da burguesia 

liberal paulista que circundava o jornal O Estado de São Paulo, foram os principais 

escritores de peças de tema sertanista no começo do século em São Paulo. Em suas 

obras, a tônica é a da composição valorativamente ambígua do espaço do campo e de 

seus habitantes em relação às representações da cidade e os citadinos. Idealizado, o 

campo aparece como refúgio à vida caótica da cidade [esta que era associada 

negativamente a valores excessivos referentes a diferentes esferas da vida: a interação 

coletiva (frenética), as relações de amizade (falsas, interessadas), as relações amorosas 

(libertinas)], e seu habitante típico, o caipira, é exaltado em contraponto ao modelo 

constituído do homem da cidade, por suas qualidades de figura inocente, honesta e sábia 

por natureza – que não se deixa levar a fundo pela dinâmica movediça da vida social 

urbana, e justamente por isso poderia ocupar a posição de observador ponderado
26

. No 

entanto, em clave negativa, mas complementar, o campo também aparece como locus 

do atraso, habitado por gente indolente, inculta e desajeitada, que assiste passivamente a 

todos os acontecimentos diversos que lhe dizem respeito, avesso a toda forma de 

compromisso ou conflito. 
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 A peça Cenas da roça (1917), de Arlindo Leal, serve como boa exemplificação 

dos traços gerais da tradição teatral sertanista que teve seu momento na São Paulo do 

início do século XX. Composta como “comédia musicada”, a peça tem como ponto de 

partida a volta da personagem José Carlos ao sítio de sua tia, D. Josepha Moreira, na 

cidade de Tambaú, no interior de São Paulo. Quase formado médico, ele volta ao sítio 

das Perdizes após longo tempo de ausência tendo em vista um período de descanso da 

vida citadina: “Aqui respira-se ar puro, tonificante... Há sossego, paz, tranqüilidade”
27

. 

 O protagonista fica impressionado quando reencontra Maria Bonita, a órfã 

tomada como afilhada por sua tia e que foi sua amiga de infância. A beleza da moça é 

comentada na região, e por isso ela é tida como “a flor do sítio das Perdizes”. 

Arrebatado pela figura de Maria Bonita, José Carlos tenta seduzi-la com o convite de 

sair da roça e morar com ele no Rio de Janeiro. A resposta é negativa: “Se dexe de me 

attentá... Por nada deste mundo eu farei isso... Nasci e hei de morre na roça [...] Tire isso 

da cabeça. Não quera a minha perdição. E aqui sou tão feliz... Não invejo a vida da 

cidade, nem troco a alegria por qualquer coisa”
28

. 

 Maria Bonita é a personagem por meio da qual a perspectiva do campo como 

refúgio moral é apresentada, sendo contraposto à imagem da cidade (Rio de Janeiro, no 

caso) como “antro da perdição”. Para a garota interiorana, José Carlos, ou Nhô 

Juquinha, foi contaminado pelos modos de ser e de se portar da cidade grande, e teria 

deixado de ser o menino simples que lhe fazia companhia quando eram crianças: “elle 

hoje tá muito mudado... Tem os módo dos moço da capitá e gosta de engaxopá os 

outros”
29

. 

 Apesar da caracterização inicial do campo como um refúgio, o jovem estudante 

de medicina incorpora a perspectiva crítica em relação ao espaço rural e seus habitantes, 

ainda mais depois da negativa de Maria Bonita a seu convite. Para ele, o caipira seria o 

indivíduo desprovido dos códigos elevados de conduta da vida urbana, como o 

refinamento e a civilidade, desconhecedor do five o’clock tea e das modas sempre em 

processo de reinvenção, como por exemplo os beijos nas mãos das senhoras e 

senhoritas
30

. O homem do campo era uma figuração do atraso a ser deixado cada vez 

mais para trás no percurso modernizante do Brasil. 
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 Essa ambivalência nas presenças de campo e cidade nas peças desses autores, 

evidenciada em Cenas da roça, mas presente também em Flores de sombra (1916), de 

Cláudio de Sousa, ou São Paulo futuro (1914), de Danton Vampré, entre outras, seria, 

segundo intepretação de Martins
31

, uma projeção no campo da representação da base 

social que possuía nas classes sociais dominantes rurais e classes dominantes urbanas, 

beneficiárias da economia colonial, e que então se viam insatisfeitas com a crise das 

relações coloniais mediada pelas transformações da cidade – “a consciência das classes 

alcançadas ou vitimadas pela crise forja a figura ‘humana’ que pode, mais do que 

diagnosticar, agredir os produtos sociais da crise que se opõem à inteligência que dela 

tem aquelas classes”
32

. A figura do caipira, ingênua e esperta, ignorante e sagaz, teria 

respondido às demandas ideológicas dos grupos sociais interessados numa crítica da 

ordem em desagregação tanto no campo como na cidade – “o caráter ‘degenerado’ da 

cidade surge ‘claramente’ quando ‘o mais degenerado’ dos tipos humanos, o mais 

depreciado, pode ver crítica e desfavoravelmente a cidade, apontando (ele que é 

‘ridículo’) o caráter ridículo dos resultados da urbanização”
33

. 

 Tão importantes quanto as peças acima seriam seus intérpretes na época, nas 

diversas companhias de teatro que excursionavam pelo país e, principalmente, por São 

Paulo e suas cidades interioranas, onde Mazzaropi teria entrado em contato com os 

pináculos dessa produção dramatúrgica - as figuras de Piolim, Tom Bill, Sebastião 

Arruda, Genésio Arruda, além de Nino Nello e sua companhia, despontaram como 

alguns dos mais reconhecidos atores da tradição popular. Nessa primeira fase da 

formação artística de Mazzaropi, as tradições que possuiam como expoentes esses 

nomes recém-mencionados eram variadas (o teatro popular sertanista, o teatro popular 

italiano e ítalo-brasileiro, o circo-teatro), e guardavam um considerável número de 

semelhanças em linhas gerais. 

 No tocante à composição das personagens e às interpretações, a tônica era a da 

composição de tipos: o caipira (com toda a caracterização ambígua destacada), a 

mocinha caipira (inocente, ingênua, “pura”), o coronel mau-caráter (tirano, chantagista, 

ameaçador), o bom coronel (que usa de sua influência em benefício da comunidade 

rural), o moço que retorna ao campo depois de muito tempo na cidade (que volta 

mudado, afetado pela vida urbana). De modo geral, os tipos interagem seguindo duas 
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tônicas que se atravessam e possuem elementos estruturais em comum, mas não se 

misturam completamente: a melodramática e a cômica – a ênfase em uma das tônicas 

acontece com freqüência, resultando em peças de corte mais dramático ou mais 

humorístico. Como aprendemos com Paulo Emílio Salles Gomes, referindo-se a uma 

companhia pertencente à tradição do circo-teatro rural, a Companhia Veneno e Dalila, 

nessas encenações “emoção e riso são bem compartimentados. As cortinas cômicas são 

concentradas na primeira parte e a segunda é reservada para 'A mulher marcada'.” Como 

se verá adiante, no capítulo das análises fílmicas, Mazzaropi, “como Chaplin, procura 

fundir as duas expressões”
34

. 

 Posteriormente, ao analisar os primeiros filmes de Mazzaropi, darei relevo à sua 

inspiração nos atores do teatro rural paulista, notadamente Sebastião Arruda e Genésio 

Arruda, artistas que constituíram repertórios de atuação inventivos e influentes, 

destacando-se em um momento de ápice do tema rural na cultura popular nacional – que 

repontava nas diferentes esferas da cultura popular e da cultura de massas do país, com 

a música sertaneja, os programas de rádio de inspiração rural, as peças de teatro, etc..  

 

I.3. A passagem pelos meios de comunicação de massa 

 

 A participação de Mazzaropi nos meios de comunicação de massa se iniciou em 

1946, com sua admissão na Rádio Tupi de São Paulo, de propriedade de Assis 

Chateaubriand. O rádio no Brasil, apesar da primeira transmissão em 1922, ganhou sua 

primeira grande emissora somente em 1935, a Rádio Jornal do Brasil, e no ano seguinte, 

a Rádio Nacional; a Tupi foi fundada em 1937.  

 Como um meio de comunicação de massas em processo de consolidação no país, 

o rádio brasileiro ainda buscava encontrar gêneros e fórmulas de composição para seus 

programas; com frequência, a inspiração vinha das produções culturais populares, 

“paramodernas”
35

, gestadas regionalmente, alimentadas pela relação com as histórias de 

seus grupos de origem. No caso de Mazzaropi, ele ingressou no mundo das 

comunicações massivas ao ocupar a posição de portador da tradição artística do interior 

de São Paulo, devendo atrair a audiência tanto do interior do estado como dos migrantes 
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que vinham para a capital e sentiam falta de suas culturas de origem
36

: “para Amácio, 

sua experiência teatral foi de vital importância, pois levou ao microfone toda sua 

bagagem adquirida em anos de espetáculos do Pavilhão”
37

 

 Mazzaropi foi escalado como protagonista do programa Rancho Alegre, 

produzido por Cassiano Gabus Mendes. No programa, ele contava “causos”, as 

narrativas de tom jocoso habitualmente associadas ao personagem caipira, enquanto era 

acompanhado musicalmente por um sanfoneiro; no final, cantava uma canção. Nota-se 

que era um programa que contava quase que exclusivamente com a capacidade do ator 

de transportar para a linguagem do rádio os recursos de interpretação de que se valia em 

sua carreira como ator teatral. 

 O programa de Mazzaropi, alimentado pelos signos do universo da produção 

cultural do interior do estado de São Paulo, no qual, como se viu, o próprio protagonista 

deu seus primeiros passos como artista, inseria-se num contexto de aproveitamento das 

tradições interioranas paulistas por parte dos meios de comunicação massivos, 

especialmente da música caipira (que se tornaria então “sertaneja”, após as mudanças 

por que passaria a partir do contato prolongado com os parâmetros da cultura de 

massas). Voltados aos contingentes populacionais que migravam do interior de São 

Paulo para a cidade desde os primeiros anos da década de 1930, as gravadoras e as 

estações de rádio começaram a investir em novos produtos que tivessem apelo junto a 

esse novo bloco de audiência em potencial. As duplas que já faziam sucesso pelo 

interior do estado foram as primeiras a serem contatadas, como Alvarenga e Ranchinho, 

pela rádio São Paulo, ou Zico Dias e Ferrinho, Mandi e Sorocabinha, Mariano e Caçula, 

todos antigos membros da Turma Cornélio Pires, uma das trupes mais conhecidas de 

então:  

quando os agentes da indústria cultural percebem a grande 

receptividade dessas músicas no meio rural (com o financiamento da 

Companhia Antarctica Paulista a Cornélio Pires para realizar shows 

pelo interior de São Paulo, divulgando seus produtos), e já então com 

certa ressonância no meio urbano, com a apresentação da dupla 

Alvarenga e Ranchinho no Cassino da Urca no Rio de Janeiro, em 

1930, e com a gravação de grande aceitação de ‘Tristeza do Jeca’, por 

Paraguassu, também em 1930, começa a proliferação das duplas 

sertanejas, incentivadas pelas gravadoras
38

.  
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Logo em seguida, a gravadora RCA Victor atentou ao interesse demonstrado pelo 

público, convidou outras duplas integrantes da Turma Cornélio Pires para formar a sua 

Turma Caipira Victor, inserindo-se desse modo na produção do disco sertanejo
39

. 

 Pelo menos até meados da década de 1960, o rádio continuou sendo o meio de 

comunicação de maior abrangência e influência no Brasil, antes da consolidação da 

televisão, e com a continuada migração do interior para a cidade, prosseguiu o 

investimento nos programas radiofônicos de inspiração “rústica”. O programa de 

Mazzaropi não era pioneiro em seu gênero; antes dele, houve Manezinho e Quintanilha, 

Renato Murse (com Piadas do Manduca), e, principalmente, Nhô Totico (Vital 

Fernandes da Siva), conhecido como “o homem das mil vozes”, pela quantidade de 

imitações que exibia na programação da rádio DKI
40

. O programa Rancho Alegre foi, a 

um só tempo, uma tentativa de investimento de Chateaubriand em uma espécie de 

programa que vinha tendo audiência nos últimos anos, e também uma contribuição à 

consolidação dessa tradição artística e humorística no rádio – ou seja, uma participação 

na composição dos gêneros de um sistema cultural massivo em processo de 

implantação.   

 Neste momento, os motivos da fama extraordinária que Mazzaropi obteve ao 

longo de toda sua trajetória ganha princípios de apreensão. A consagração que havia 

atingido com suas atividades no mundo do teatro popular cresce muito com sua entrada 

nos meios de comunicação de massa: seu nome ganha repercussão extra-regional, 

transmitido em horário privilegiado (aos domingos à noite, quando a grande maioria do 

público empregado não estaria cumprindo tempo de trabalho) para todas as localidades 

alcançadas pelas ondas da Rádio Tupi de São Paulo. Durante a primeira semana de 

radiodifusão de seu programa, ele recebeu cerca de duas mil cartas de fãs, e no final das 

contas, o contrato inicial de três meses acaba por se tornar um vínculo de sete anos com 

a rádio
41

. Ao longo desse período, Mazzaropi firma-se como “personalidade” na cidade 

de São Paulo, e como índice disso temos a incorporação ao uso corrente de seu bordão 

“Xi, arranhei”, que finalizava as historietas contadas no programa
42

.  

 Alçado ao primeiro escalão da rádio por seu público, ele seria convidado pelas 

Emissoras Associadas (o conglomerado das rádios brasileiras de diferentes Estados de 
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propriedade de Assis Chateubriand) para compor a Brigada da Alegria, ao lado de Hebe 

Camargo, Linda Batista, Manoel da Nóbrega, Lulu Benencase e algumas duplas 

musicais, como Henricão e Rosa Maria e Brinquinho e Brioso. O grupo tinha função 

publicitária, e viajava principalmente pelos Estados brasileiros que contavam com 

estações das Emissoras Associadas, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, 

Bahia e Rio Grande do Sul, além de cidades do interior de São Paulo. As turnês da 

Brigada conduziram à disseminação da imagem de Mazzaropi para além de seu estado 

de origem:  

 

quase sempre patrocinadas por empresas, as turnês pelo país 

divulgaram a imagem de Mazzaropi em âmbito nacional. O cômico 

passou a ser convidado com frequência para participar de entrevistas, 

concursos, shows beneficentes, eventos em clubes, boates, rádios e 

teatros, do norte ao sul do país. Há registros de participações do ator 

em Manaus, por exemplo, em um programa da rádio Baré
43

.  

 

 A passagem de Mazzaropi pelo rádio seguiria até 1955, quando saiu do ar o 

programa que havia iniciado um ano antes na Rádio Nacional, após sete anos de vínculo 

com a Rádio Tupi. Desde 1950, entretanto, o rádio perderia cada vez mais espaço em 

relação aos novos meios de comunicação que aqui aportavam e também na agenda de 

Mazzaropi – apesar do grande crescimento da televisão ter acontecido principalmente 

na década de 1960. Como se sabe, foi também Assis Chateaubriand o pioneiro do 

estabelecimento de toda a estrutura necessária para a disseminação da televisão 

enquanto tecnologia e hábito cultural no Brasil. Toda a estrutura tecnológica foi 

importada com seu capital; a primeira emissora, a PRF-TV Tupi-Difusora, era sua; e 

toda a programação era composta por diretores, roteiristas e atores contratados de seu 

conglomerado (Diários Associados e Emissoras Asssociadas). Demrival Costa Lima, 

diretor artístico na Rádio Tupi, e o homem diante do qual Mazzaropi apresentou seu 

teste de admissão para o programa Rancho Alegre, foi contratado para cumprir a mesma 

função na TV Tupi; Cassiano Gabus Mendes, diretor de Rancho Alegre, idem; e como 

prova dos nove da fama que então adquiria na cidade, Mazzaropi foi convocado a 

apresentar na transmissão inaugural da primeira emissora de televisão da América 

Latina (mesmo que apenas para pouquíssimos televisores) a versão televisiva de seu 

programa radiofônico. À época, uma edição do Diário da Noite, mais um componente 

do império das comunicações de Chateaubriand, destacava que Mazzaropi “foi o 
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primeiro humorista a ser televisionado em nosso país. E as suas audições, que já eram 

concorridíssimas no rádio, tornaram-se obrigatórias para milhares de fãs da TV”
44

. 

 Inicialmente, como esclarece Geni Prado, sua fiel “escada” desse momento em 

diante, “a primeira fórmula empregada no programa era uma cópia do programa de 

rádio, mas ficou sem graça porque Mazza aparecia sozinho com o sanfoneiro, dizia 

umas piadas e depois cantava. Isso em televisão não funcionava”
45

. A falta de um 

referencial sólido para a constituição de uma grade de programação, problema que havia 

acontecido quando da implantação do rádio no país, reapareceu com a chegada da 

televisão. A abertura progressiva ao mercado cultural estrangeiro por parte dos grupos 

dominantes e emergentes não seria suficiente para suprir a demanda interna por 

formatos culturais adequados a fazer a mediação entre as intenções criativas dos 

mecenas e seus contratados e as demandas culturais de uma audiência massiva em 

processo de formação. Novamente, a solução encontrada foi o retorno às experiências já 

sedimentadas em outros registros de produção: o teatro popular, o rádio. 

 Desse modo, é possível ver de que maneira Mazzaropi pôde desempenhar o 

papel de um agente estruturador do sistema nacional de produção cultural massiva, em 

sua passagem pelo rádio, pela televisão e posteriormente pelo cinema. O que parece ter 

ocorrido foi a coincidência das temporalidades da trajetória pessoal e artística de 

Mazzaropi com o momento de formação de um sistema nacional de produção cultural 

massiva (impulsionado por um momento de renovação social, econômica e política do 

país). Formado em uma escola artística tradicional em terras paulistas e tendo alcançado 

o auge de seu sucesso no teatro popular ainda jovem em meados da década de 1940, 

Mazzaropi possuía requisitos atraentes para as ainda recém-nascidas mídias massivas 

em busca da calcificação de um repertório simbólico estável, gestado internamente. Ele 

havia constituído um público fiel de antemão, dominava os códigos de uma tradição 

artística de circulação regional longeva, e poderia, portanto e em tese, ativar esse 

repertório comum presente na audiência em potencial. Assim, ele trazia uma 

contribuição para a resolução do problema da falta de gêneros pré-estabelecidos para os 

meios de comunicação e também para a formação e manutenção de uma audiência 

cativa, ao mesmo tempo em que ganhava o espaço para produzir sua arte e fazer seu 

nome nacionalmente – uma espécie de encaixe bem-arranjado entre um habitus e uma 

conjuntura do mercado cultural.   
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    De meados da década de 1940 até meados da década de 1960, com a débâcle 

do Estado Novo, a modernização do aparelho estatal, a industrialização pesada iniciada 

em 1956, o anúncio e construção de Brasília, os novos hábitos de consumo, a 

transformação e a multiplicação dos estilos de vida decorrentes da urbanização e o 

fortalecimento do ideário de esquerda, o Brasil parecia estar finalmente a “assenhorear-

se dos segredos criadores da modernidade”
46

. Em São Paulo, as tendências 

modernizadoras que então tomavam conta do país encontravam terreno fértil de 

manifestação. Nesses tempos, a cidade deparou-se com um ponto de viragem em seu 

desenvolvimento social, econômico, político e cultural. Esta última dimensão é marcada 

por inovações que refletem o processo de adensamento da vida social paulista: a 

inauguração da livraria Brasiliense (1944); a fundação do MASP (1947); a constituição 

da Escola de Arte Dramática (EAD) e do Teatro Brasileiro de Comédia (TBC); a 

fundação da empresa cinematográfica Vera Cruz (1949); a criação do MAM; a primeira 

transmissão de televisão no país, por meio da TV Tupi (1950); o lançamento da revista 

de cultura Anhembi, dirigida por Paulo Duarte; a I Bienal de Artes Plásticas do MAM e 

o início da construção do Conjunto Ibirapuera (1951); a estréia do teatro de Arena 

(1953); comemorações do IV Centenário (1954); a inauguração das atividades do Teatro 

Oficina (1958). Nas cabeças desses projetos, os nomes eram poucos e repetidos: Assis 

Chateubriand, Franco Zampari, Francisco “Cicillo” Matarazzo Sobrinho. Figuras 

centrais do estrato mais moderno da nova burguesia que se formou em São Paulo como 

resultado de uma mistura da “antiga elite da terra e a elite mais recente de origem 

italiana, e que incorpora à velha intelectualidade oficial burguesa uma nova 

intelectualidade surgida quer do seu seio quer das classes médias” 
47

, eram empresários 

de condição financeira favorável e interessados em investimentos culturais (“a questão 

cultural em São Paulo é um problema da burguesia”
48

, dirá Maria Rita Galvão), e que 

viviam um momento de abertura brasileira para os mercados estrangeiros de produção e 

circulação de valores culturais. Eles atuaram como correias de ligação entre as 

vanguardas tecnológicas e artísticas dos grandes centros e a conjuntura paulista, 

importando de lá aparatos tecnológicos, modelos institucionais e diretrizes produtivas. 
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 No dinamismo cultural de meados do século XX, Mazzaropi tornou-se útil para 

esses mecenas por sua participação nas tradições artísticas populares de São Paulo e 

pelo reconhecimento prévio que já tinha de certo público fiel. Na TV Tupi, contudo, a 

simplicidade da proposta do programa de rádio não funcionou, e então Rancho Alegre 

(inicialmente nomeado apenas Mazzaropi) ganhou novos personagens e atores (Geni 

Prado e João Restiffe, principalmente, que acompanhariam Mazzaropi em suas 

empreitadas daí em diante), convertendo a idéia inicial de um quadro de piadas em 

encenação de diversas situações de corte humorístico – o sanfoneiro Gentil continuou a 

fazer o acompanhamento musical. 

 Na televisão, a inédita visualidade jogaria a seu favor. Ele pôde lançar mão do 

repertório corporal adquirido em suas experiências teatrais, o que foi notado pela crítica 

da época: “(...) Eis porque Mazzaropi demonstra grande habilidade ao trazer para a 

câmera o desleixo, a fala macia e errada, as pequenas espertezas do caipira brasileiro. 

Sua última audição foi um agradável espetáculo de espontaneidade e naturalidade. 

Apesar da franqueza da história, e de alguns erros que poderiam ser evitados (...) foi 

divertido acompanhar os movimentos e as falas de Mazzaropi. (...) Com estes dois 

elementos – Mazzaropi e Geni Prado – o Rancho Alegre é um programa que usa com 

inteligência os recursos modernos da televisão”
49

. Em janeiro de 1951, após 

apresentação na inauguração da TV Tupi do Rio de Janeiro, recebeu comentários que 

reforçam o argumento: “Sua máscara movediça, sua mímica ágil e preparada 

anteriormente por uma larga experiência em palcos e em circos tornaram Mazzaropi, 

desde as primeiras apresentações, uma figura amada pela televisão. Com ele o bicho foi 

gentil, inclinou o lombo e ofereceu a garupa”
50

. A caracterização física de seu 

personagem também foi destacada: “a figura mais popular da televisão entre nós é a de 

um sujeito que usa chapelinho de palha amarrotado, paletó e calças de brim riscado, 

grossos borzeguins e um lenço colorido amarrado no pescoço à maneira de uma grande 

e espalhafatosa gravata. A cara maquilada, uma carapinha ruiva, olhos vivíssimos e um 

sorriso aberto, mostrando falhas na dentadura, à custa de um carvão ou de uma tintura 

negra”
51

. Mazzaropi permaneceu no Rancho Alegre até 1954, quando decidiu que a 

televisão deixara de ser vantajosa em relação à nova mídia por meio da qual ganharia 

cada vez mais visibilidade: o cinema. 
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 A história sobre quem “descobriu” Mazzaropi para o cinema tem pequenas 

variações. Na versão mais difundida, relata-se que Abílio Pereira de Almeida e Tom 

Payne, figuras influentes em meio ao plantel da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, 

estavam no Nick Bar, reduto dos artistas ligados ao Teatro Brasileiro de Comédia 

(TBC), em 1951, e discutiam sobre a busca de um ator para protagonizar o roteiro de 

Sai da frente, escrito por Abílio e a ser dirigido por ambos. Na televisão ligada, 

apareceria a figura de Mazzaropi em seu programa semanal, e a escolha seria feita no 

momento. Na outra versão, era Renato Consorte que estava no Nick Bar, e tempos 

depois ele contaria a situação da seguinte forma:  

 

Eu falei: ‘deve ser uma chatice caipira...’, quando entra aquele 

monstro cativante, engraçadíssimo, fabuloso, formidável! E, na época, 

estávamos procurando um ator para fazer o papel principal do filme 

(...) Eu procurei o Tom Payne ou o Abílio, não me lembro bem, e 

disse: ‘olha quem está aqui na televisão (...) esse tal de Mazzaropi é 

perfeito para o papel
52. 

 

 Fundada em 1949, a Companhia Cinematográfica Vera Cruz surgiu como um 

componente central do complexo de produção e difusão cultural impulsionado pela 

burguesia paulista de renovada composição. Francisco Matarazzo Sobrinho e Franco 

Zampari foram os dois responsáveis pelos investimentos financeiros exorbitantes na 

concretização do sonho do cinema industrial paulista, relegando a parcela da produção 

artística para contratados europeus (italianos, principalmente) e alguns brasileiros 

interessados e com alguma formação prévia – entre europeus e brasileiros, nomes como 

Adolfo Celi, Luciano Salce, Oswald Haffenrichter, Abilio Pereira de Almeida, Alberto 

Cavalcanti, Lima Barreto, Anselmo Duarte, entre outros. A ambição era a de montar em 

São Paulo uma produtora de filmes capaz de competir em pé de igualdade com os 

maiores estúdios norte-americanos e europeus do mercado cinematográfico 

internacional; o slogan da companhia era “Do Planalto abençoado para as telas do 

mundo”
53

. Nesse sentido, os recursos foram gastos segundo diretrizes produtivas do 

cinema de estúdios hollywoodiano: estúdios gigantescos e caros, star system (atores 

consagrados: Anselmo Duarte, Paulo Autran, Eliane Lage, Ilka Soares, Tonia Carrero, 

Cacilda Becker), corpo técnico formado por profissionais reconhecidos (Radamés 

Gnatalli, Francisco Mignone, Abilio Pereira de Almeida; muitas especialidades ainda 
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não contavam com profissionais brasileiros reconhecidos, e então eles foram buscados 

no estrangeiro: Tom Payne, Oswald Haffenrichter, Ray Sturgess, Chick Fowle, entre 

outros), equipamentos importados e modernos, criação de um exclusivo setor de 

publicidade. 

 A entrada de Mazzaropi na Vera Cruz ocorreu no momento de arrefecimento 

dessa euforia inicial, em 1951, relativamente próxima ao anúncio de encerramento das 

atividades, em 1954. Após os custos retumbantes de Caiçara (Adolfo Celi, 1950), Terra 

é sempre terra (Tom Payne, 1951) e Ângela (Abílio Pereira de Almeida e Tom Payne, 

1951), que não tiveram nem de longe o retorno financeiro esperado, a Vera Cruz não 

desistiu de lançar suas fitas de “qualidade internacional”, mas sentiu que a arquitetura 

financeira começava a desarmar. Tendo em vista a acumulação de rendas para financiar 

suas obras mais cotadas, decidiu, então, lançar obras de segunda linha, os chamados 

“filmes domésticos”, destinados ao mercado interno, com custos consideravelmente 

menores e previsões de retorno otimistas. Anos depois, Abílio Pereira de Almeida, 

diretor de Sai da frente (1952), primeiro filme doméstico da Vera Cruz e também o 

primeiro de que Mazzaropi participa, registrou:  

 

No Tico-tico no fubá, gastaram-se 80 mil metros de filme para 

aproveitar 3 mil... O primeiro filme que eu fiz na Vera Cruz, Sai da 

frente, foi o mais econômico de todos os que haviam sido feitos até 

então, e eu gastei 30 mil metros. Todo mundo achou aquilo uma 

economia fantástica, 30 mil metros... Mas era Mazzaropi, era uma 

comédia para o mercado interno, bem popular, era pra marretear 

mesmo
54

.  

 

Sem dúvidas, o público visado também não era mais o das classes médias e altas 

somadas ao público estrangeiro, mas a massa das classes desprivilegiadas, composta 

majoritariamente do proletariado migrante, de origem rural, conhecedoras da figura do 

cômico caipira e do repertório artístico regional-popular mobilizado nessas fitas “de 

emergência”. 

 

* 

 

 Ao fim deste primeiro capítulo, é possível constatar que Mazzaropi emergiu à 

consagração pública durante um momento particular no processo de formação da 

indústria cultural no Brasil. Nesses anos, tal como já descrito, ocorreu um processo 
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intenso de importação de tecnologias e linguagens dos centros estrangeiros, tendo em 

vista o estabelecimento local da modernidade comunicacional. O projeto modernizante 

encontrou-se com tradições culturais de longa-duração regionalmente enraizadas, 

incorporou seus conteúdos, originando artefatos simbólicos caracterizados pelo 

hibridismo de elementos populares e massivos – “realidade contraditória e desafiadora 

de uma sociedade de massa que, na lógica perversa de um capitalismo selvagem, do 

velho cria o novo e do novo refaz o velho, fazendo coexistir e juntar-se, de modo 

paradoxalmente natural, a sofisticação dos meios de comunicação de massa e massas de 

sentimentos veiculados pela cultura mais tradicionalmente popular”
55

. Tendo coincidido 

com esse período, a formação artística de Mazzaropi revestiu-se de um caráter especial, 

incorporando as marcas das tradições populares que se tentava deixar para trás e os 

formatos que então eram acalentados. Aos anos de teatro popular foi assimilada a 

experiência dos formatos massivos (rádio, televisão, cinema), estabelecendo os 

fundamentos de um cinema popular-massivo, mescla de tradições artísticas rurais e 

periféricas com estruturas e elementos da indústria cinematográfica. Tal “mestiçagem” 

popular-massiva, que, longe de ter sido apanágio de Mazzaropi, disseminou-se por toda 

a América-Latina nas décadas de 1950 e 1960
56

, não seria bem recebida por grande 

parte de seus críticos e pares, mais interessados em projetos distintos de composição 

cultural.  

 

 

Capítulo II. A recepção crítica do cinema de Mazzaropi (1950-

1980) 

 

Compreender é primeiro compreender o campo 

com o qual e contra o qual cada um se fez 

Pierre Bourdieu, Esboço de auto-análise  
 

 Por sua trajetória social e artística, Mazzaropi foi uma figura de difícil 

entrosamento no campo cinematográfico brasileiro tal como se constituía nas décadas 

de 1950, 1960 e 1970, e a análise dos fatores envolvidos na configuração do contraste 

indisfarçável entre aqueles que protagonizavam as disputas por posições de mando em 
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seu interior e o protagonista do Rancho alegre pode ajudar a compreender as relações 

subjacentes à desqualificação do cinema feito pelo artista em questão. O objetivo 

definido para este capítulo é o de tentar levantar os estados do campo
57

 cinematográfico 

brasileiro dentro dos limites das décadas de 1950 e 1980, período de atuação de 

Mazzaropi na história do cinema brasileiro. No decorrer desse longo período, as 

transformações por que passaram os agentes e as instituições com os quais conviveu 

foram múltiplas e amplas, como seria de se esperar em um período turbulento tanto em 

termos específicos (cinematográficos) como amplos. Trajetórias pessoais 

movimentaram-se de diferentes maneiras entre as alternativas possíveis; surgiram novos 

participantes, propostas inovadoras para o cinema brasileiro, enquanto outros desistiram 

das disputas ou foram condenados ao ostracismo. No entanto, consideradas as 

continuadas reviravoltas desse bailado
58

, é possível destacar os padrões que deixaram 

marcas nesse tablado: de modo geral, o capital específico, os móveis e os objetos de 

disputa continuaram os mesmos, pelas críticas e pelos filmes, além da atuação em 

instituições: construir o “verdadeiro” cinema brasileiro e sua história. 

  

II.1. Independentes e esteticistas: os antecedentes e os primeiros anos da 

recepção crítica 

  

  O surgimento da Vera Cruz não foi um evento isolado na dinâmica 

cinematográfica da São Paulo de meados do século XX. Junto dela, outros estúdios 
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apareceram, mais modestos, como a Companhia Cinematográfica Maristela, fundada em 

1950 e capitaneada por Mário Audrá Junior e família, e a Multifilmes, de meados de 

1952, fundada por Mário Civelli. No entorno do núcleo produtivo surgiram as 

associações de classe, como a Associação Paulista de Cinema (APC), a Associação 

Paulista de Técnicos Cinematográficos (APTC) e a Associação de Técnicos e Artistas 

Cinematográficos do Estado de São Paulo (ATACESP)
59

. No mesmo período, surgiram 

as colunas de Benedito Junqueira Duarte (iniciou coluna n’O Estado de S. Paulo em 

1946), Francisco de Almeida Salles (iniciou coluna n’O Estado de S. Paulo em 1949), 

Rubem Biáfora (inicia coluna na Folha da Noite em 1948), Alex Viany (escreveria 

coluna em O Cruzeiro após três anos como correspondente em Hollywood; em 1949, 

começa a escrever em A cena muda) e Carlos Ortiz (iniciou coluna na Folha da Manhã 

em 1948). Fundaram-se revistas especializadas, como Filme (1947). Foram criados 

cineclubes que contavam com a participação de figuras importantes da cena cultural 

paulista, como o Segundo Clube de Cinema de São Paulo, de 1946, composto por 

associados como Benedito Junqueira Duarte, Lourival Gomes Machado, Múcio Porfírio 

Ferreira, Rubem Biáfora, Francisco de Almeida Salles, Caio Scheiby, Paulo Emílio 

Salles Gomes, entre outros
60

. Em 1949, após intervenção de Ciccilo Matarazzo, o 

material filmográfico acumulado pelo cineclube constituiu-se como base ao acervo da 

Filmoteca do Museu de Arte Moderna de São Paulo - FMAM-SP, a primeira 

cinemateca do país, e embrião da futura Cinemateca Brasileira. Não se poderia esquecer 

também dos Congressos de Cinema regionais e nacionais organizados nos primeiros 

anos da década de 1950 pelo grupo ligado à revista Fundamentos, cujo corpo de críticos 

cinematográficos responsável pela seção de cinema da revista era composto por Carlos 

Ortiz, Alex Viany, Bráulio Pedroso, Rodolfo Nanni e Nelson Pereira dos Santos, entre 

outros que participavam mais esporadicamente. 

Editada de junho de 1948 a outubro de 1954, a revista Fundamentos fazia parte 

de uma ampla rede de comunicação movimentada pelo (ilegal à época) Partido 

Comunista Brasileiro (PCB)
61

. Sua proposta de abordar temas dos mais variados 

domínios, como sociologia, história, literatura, ciências físicas e naturais, tinha como 
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eixo unificador a luta contra o “imperialismo norte-americano” num momento em que a 

“guerra fria” se intensificava, o que acordava com o alinhamento stalinista que marcou 

toda a trajetória editorial da revista
62

. A revista foi fundada por Monteiro Lobato, e ao 

longo dos anos contou em seu Conselho de Redação com nomes como Astrojildo 

Pereira, Cândido Portinari, Clóvis Graciano, Edison Carneiro, Graciliano Ramos, 

Vilanova Artigas, Mário Schenberg, Oscar Niemeyer, Sérgio Buarque de Holanda, entre 

outros.   

O interesse da revista por cinema ganhou solidez entre abril de 1950 e maio de 

1951, “quando Nilo Antunes, Nelson Pereira dos Santos e Rodolfo Nanni publicam, 

respectivamente, ‘A defesa do cinema nacional’, ‘Caiçara – negação do cinema 

brasileiro’ e ‘O instituto cinematográfico do Estado`. A partir do número 20 (julho de 

1951), praticamente todo dedicado ao cinema (...), este conquista seu espaço definitivo 

na revista, e, daí em diante, em quase todos os números haverá matérias sobre o 

tema”
63

. Nestes artigos, já estavam presentes as idéias que seriam defendidas pelo grupo 

da Fundamentos nos Congressos de cinema, e que juntas dariam corpo à noção que lhes 

serviria de corolário – a de “cinema independente”. 

 Mas esta noção possui suas complexidades, pelos pressupostos variados e por 

vezes contraditórios que a ela se vincularam. A idéia de “independência” aparece em 

oposição aos grandes estúdios que despontavam então em São Paulo, e procurava 

colocar a possibilidade dos pequenos produtores fazerem filmes com recursos 

financeiros e tecnológicos inferiores. De acordo com Maria Rita Galvão, as discussões 

sobre a constituição de um contraponto anti-industrial teriam começado a se fazer sentir 

no início de 1951, com textos de Alex Viany, que então já reclamava dos riscos da 

“excessiva comercialização dos argumentos dos artistas e diretores”
64

, que poderia advir 

da industrialização do cinema nacional. A preocupação primária dos grandes estúdios 

seria o lucro, enquanto a tarefa de sustentar o “alevantamento artístico do cinema 

nacional” ficaria nos ombros dos produtores independentes. 

 Mas a definição de um cinema independente não se fazia somente pela simples 

oposição ao cinema industrial das companhias que apareciam. Rodolfo Nanni refere-se 
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ao que deveria ser entendido como um cinema “fundamentalmente nacional” como “o 

que tem por princípio mostrar a vida, os costumes e a história do nosso povo, apoiado 

em nível técnico e artístico suficientemente bom, e tendo por base garantias financeiras 

de produção e distribuição. Só assim o cinema nacional poderá atingir um grau de 

verdadeira indústria”
65

. Note-se que a noção de “cinema independente” não se restringe 

ao domínio da produção, mas leva em conta também problemas temáticos – “para que 

ganhe a rubrica de independente, não basta que o filme seja produzido por um pequeno 

produtor, mas é preciso ainda que ele tenha uma única temática brasileira e uma visão 

crítica da realidade”
66

 -, aspecto que seria explorado com maior profundidade por 

Nelson Pereira dos Santos em seus textos e exposições à época.  

  A idéia de “verdadeira indústria” destacada por Nanni leva ao centro de um 

aspecto polêmico da proposta dos independentes. Como indica Galvão, havia entre os 

independentes um impasse entre a manutenção da independência produzindo filmes de 

má qualidade técnica e a produção de filmes de maior qualidade deixando de ser 

independentes. Após a consideração de alternativas, a solução prática encontrada pelos 

membros do grupo foi a de se aproximar dos grandes estúdios e pedir emprestados os 

equipamentos para rodarem seus argumentos “críticos”:  

 

nós então pensávamos que poderíamos aproveitar o aparato técnico e 

de produção das grandes empresas para fazer filmes autênticos. E 

íamos bater à porta da Maristela, da Multifilmes, da Vera Cruz, com 

as nossas idéias no bolso, crentes de que elas nos dariam a 

oportunidade de concretizá-las. Era uma posição realmente 

contraditória, a nossa. Porque pensar em novos temas radicalmente 

diversos da linha de produção das empresas e supor que se podia 

contar com elas, ou mesmo atuar dentro delas, para modificar a linha 

de produção que elas tentavam impor, é uma incongruência, uma 

incoerência mesmo
67

.  

 

Para os independentes, a idéia de industrialização ganhava tons positivos quando 

aparecia como escapatória ao imperialismo cultural que aqui chegava principalmente 

por meio do cinema norte-americano – “sabemos que o cinema de Hollywood, sem 

embargo da livre-iniciativa, é um cinema ‘dirigido’”
68

 -, mas perdia crédito quando 

constatado que resultavam em filmes convencionais, mistificadores, inautênticos, 

cosmopolitas (como grande parte dos filmes da Vera Cruz, por exemplo). Lutava-se, 
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portanto, por um cinema sustentado no aparente paradoxo de ser a um só tempo 

“industrial” e “independente”.     

 No depoimento de Roberto Santos citado acima, revelam-se as idéias de 

“autenticidade” e a de “temas radicalmente diversos da linha de produção”, que 

compunham de maneira nuclear o repertório dos críticos independentes. Nelson Pereira 

dos Santos, em sua conhecida tese “O problema do conteúdo no cinema brasileiro”, 

apresentada por ocasião do I Congresso Paulista de Cinema, em 1952, e que inaugurou 

entre seus pares as preocupações com a conquista do mercado exibidor
69

, defendeu que 

a feitura de filmes que tivessem “conteúdo de características nacionais” atrairia o 

público para as salas de cinema, já que o público cinematográfico brasileiro se 

interessava pelas “histórias dos filmes brasileiros” e esperava ver nas telas “o reflexo de 

sua vida, de seus costumes, de seus tipos (...) Ver e sentir coisas da própria vida é o 

anseio comum de todos os povos. Mas no povo brasileiro este sentimento é reforçado 

pela enorme dose de patriotismo que lhe é inerente”
70

. A pergunta que pode surgir na 

cabeça de quem lê essas asserções foi feita em seguida pelo próprio Nelson Pereira: 

“Onde buscar histórias de conteúdo nacional?” –  

 

A fonte é inesgotável (...) uma literatura riquíssima, um folclore com 

três fabulosos ramos, e uma História empolgante, cheia de pequenos e 

de grandes acontecimentos (...) Os produtores e escritores de cinema 

devem procurar transpor para o cinema obras como as de Machado de 

Assis, Aluísio de Azevedo, Lima Barreto, José Lins do Rego, Jorge 

Amado; episódios históricos como o de Canudos, da Abolição da 

Escravatura, da Inconfidência Mineira, dos Bandeirantes; histórias 

baseadas em lendas e fatos de tradição popular, etc.
71

.  

 

A fonte do autêntico cinema estaria, portanto, nos cânones literários ou nos marcos 

históricos do Brasil, ou seja, nas narrativas anteriormente referendadas pelos processos 

institucionais de legitimação. Desse modo, fazendo uso do léxico independente, tem-se 

que o cinema brasileiro “autêntico”, inicialmente, seria aquele capaz de transpor às telas 

com competência técnica (advinda inevitavelmente como resultado da industrialização 

do cinema brasileiro) tramas de inspiração nacional e que atraísse às salas de cinema o 

público nacional – estabelecido esse critério, até mesmo alguns filmes da Vera Cruz e 

da Maristela foram admitidos por Nelson Pereira como autênticos, como Tico-tico no 
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fubá (Adolfo Celi, 1952), O comprador de fazendas (Alberto Pieralise, 1951) e Simão, o 

caolho (Alberto Cavalcanti, 1952). Já Caiçara (Adolfo Celi, 1950), apesar da temática 

inspirada em questões nacionais, foi tido por Nelson Pereira em texto
72

 como 

inautêntico, por difundir uma visão totalmente distorcida de nossa realidade para o 

público, comprometendo a função crítico-pedagógica que caberia ao cinema
73

. 

Construindo os personagens pescadores de maneira preconceituosa, como figuras dadas 

às fofocas, à indolência e às superstições, com seus costumes abordados sob a forma do 

caricato e do anedótico, o filme trairia sua origem de classe, produto que era de uma 

“burguesia cosmopolita que defend(ia) um cinema antinacional, vinculado aos 

interesses imperialistas”
74

. Em fevereiro de 1952, em “A função do crítico de cinema”, 

Alex Viany (na época fortemente influenciado pelo zdhanovismo, de muita força no 

PCB
75

) acresceu à lista encabeçada por Caiçara os filmes Presença de Anita (Ruggero 

Jacobbi, 1951), Terra é sempre terra (Tom Payne, 1951), Suzana e o Presidente 

(Ruggero Jacobbi, 1951), Anjo de lodo (Luiz de Barros, 1951), Liana a pecadora 

(Antonio Tibiriçá, 1951) e Ângela (Abilio Pereira de Almeida e Tom Payne, 1951), que 

“não podem ser tidos como brasileiros se nada apresentaram de brasileiro e nada 

contribuíram para a formação de uma tradição cinematográfica brasileira”
76

. Se na 

época, apoiado por seus colegas independentes, Viany acreditava que os filmes 

brasileiros autênticos tinham que “mostrar o povo e seus problemas, t[inham] de ir 

buscar na vida do povo as características de uma arte nova e essencialmente popular”
77

, 

tais filmes de estúdios apareciam para ele como “cosmopolitas e pessimistas”
78

, 

manifestações de uma burguesia submissa à cultura imperialista e desinteressada nas 

potencialidades políticas aninhadas no fazer fílmico. 

 Os Congressos de cinema organizados pelo grupo dos independentes (além de 

Ortiz, Viany e Nelson Pereira, participaram da organização dos congressos, entre 

outros, Noé Gertel, Walter da Silveira, Tito Batini, Ruy Santos) foram: o I Congresso 

Paulista do Cinema Brasileiro, nos dias 15, 16 e 17 de abril de 1952; o I Congresso 
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Nacional do Cinema Brasileiro, entre os dias 22 e 28 de setembro de 1952; e o II 

Congresso Nacional do Cinema Brasileiro, de 12 a 20 de setembro de 1953. De modo 

geral, principalmente nos dois primeiros congressos, que ocorreram antes dos 

desaparecimentos dos grandes estúdios paulistas, a pauta discutida seguiu a tônica das 

discussões que fervilhavam em Fundamentos. No I Congresso Paulista, presidido por 

Carlos Ortiz, por exemplo, trouxeram à baila uma “definição de filme nacional”, que 

deveria ter, entre outras características, “a) capital cem por cento nacional; b) produção 

em estúdios e laboratórios brasileiros; c) argumento, diálogos e roteiros escritos por 

brasileiros (...) e) dirigido por brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro radicado no 

país”
79

; estabeleceram que os filmes brasileiros deveriam tratar de temas nacionais e 

atuais, e ter formas destituídas de qualquer espécie de hermetismo, para facilitar o 

entendimento do público; além de fincarem a necessidade da criação de um sindicato de 

cinema, de cursos de cinema e cineclubes. As mesas-redondas da Associação Paulista 

de Críticos (APC), transcorridas nos dias 30 e 31 de agosto e 1º de setembro de 1951, 

pouco antes do I Congresso Paulista, foram o primeiro fruto do impulso que animaria os 

congressos pelos anos seguintes. Elas foram organizadas pelo núcleo do grupo 

independente como reação indignada ao anteprojeto do Instituto Nacional de Cinema, 

elaborado pouco tempo antes por Alberto Cavalcanti, já fora da Vera Cruz desde o 

início de 1951
80

. 

 No início da década de 1950, a crítica cinematográfica paulista via-se dividida 

em dois pólos majoritários. Com a chegada de Alex Viany de Hollywood em 1948 e o 

início da coluna de Carlos Ortiz na Folha da manhã, ganhou contorno o grupo 

“independente”, “crítico-histórico”, descrito brevemente acima; alguns anos antes, a 

atividade cinematográfica paulista já tinha como seus representantes nucleares aqueles 

que passariam a ser reconhecidos como os “cosmopolitas”, ou “esteticistas” – nesse 

momento, suas figuras mais representativas eram Francisco de Almeida Salles, 

Benedito Junqueira (B.J.) Duarte e Rubem Biáfora e, em segundo plano, Flávio 

Tambellini, Jacques Deheinzelin e Cavalheiro Lima (no Rio de Janeiro, seria possível 

incluir as figuras de Décio Vieira Otoni, que escrevia no Diário carioca, Moniz Vianna, 

do Correio da manhã, e Ely Azeredo, do Jornal do Brasil). No início da década de 

1950, o enfrentamento entre os grupos era inevitável:  
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é o que temos na crítica cinematográfica de hoje: de um lado 

permanece a atitude daqueles que consideram o cinema como 

realidade artística regida por leis que lhe são singularmente peculiares. 

Para estes, deve-se extirpar qualquer fio que ligue a arte do cinema a 

concepções sociopolíticas ou a conceitos estéticos que sirvam a outros 

gêneros artísticos; de outro lado ficam aqueles para quem o que 

interessa no filme exibido é a mensagem que traz implícita ou 

explícita, contentando-se aqui o crítico com isolar os elementos 

discursivos que, alimentando a opinião pública, possam ou não influir 

nos destinos humanos
81

. 

 

 Os esteticistas eram críticos de cinema que, em relação aos independentes, 

possuíam maior capital social acumulado (tinham proximidade com empreendedores 

culturais e artistas eminentes do período, como Assis Chateaubriand, Ciccilo Matarazzo, 

Franco Zampari, a família Mesquita, Paulo Duarte, Di Cavalcanti, Alberto Cavalcanti, 

além de, em alguns casos, terem sido criados em famílias de relativo repertório social e 

cultural), mais espaço para manifestação nos jornais de grande circulação, e maior 

participação institucional (cinematecas e comissões de cinema governamentais). Além 

disso, Arthur Autran aponta para a “homologia desses críticos dentro do campo 

cinematográfico com a Vera Cruz e, após a sua falência, com aquele setor da produção 

denominado por José Mário Ortiz Ramos de ‘universalista’”
82

. É possível afirmar, em 

concordância com Autran, que, de fato, os esteticistas participavam das posições 

dominantes no interior do campo cinematográfico do período. 

 Veja-se mais de perto a trajetória de um deles, Benedito Duarte. Nascido em 

Franca, em 1910, filho de um funcionário público com educação formal básica, 

tataraneto do Barão de Casa Branca, neto de major, possuía grande carga de capital 

social por ser irmão de Paulo Duarte, jornalista e professor de largo escopo de 

influência na cidade de São Paulo, o “Dom Quixote da política brasileira”, como o 

nomeava Érico Veríssimo
83

. Antes da ascensão do irmão, a infância e a juventude de 

Benedito tiveram passagens fundamentais que deram base à sua formação social e 

cultural particular. Benedito viveu dificuldades financeiras familiares até 1921, quando 

recebeu um convite de tios abastados para morar com eles em Paris. Seu tio, José 

Ferreira Guimarães, havia sido fotógrafo da aristocracia brasileira nos tempos de D. 

Pedro II, e em Paris era amigo íntimo de figuras como Nadar e Reutlinger, expoentes da 

fotografia francesa. Morando com o tio até completar 19 anos de idade, aprendeu o 
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ofício da fotografia, a língua e a literatura francesas, mas “nada de ginásios, nem de 

universidades”
84

.              

        De volta ao Brasil, trabalhara como fotógrafo do Diário Nacional, órgão recém-

fundado do Partido Democrático e do qual seu irmão era redator-chefe. Por intermédio 

do irmão, que o colocara no jornal, conheceria Sérgio Milliet, Mário de Andrade, 

Antoninho de Alcântara Machado, Antonio Couto de Barros, Tácito de Almeida, entre 

outros; além disso, “tirava retratos de gente importante na sociedade paulistana, meio 

em que penetr[ara] pela promoção que [dele] fazia o grupo mais chegado ao Paulo”
85

, 

amealhando ao mesmo tempo reservas materiais e simbólicas. Alguns anos adiante, 

Benedito desistiria do desejo de cursar a Faculdade de Medicina e se dirigiria à 

Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, onde seria colega de classe de Jânio 

Quadros na primeira turma a se formar após a incorporação à recém-criada 

Universidade de São Paulo. A partir de 1935, alguns anos antes de se tornar bacharel, 

foi nomeado para trabalhar no serviço de iconografia do Departamento de Cultura da 

prefeitura de São Paulo, do qual Mário de Andrade era chefe da Divisão de Expansão 

Cultural, além de Diretor do Departamento. 

 Sua carreira de crítico cinematográfico teve longa duração: escreveu n’O Estado 

de S. Paulo de 1946 até o início de 1950; foi coordenador de seção e principal crítico de 

cinema da revista Anhembi de 1950 a 1962; e passou pelas Folhas (da Manhã, da Tarde 

e da Noite) de 1956 a 1965. Novamente, a participação do irmão influente foi 

fundamental: em 1936, ele foi levado ao Estado pelas mãos de Paulo, que era redator-

chefe do jornal, para fazer parte do quadro de redatores; a revista Anhembi era um 

projeto idealizado e executado por seu irmão, que mobilizou seus recursos financeiros e 

seu agregado de capital social para sustentar a publicação de 1950 a 1962 (além de 

favores e facilitações, arrebanhou articulistas e assinantes em seu rol de amigos 

importantes). Nas Folhas, entrou por intermédio de seu amigo Rui Bloem. 

 Ainda sobre Benedito, também foi forte sua participação como “animador 

cultural”
86

 no campo cinematográfico entre as décadas de 1940 e 1960. 

Panoramicamente, é possível enxergar dedos de Benedito: como um dos fundadores do 

Foto-Cine-Clube Bandeirantes; um dos fundadores do Segundo Clube de Cinema de 

São Paulo; um dos fundadores da Cinemateca Brasileira; membro de júris de premiação 
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prestigiosos, como o “Prêmio Governador do Estado” e o “Prêmio Cidade de São 

Paulo”, além de ter ocupado ao longo dos anos diferentes funções enquanto integrante 

da Comissão Municipal de Cinema; fundador e presidente da Associação de Críticos de 

Cinema de São Paulo. Ora, percebe-se uma contrapartida institucional proporcional à 

atuação crítica que teve nos jornais da capital. 

 Junto de Benedito Duarte, Francisco Luiz de Almeida Salles foi, provavelmente, 

o crítico esteticista paulista de maior influência em seu tempo de atuação. Assim como 

o primeiro, travou relações com figuras eminentes da vida social e cultural paulista da 

época, colocou-se de maneira privilegiada nas instituições ligadas ao cinema que 

apareciam e teve espaço para escrever nos jornais de maior circulação do Estado. 

Nascido em 1912, em Jundiaí, filho de Francisco Alves de Almeida Salles (dentista) e 

Adelayde Asdrúbal do Nascimento, mudou-se em 1927 para São Paulo. Em seus 

primeiros anos na capital, terminou seus estudos ginasiais, aproximou-se de Plínio 

Salgado, da Sociedade de Estudos Políticos (gérmen da Ação Integralista Brasileira) e 

do jornal A razão – além de passar por um período de formação religiosa na 

congregação de que Salgado era membro, a Congregação Mariana da Legião de São 

Pedro. 

 No início da década de 1930, após participar da Revolução Constitucionalista de 

1932, filiou-se à recém-fundada Ação Integralista Brasileira, tendo ficado próximo do 

núcleo administrativo do movimento. Nessa época, conheceu figuras que lhe 

influenciariam daí em diante, como Roland Corbisier, San Thiago Dantas, Miguel 

Reale. De 1933 a 1938, realizou o curso de Direito no Largo de São Francisco, onde 

manteve contatos com Ulysses Guimarães, Lourival Gomes Machado, Franco Montoro, 

Lauro Escorel. Depois de formado, foi convidado por Goffredo da Silva Telles Junior 

para trabalhar como advogado no Conselho Administrativo do Estado – “desde 1939 

nunca mais saí do serviço público”
87

; de fato, daí em diante a carreira de funcionário 

público de Almeida Salles seguiu numa ascendente contínua, tendo ocupado variados 

cargos técnicos ao longo das décadas, com destaque para: consultor jurídico do 

Conselho Administrativo do Estado (Secretaria da Justiça e Negócios do Interior), em 

1946; assessor técnico legislativo, de 1955 a 1982 (quando alcança o limite de idade 

para aposentadoria compulsória); delegado do Brasil na Conferência Geral da Unesco, 

em 1956; assessor do governador Adhemar de Barros, em 1964. 
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Nos primeiros anos da década de 1940, publicou seus primeiros textos como 

crítico na revista Clima e no Diário de São Paulo. Nos mesmos anos, junto do coronel 

Inácio José Veríssimo, de João Pacheco e Chaves, do professor Mário de Souza Lima, 

de Plínio Correa de Oliveira (futuro fundador da organização “Tradição, Família e 

Propriedade”) e de Goffredo da Silva Telles, fundou a URN – União de Resistência 

Nacional, organização de orientação anticomunista cuja ambição de se tornar partido 

político não se efetivou. De 1946 a 1948, manteve um vínculo com o Diário de São 

Paulo, atuando como crítico cinematográfico, enquanto ocupava a função de Presidente 

do Segundo Clube de Cinema de São Paulo, até 1949. Em 1948, com Roland Corbisier, 

Paulo Edmur de Souza Queiroz, Francisco Brasileiro, Vicente Ferreira da Silva, fundou 

a revista Colégio, que, como descreveu Corbisier, “de cultura e arte, muito bem feita do 

ponto de vista gráfico, era de orientação nitidamente direitista, no que se refere à 

posição ideológica, e existencialista, no que diz respeito à posição filosófica”
88

. 

 Dos últimos anos da década de 1940 até os últimos anos de atividade (falece em 

1996), sua participação institucional no campo cinematográfico foi intensa. 

Interseccionando com B.J. Duarte em diversos momentos, participou da criação da 

Filmoteca do MAM-SP, participou do Foto-Cine-Clube Bandeirante, foi presidente da 

Cinemateca Brasileira (de 1952 a 1977, o que lhe rendeu entre os amigos o apelido de 

“Presidente”), criou o prestigioso prêmio anual Saci, dado pela equipe de O Estado para 

as personagens de destaque da cena cultural paulista a partir de 1951
89

, participou das 

comissões municipais (São Paulo), estaduais (São Paulo) e federais de cinema a partir 

                                                           
88

 CORBISIER, Roland. Autobiografia filosófica: das ideologias à teoria da práxis. Rio de Janeiro, RJ: 

Civilização Brasileira, 1978, p. 48. Ainda lendo Corbisier, é possível encontrar passagens que ajudam a 

esboçar o espírito do grupo de que Almeida Salles então era achegado: “a meu ver, homens de esquerda 

em geral, e os comunistas em particular, ou eram energúmenos frustrados e ressentidos, ou intelectuais 

medíocres, ignorantes ou de má fé. Pois as posições de direita, que eram as minhas, eu as identificava 

com o espírito, a inteligência e a cultura. (...) Qualquer movimento, de qualquer tipo ou natureza, que se 

propusesse a combater o ‘materialismo’ e o comunismo, contava, a priori, com minha adesão e meu 

aplauso. O que se tratava de defender, com as idéias se possível e com as armas se necessário, era a 

cultura e a civilização ocidental, os valores do espírito, a dignidade da pessoa humana e, o que era 

também muito importante, a propriedade privada, na qual incluía, sem distinção, tanto os bens duráveis de 

consumo quanto os meios de produção. Para a direita, portanto, voltavam-se as minhas simpatias, pois os 

movimentos de direita representavam, a meu ver, a defesa do Ocidente contra a barbárie oriental, o 

ateísmo da ditadura bolchevista” (pp. 48-49). 
89

 “Pelos seus altos propósitos, pelo critério com que eram escolhidos e proclamados os conquistadores do 

Saci, pelo estímulo autêntico que representou esse prêmio aos que procuravam ser os melhores do 

Cinema e do Teatro do Brasil, a iniciativa de ‘O Estado de S. Paulo’, através da ação de Almeida Salles e 

de Décio de Almeida Prado, seus críticos titulares, foi no país e no estrangeiro, uma cerimônia artística 

importante, a provocar, nos centros teatrais e cinematográficos nacionais, um sentido de competição 

benéfico, em função do qual, produtores, técnicos e artistas, cada um nos seus setores de qualificação, se 

digladiavam numa luta estimulante, em busca de pequena estatueta, cujo nome e forma surgiram da 

tradição folclórica brasileira, estilizados pelo cérebro de Victor Brecheret (...)”. DUARTE, Benedito 

Junqueira. Caçadores de imagens: crônicas da memória II. São Paulo, SP: Massao Ohno, 1982, p. 135.  



 

47 

 

de 1955, criou o Prêmio Governador do Estado, em 1955, presidiu o primeiro 

Congresso Nacional de Críticos de Cinema, em 1958, presidiu ou participou da 

delegação do Brasil no festival de Cannes por diversas vezes (1953, 1962, 1963, 1964), 

presidiu a Comissão Estadual de Cinema em 1968 e de 1970 a 1975; além desses postos 

de maior eminência, compôs numerosos júris de festivais e conselhos diretivos ao longo 

de sua trajetória. 

 Sua onipresença institucional e sua atuação ininterrupta como funcionário 

público custaram-lhe a longevidade como crítico cinematográfico, como ele mesmo 

percebeu
90

. Suas primeiras críticas datam de 1943, no Diário de S. Paulo, e suas críticas 

em O Estado de S. Paulo (onde foi admitido para substituir B.J. Duarte) cobrem o 

período de 1949 a 1964, com participações esporádicas no corpo do jornal e no 

Suplemento literário (iniciado por seus amigos da revista Clima
91

) tendo se estendido 

até 1966, quando publicou o texto “Compreensão de Viridiana”, sobre o filme de Luis 

Buñuel, e se “aposentou” definitivamente da função de crítico. Como se nota, sua 

participação como crítico foi bem mais concentrada que a de B.J. Duarte, restringindo 

sua atuação ao Estado por praticamente toda sua carreira. 

 Para concluir o triunvirato esteticista, deve-se mencionar Gervásio Rubem 

Biáfora. Ao que tudo indica, em relação a Duarte (com quem tinha vigorosas rusgas) e 

Almeida Salles, Biáfora ocupou posições mais modestas no campo cinematográfico de 

seu tempo. Nascido em 1922, em São Paulo, começou a trabalhar na imprensa nos 

primeiros anos da década de 1940, escrevendo para jornais de circulação reduzida, 

como Platéia (1940), O Dia (1940), Revista Inteligência (1943). Em 1946, também 

participou da organização do Segundo Clube de Cinema de São Paulo, dois anos antes 

de assumir a coluna de cinema da Folha da Noite. Em 1946, começou a escrever para o 

suplemento literário do jornal carioca A Manhã; em 1948, crítico oficial d’O Jornal de 

S. Paulo. Junto de José Julio Spiewak, fundou o Grupo de Cinema Orson Welles, em 

1950. Em 1953, transferiu-se para O Estado de S. Paulo, jornal ao qual ficaria 

vinculado até 1982, escrevendo suas “Indicações da semana”; a partir de 1957, começou 

                                                           
90

 “Acontece que o cinema não era minha única preocupação. Voltando da Europa (...) ainda era redator 

de O Estado. (...) Então cheguei e disse: ‘Olha, não posso mais continuar como crítico, não tenho mais 

tempo de ver uma fita por dia”. SALLES, 1988, op. cit., pp. 325-26. 
91

 “Em Clima havia dois grupos, o dos ‘bons’ e o dos ‘maus’. Eu era do grupo dos ‘bons’, do Lauro 

Escorel, do Paulo Edmur de Souza Queiroz, do Roland Corbisier, do Vicente Ferreira da Silva. Éramos 

integralistas e nos reuníamos na livraria chamada Colégio, também na rua Marconi, e editávamos uma 

revista chamada Colégio. O pessoal de esquerda era o Ruy Coelho, o Plínio, o Lourival Gomes Machado, 

o Paulo Emílio e o Antonio Candido; era mais ou menos isso. Houve um conflito dentro do grupo, mas a 

nossa relação sempre foi esplêndida”. Ibidem, p. 323. 



 

48 

 

a dividir a coluna diária com Almeida Salles, e então, em 1961, assumiu a posição de 

crítico titular da coluna. A partir de então, como o único do trio esteticista vinculado a O 

Estado, tornou-se reconhecido como o nome forte por trás das indicações do prêmio 

Saci. 

 O contraste das posições sociais, políticas e específicas ocupadas e assumidas 

pelos esteticistas em relação aos independentes é radical. De modo geral, os primeiros 

compartilharam de diplomas altamente valorizados no mercado de títulos da época 

(Direito no Largo de São Francisco), foram bastante próximos de eminências dos 

círculos conservadores e liberais na cidade de São Paulo, empregaram-se por longos 

períodos nos meios de comunicação vinculados às elites liberais da década de 1950 

(Anhembi, O Estado), participaram constantemente da organização de eventos e 

ligaram-se a instituições centrais na dinâmica do contexto cinematográfico da década 

(notadamente a Companhia Vera Cruz). Relevadas diferenças mais específicas (Rubem 

Biáfora nunca desfrutou de amizade com intelectuais ou políticos renomados, além de 

não ter se aproximado do mundo da política; Almeida Salles deu maior ênfase aos 

envolvimentos institucionais, ao passo que Duarte dedicou-se mais à crítica 

cinematográfica – sem dúvida, muito por poder contar com a salvaguarda do irmão 

poderoso), é possível tomá-los como um agrupado de críticos de trajetórias e posições 

semelhantes, que são replicadas no campo das opiniões específicas, com preferências e 

reprovações aproximáveis.  

No caso dos independentes, o mesmo ocorre: de modo geral, eram rapazes de 

classe média, sem grande pujança financeira
92

; de trajetórias acadêmicas não-iniciadas, 

abortadas ou sem destaque; aproximaram-se do PCB e das organizações e instituições 

específicas de diminuto poder de consagração (sindicatos, congressos); os órgãos de 

imprensa a que se filiaram eram, de modo geral, pouco influentes, e muitas vezes 

faziam parte da rede ideológica do partido – exceção feita ao período em que Carlos 

Ortiz foi empregado pelas Folhas, e “demitido por pressão do comércio 

cinematográfico”
93

. 
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 A oposição global entre “independentes” e “esteticistas” tem sua contrapartida 

nas opiniões emitidas nas publicações da época. Tendencialmente, o referencial 

cinematográfico norte-americano/hollywoodiano inspirava as críticas dos “esteticistas”, 

salpicado por alguns filmes europeus externos à linhagem moderna. Nomes como 

Arthur Freed, Alfred Hitchcock, John Ford, John Huston, William Wyler, Orson 

Welles, além de Michelangelo Antonioni e Ingmar Bergman, eram recorrentes nas 

colunas dos três críticos, representantes que eram de uma cinematografia “autêntica”, 

como pontuava Almeida Salles – que, em seus textos, gostava de aproximá-la das idéias 

de “organicidade” e “continuidade”, tríade opositora da idéia de “artificialidade”, 

associada aos rebuscamentos formais. Em seu texto “Características da direção em 

cinema (a propósito de ‘Cinzas que queimam’, de Nicholas Ray)”, de 1952, bastante 

esclarecedor de seu método crítico, o autor escreve que “a prova da autenticidade seria a 

correspondência ou a funcionalidade da linguagem com o seu conteúdo”
94

, com o que 

ele afirma o imperativo da submissão das formas cinematográficas à história a ser 

narrada – sugerindo ser esta a maneira “clássica” e “antidemagógica” de se fazer 

cinema. No mesmo ano, em crítica do filme O terceiro homem, produzido por David 

Selznick e Alexander Korda e dirigido por Carol Reed, escreveria que “hoje, em 

cinema, o que há de mais retrógrado e inautêntico é o uso arbitrário e irresponsável dos 

vários recursos já assentes da técnica narrativa”
95

, em aparente referência às tradições 

mais modernas de cinematografia. Em termos de cinema brasileiro, tanto as 

preferências artísticas como os contatos pessoais os aproximaram do cinema dos 

grandes estúdios paulistas, principalmente da Vera Cruz. B.J. Duarte, por exemplo, foi 

um defensor empenhado dos estúdios de São Bernardo, e, quando do lançamento de 

Caiçara, em 1950, definiu a obra como um marco na história do cinema nacional, 

principalmente porque tinha  

 

a significação de um Cinema que nasce, de uma indústria que se 

instala, honesta e seguramente, sem a aventura do ‘cinema nacional’ e 

sem os velhacos que durante tanto tempo desmoralizaram o 

verdadeiro cinema do Brasil. Um Cinema que nasce e uma indústria 

que se instala (...)”
96

.  
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Duarte foi um ferrenho defensor do que ele chamava “cinema universal”: o cinema 

como “expressão artística vinculada ao universal e como produto industrial de consumo 

regional”
97

. No Brasil, a Vera Cruz, pináculo da industrialização do setor 

cinematográfico, era sua aposta principal para a irrigação do cinema brasileiro, e 

Caiçara, apesar de certas fragilidades, dava-lhe esperança de um novo momento que 

deveria chegar com as novas produções da companhia. Em suas críticas sobre os filmes 

da Vera Cruz, o tom é freqüentemente o de grandes expectativas pessoais 

insuficientemente cumpridas, como se estivesse esperando da empresa o salto 

qualitativo que nos colocaria em pé de igualdade com o cinema produzido no 

estrangeiro, e então batesse de frente com as dificuldades que ainda enfrentavam os 

estúdios; os princípios organizatórios industriais e os supostos estéticos hollywoodianos 

animavam o crítico, que se deprimia quando não os via transpostos para as telas de 

cinema. De toda forma, seu apoio ao cinema industrial paulista foi sempre irrestrito, 

assim como sua intransigência em relação ao cinema independente dos “crítico-

históricos".  

 Almeida Salles também aponta Caiçara como “o início do grande cinema 

brasileiro (...) nasce, pois, sob a sua orientação, o cinema brasileiro de escala industrial e 

internacional”
98

. Assim como para os demais “esteticistas”, os recursos técnicos ocupam 

grande espaço de suas críticas, e neste aspecto, no caso dos filmes da Vera Cruz, a 

satisfação convive com o desapontamento. São filmes fundados nas premissas do 

cinema industrial, mas que às vezes não alcançam o nível almejado: à Terra é sempre 

terra, faltou “uma continuidade orgânica e funcional”
99

; em Caiçara, acredita que os 

planos mais complexos e as intenções simbólicas dificultavam a compreensão
100

; ao 

mesmo tempo, acreditava que haviam sido justamente estas duas fitas que teriam 

superado “a fase que se podia chamar ‘pré-histórica’ do nosso cinema e bateram os 

fundamentos de uma cinematografia nacional baseada em produção exigente, nível 

técnico, valorização dos fatores que interferem numa fita e interesse mais amadurecido 

pelo mundo brasileiro como espaço e atmosfera do nosso cinema”
101

; além delas, Tico-

tico no fubá é considerada pelo crítico a melhor fita brasileira de linha industrial já feita 
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no país e O cangaceiro é valorizado pelo tratamento “extraordinário” dado ao tema do 

cangaço e por sua “qualidade material”. 

 Apesar de conhecidos conflitos que teve com outros críticos próximos do núcleo 

“esteticista”, provavelmente o mais duro deles com B.J. Duarte (que divide o grupo 

“esteticista” em dois: o da “crítica acadêmica”, ligado a ele, e que cultuava “o Cinema 

universal de modo mais intelectual, independente e sem preconceito”, e “a turma do 

quer dizer”, comandado por Biáfora, “caracterizado por sua idolatria pelo ‘jazz’ e por 

certos e determinados cineastas e atores” – eram “intransigentes, intolerantes, alguns até 

de uma indisfarçável e audaciosa ignorância”
102

), Biáfora possuía preferências e 

aversões compatíveis com as escolhas do grupo: gostava dos musicais norte-

americanos, de Arthur Freed e Vincente Minelli, era aficcionado pelo expressionismo 

alemão, por William Wyler (achava O morro dos ventos uivantes, de 1939, o filme que 

mais havia lhe marcado durante a vida), Ingmar Bergman e Michelangelo Antonioni – o 

que com o correr dos anos lhe rendeu a pecha de “idealista”
103

. Gostava muito de 

cinema japonês, do qual foi um dos principais divulgadores no Brasil. Do cinema 

industrial paulista, foi também um constante apoiador, mas mais do que isso, após a 

falência da Vera Cruz, aventurou-se pela direção cinematográfica com Ravina (1958), 

último filme da Brasil Filmes, obra que gerou grande controvérsia tanto por suas 

propriedades como pelo grande número de prêmios Saci que conquistou. O filme foi 

duramente criticado por B.J. Duarte e por toda a geração cinemanovista por anos a fio. 

 Os confrontos entre “esteticistas” e “independentes” no contexto 

cinematográfico paulista do início da década de 1950 espraiavam-se pelas diversas 

esferas ligadas ao cinema brasileiro. As origens sociais incongruentes, os enraizamentos 

de classe conflitantes e os engajamentos político-partidários opositivos inspiravam as 

disputas que tensionavam o espaço cinematográfico paulista. Por exemplo, quando da 

organização do I Congresso Paulista de Cinema, em 1952, logo após as mesas-redondas 

da APC, B.J. Duarte escreveu “Um pseudo congresso de cinema e coisas parecidas”, 

matéria em que se referiu aos independentes como “pessoas de passado totalmente 

velado em matéria de atividade cinematográfica, técnica ou artística, já porque adstritas 

ao infra-vermelho do sectarismo ideológico, incapazes, portanto, de tratar e resolver 
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com discernimento os complexos problemas do cinema brasileiro”
104

; na passagem de 

Duarte, nota-se a facilidade com que política e cinema se imiscuíam nos confrontos 

internos ao contexto cinematográfico de então. 

 Os tópicos políticos também marcaram presença nas manifestações dos 

independentes no tocante aos filmes lançados pela Vera Cruz. Veja-se, a título de 

exemplo, as críticas de Nelson Pereira dos Santos a Caiçara  e Ângela, publicadas em 

Fundamentos e analisadas posteriormente por Jean-Claude Bernardet. Segundo o 

crítico, os textos do cineasta teriam aparecido como “verdadeiros manifestos”, 

acusatórios em relação ao “cinema cosmopolita da burguesia nacional”, “cinema da 

reação” que era “veículo para as ideologias e as teses da classe dominante” e 

disseminador de uma “visão desmoralizante, falsa e humilhante do povo”, dotada de 

“depravação, pornografia e depressão”
105

. A visão do povo em Caiçara seria aquela do 

caboclo “tarado, mexeriqueiro, supersticioso”, perspectiva que iria de par com esse 

cinema antinacional, marcado pelo “desprezo pela realidade em que vive o povo de 

nossa terra”: “o ambiente aparentemente popular de Caiçara não passa de um 

folclorismo cosmopolita feito por falsos técnicos estrangeiros”. No caso do texto sobre 

Ângela, as oposições burguesia/povo e nacional/estrangeiro ganham destaque: se para o 

cinema independente o objetivo era fazer um “cinema popular e nacional”, Ângela 

representava o antagonismo ideológico, com seus personagens burgueses.  Braço 

brasileiro do “truste anglo-americano Universal”, a Vera Cruz lançava um filme cuja 

significação política seria explícita: “disseminando na cultura idéias antinacionais, 

pessimismo, fatalismo, dúvida, angústia, a burguesia prepara um clima psicológico 

propício à política imperialista de dominação e de guerra. Este é o cinema cosmopolita 

da burguesia nacional”
106

. Em oposição a ele, deveria ser criado um cinema nacional e 

popular, que se inspirasse nos costumes e tradições do povo brasileiro: “nossos 

costumes e tradições (...) constituem rico manancial para a realização de autênticas 

obras de arte” 

 Pelo menos até o final da década de 1950, o microcosmo cinematográfico 

nacional teria como seus principais agentes esses críticos “independentes” e 

“esteticistas”, e as disputas entre as coteries que representavam darão o tom desse 

momento da formação da recepção crítica. Esse cipoal de relações conformou o 
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contexto de recepção crítica dos primeiros passos de Mazzaropi no cinema paulista, que, 

como já apontado, foi ator da Vera Cruz, da Cinedistri, e de companhias 

cinematográficas menores até 1958, quando fundou sua própria produtora. Da porção 

esteticista, B.J Duarte foi, de início, duro com o ator paulista. Sobre A carrocinha 

(Agostinho Martins Pereira), de 1955, Duarte conta a história do desvirtuamento do 

roteiro inicial elaborado por Walter George Dürst e Marcos Marguliès, chamado “Quase 

a guerra de Tróia”, que havia vencido o concurso de roteiros cinematográficos 

promovido pela comissão do IV centenário da cidade de São Paulo. Com a colaboração 

de Dürst, a obra original é mutilada, “modificada, propositadamente, para a vulgaridade 

de Mazzaropi, um dos piores atores que já vimos (‘horripilante’, como diria o sr. W.G. 

Dürst...) e para os prodígios caninos de Duque (...)”
107

. À frente do filme estava 

Agostinho Martins Pereira, jovem diretor visto como promissor por Duarte e Almeida 

Salles, mas que decepcionava ao entregar “um prato vulgar, ‘trivial variado’ típico, 

muito ao gosto aburguesado da grande massa popular”
108

.           

 Em 1957, Duarte voltou à carga para tratar de O noivo da girafa (1957), 

produção de Osvaldo Massaini com direção de Victor Lima. Desta vez, Mazzaropi era 

relegado a segundo plano, tratado como uma espécie de “isca de bilheteria” de um 

produtor cujo cinema participaria do “rebaixamento da obra cinematográfica, 

colocando-a ao nível mais inferior das preferências do público” – “enquanto houver 

público para essas fitas sem conteúdo, não haverá clima para um cinema mais sério, 

aquele cinema a ser tido como uma expressão real do homem e das coisas do Brasil”
109

. 

Esse cinema iria no sentido contrário da pregação de Paulo Duarte em Anhembi: uma 

revista para “colaborar na obra aparentemente impossível da elevação do nível cultural 

do Brasil”
110

, idéia que transposta pelo irmão ao campo do cinema ficaria assim:  

 

realizar cinema para o povo,  não quer dizer que se produzam 

películas, em que apenas sejam atingidos os instintos mais primários 

da massa inculta, que precisa ser educada de qualquer modo e a 

qualquer preço, antes de ser considerada como pertencente a essa 

grande entidade física e espiritual, que representa o povo de uma 

nação
111

.  
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O elemento de maior interesse nas duas críticas é a ambigüidade que dá base aos 

julgamentos dessas películas, ou seja, a consideração de que por um lado elas poderiam 

ser positivas por contribuírem no impulso de industrialização do cinema nacional, mas 

por outro representariam a vulgarização dos argumentos que deveriam inspirar um 

cinema de qualidade – aspecto que coloca em relevo o caráter elitista das críticas do 

colunista. Em suma, o tipo de cultura associada à figura de Mazzaropi atrairia ao cinema 

influências criativas “vulgares”, mas que teriam seu valor prático ao assegurarem a 

continuidade da industrialização do cinema nacional. 

 Francisco de Almeida Salles era dotado de uma abordagem que poderia ser 

considerada “mais diplomática”, e sua postura em relação à figura de Mazzaropi foi, de 

modo geral, positiva. Ao todo, encontramos seis textos que tiveram como tema 

Mazzaropi e seus filmes. Desses textos, três deles são anteriores ao início da produção 

independente nos estúdios da PAM, em 1959. O interesse do crítico pela técnica 

cinematográfica orientou suas leituras desses filmes.  

 O primeiro texto, intitulado “Mazzaropi, novo cômico do cinema brasileiro”
112

, 

de 1952, inicia com uma digressão sobre a atuação cômica na história do cinema, 

defendendo que a fórmula para uma comédia cinematográfica de qualidade estaria na 

adequação das tramas com as “características e as virtualidades mais acentuadas”  dos 

cômicos. Segundo ele, essa adequação não ocorre em Sai da frente (1952), que teria 

ficado aquém das possibilidades do protagonista:  

 

(...) a nota mais saliente em Mazzaropi é a sua tipicidade, isto é, trata-

se de um ator que surge já com uma personalidade cômica plasmada, 

formada por características de voz, de gestos, de andar e com uma 

psicologia e um temperamento mais ou menos coerente. Sempre que a 

‘gag’ oral se adapta a esse conjunto de diferenças, o rendimento 

cômico é grande (...) temos que convir, porém, que na grande maioria, 

as situações imaginadas para estas primeiras aventuras do motorista 

Isidoro, ficaram aquém das possibilidades do próprio Mazzaropi”
113

.  

 

Tecnicamente, o filme teria faltado em diversos aspectos, sendo desinteressante do 

ponto de vista da linguagem cinematográfica, “incidindo muitas vezes em soluções 

teatrais”, e recaindo na “heterogeneidade de estilos”, misturando “absurdo”, “sátira” e 

“realismo”. 
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 As duas críticas seguintes seguem a toada estabelecida pela primeira. Em “A 

carrocinha”
114

, escrita em 1955, sobre o filme homônimo e do mesmo ano, ele afirma 

que o roteiro “está todo sustentado na interpretação feita por Mazzaropi. Tirando-se 

Mazzaropi da fita, não sobraria nada da trama, esta não subsistiria como intriga dotada 

de interesse suficiente, para se impor sozinha”
115

. A crítica técnica domina o restante do 

espaço, atacando a falta de unidade, estilo e gênero definido, de valorização de tipos, e a 

direção que teria apresentado uma narrativa “cheia de buracos, por onde se esvaiu o 

interesse da história”
116

. De valor, havia a fotografia de Jacques Deheinzelin, com um 

“bom claro-escuro”. Na breve crítica “O gato de madame”
117

, sobre o filme de 1956, 

não há novidades em relação às anteriores. Inicialmente, o crítico aponta a precariedade 

técnica da fita – “insegurança de plano”, “dispersão por gêneros”, “estrutura do roteiro é 

fraca” -, e destaca mais uma vez que Mazzaropi é um dos pontos altos – “cultivando as 

suas ‘gags’ costumeiras, consegue interessar”. 

   Nas críticas de Almeida Salles, um “ardoroso cultor da transparência”
118

, as 

recorrentes noções de “autenticidade”, “artificialidade”, “organicidade” e 

“continuidade” estão no centro de um modelo analítico caracterizado pela valorização 

do cinema clássico e da técnica. Como já vimos, Almeida Salles foi um apoiador cativo 

dos grandes estúdios paulistas, notadamente da Vera Cruz, e em suas críticas sobre 

cinema brasileiro, a técnica aparece como uma espécie de índice de aferição do quanto 

nosso cinema ainda precisaria ajustar para alcançar a grande indústria de cinema dos 

centros estrangeiros. No tocante às críticas desses três filmes de estúdio protagonizados 

por Mazzaropi, isso fica claro. O crítico desaprova os filmes no roteiro, na direção e na 

falta de estilo, ainda a serem aprimorados num país que ainda engatinhava no processo 

da industrialização cinematográfica, mas apresentava o ator principal como elemento 

positivo a ser adequadamente aproveitado em ocasiões seguintes. Desse modo, Almeida 

Salles não via com bons olhos os filmes de que Mazzaropi participava nos primórdios 

de sua carreira no cinema, mas fazia a consideração de que o ator mostrava potencial 

para protagonizar comédias de mais qualidade. 
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 Por divergentes que sejam em relação às capacidades artísticas de Mazzaropi, 

acredito que o elemento importante a ser retido como ponto de convergência das 

posições dos críticos esteticistas é a defesa comum da industrialização e da elevação dos 

padrões técnicos do cinema brasileiro. Os juízos que desse momento em diante esses 

críticos fariam dos filmes dirigidos e produzidos por Mazzaropi buscariam referências 

continuamente nesse momento definidor na história do cinema nacional que foi a 

ascensão e a ruína do cinema industrial paulista. Para Duarte, Mazzaropi era signo da 

vulgarização do sonho industrial-cultural das elites cultivadas; para Almeida Salles, era 

esperança de que produzíssemos um cinema industrial e cômico de qualidade. 

 Entre os textos publicados nesse período pelos críticos independentes, 

encontram-se referências pontuais aos filmes protagonizados por Mazzaropi. Em sua 

clássica Introdução ao cinema brasileiro, de 1959, Alex Viany tece um breve 

comentário sobre Sai da frente, que seria “a mais barata produção da companhia [Vera 

Cruz], e também a mais legítima na busca de um estilo brasileiro de comédia, 

aproveitando o comediante radiofônico Mazzaropi, caipira paulista da tradição do 

veterano Genésio Arruda”
119

. Viany também deixou textos para colunas de jornal 

relativos a lançamentos de filmes de Mazzaropi. Em texto de 25/04/1960, a ser 

publicado no Diário de notícias, ele elogia a “linha boa, brasileira”, mas afirma que não 

deverá superar o desequilíbrio entre popular e vulgar que também teria vitimado seu 

antecessor caipira, Genésio Arruda; a aceitação desse cinema não chegaria além das 

camadas menos exigentes do Estado de São Paulo
120

. Em texto do mesmo ano, sobre As 

aventuras de Pedro Malasartes, Viany reafirma seu esquema de análise, faz o elogio do 

uso de temas brasileiros pelo cineasta, mas critica a impropriedade do tratamento. 

Novamente, Viany indica que via Mazzaropi como um artista de escopo regional, 

“dirige-se unica e exclusivamente a seu eleitorado, concentrado preponderantemente em 

território de São Paulo”
121

. Em 1962, Viany dedica texto a Tristeza do Jeca, mas não 

agrega elementos novos a suas análises prévias dos outros filmes do diretor: menciona 

“acertos caboclos”, que contrastam com o desleixo e a falta de seriedade do filme, só 

toleráveis pelo público cativo (especialmente paulista) do diretor
122

. 
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Noé Gertel, jornalista, crítico cinematográfico e companheiro de Partido 

Comunista dos demais rapazes, compôs uma breve crítica sobre Sai de frente (Abílio 

Pereira de Almeida, 1952)
123

. Nela, ele elogia a fotografia, os cortes, os comentários 

musicais e a história. Para além da qualidade técnica presente em todos os filmes 

anteriores dos “estúdios de São Bernardo”, também satisfaria o público o uso de nossos 

costumes e tradições: “o filme vem empapado de deliciosa cor local, tem o sabor do que 

é nosso. São ingredientes que valorizam muito a película, tornando-a facilmente 

agradável ao público que em vão tem procurado nas realizações anteriores da Vera Cruz 

tais temperos”
124

. Sobre a performance de Mazzaropi, também elogios:  

 

sua estréia no cinema – podemos afirmar com segurança – marca o 

nascimento de um cômico extraordinário que nada fica a dever aos 

cansativos Bob Hopes e Red Skeltons. São particularmente notáveis 

seus recursos, sua máscara, seu desembaraço. O popular ator de rádio 

conseguiu impor-se, não resta dúvida, tendo agora, diante de si, todas 

as oportunidades que o cinema lhe poderá oferecer
125

. 

   

 Nas críticas de Viany e de Gertel, aparecem posições nucleares na pauta dos 

críticos independentes, tais como a busca pelo aprimoramento técnico; a tentativa de 

constituição de um cinema “nacional” e “popular”, inspirado em nossas tradições e 

capaz de agradar ao público; a oposição ao cinema industrial norte-americano. É 

também instigante reparar na ligação estabelecida por Gertel entre um filme cômico de 

vezo comercial com um protagonista das tradições artísticas regionais e as exigências 

dos independentes por um cinema dotado de “cor local”. De fato, tais argumentos serão 

mobilizados de modo semelhante por Alex Viany e Nelson Pereira dos Santos ao longo 

de suas carreiras, ao tratarem das chanchadas cariocas ou mesmo do cinema de 

Mazzaropi, mostrando-se continuamente interessados pelo que se chamaria de “cinema 

popular”. Seja por meio de críticas interessadas, seja por meio de filmes dispostos ao 

diálogo (como Estrada da vida, lançado pouco depois da morte de Mazzaropi, em 1981, 

com Milionário e José Rico no elenco e dirigido por Nelson Pereira dos Santos
126

, 

permeado de remissões à tradição caipira consagrada cinematograficamente por 
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Mazzaropi), os independentes mostraram-se preocupados em compreender essa forma 

de se fazer cinema. 

 Essas primeiras críticas ao cinema de que participava Mazzaropi no início da 

década de 1950 são fundamentais para que se possa visualizar de que modo estavam 

organizados os termos da recepção crítica ao cinema que ele apresentará como produtor, 

argumentista e diretor no final da década de 1950. Como já destacado, sua aparição para 

o cinema se dá no âmbito do surgimento dos primeiros indícios da ruína do sonho do 

cinema industrial paulista, diante do qual toda a crítica da época via-se obrigada a tomar 

posição. Portador da cultura artística das classes populares do interior de São Paulo e 

das periferias da capital, sua contratação pela Vera Cruz sinalizou um momento de 

novas iniciativas dessa companhia: filmes de baixo custo, amparados em tramas e atores 

de sucesso com o grande público, e que tivessem retorno financeiro. Para uns, a mistura 

dessas manifestações da cultura popular com as ambições do cinema industrial 

representava o rebaixamento definitivo do que um dia havia sido almejado (B.J. 

Duarte); para outros, havia a esperança de que essa cultura, pelo sucesso de público, 

incentivasse o avanço técnico que nos colocaria em pé de igualdade com o cinema dos 

grandes centros (Almeida Salles); e houve ainda quem visse ali a possibilidade de 

construir um cinema representativo de nossa história e que tivesse a capacidade de 

estabelecer um diálogo com os dilemas enfrentados pelo povo brasileiro cotidianamente 

(Gertel). No momento em que decide abrir sua produtora, Mazzaropi enfrenta uma 

conjuntura renovada pela estiagem produtiva do cinema paulista e a ascensão dos jovens 

cinemanovistas. 

 

II.2. Entre cinemanovistas, esteticistas e marginais: a formação dos juízos 

críticos 

 

 Sobre o período em que viveram suas juventudes e em que ensaiavam os 

movimentos que renovariam o cinema brasileiro, Carlos Diegues lembrou, em 1970: 

 

No Brasil, nós vivíamos os anos loucos do desenvolvimentismo, uma 

coisa que eu nunca soube se era para valer ou se era papo furado. Mas 

que ajudava a viver, lá isso ajudava. Minha geração teve o privilégio 

de viver sua juventude durante esses anos de ouro do século, os anos 
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de liberdade desenfreada, de onipotência adolescente, de descontraída 

irresponsabilidade
127

.  

 

Em outro depoimento, ele ainda completou:  

 

Como envelope disso tudo, como já disse antes, havia aquela enorme 

certeza, aquela convicção absolutamente indestrutível de que tudo era 

possível, característica principal desses anos no Brasil, dessa época da 

Cinemateca do MAM, do CPC, de O Metropolitano, do Cinema 

Novo
128

.  

 

Jovens de classe média, alguns em melhor condição que outros (como, por exemplo, 

Joaquim Pedro de Andrade, em situação sensivelmente mais confortável que a de Leon 

Hirszman, um dos menos privilegiados do grupo), provenientes das principais capitais 

do país, os garotos do Cinema Novo encontraram uma situação social e cultural 

favorável para que pessoas com suas disposições particulares tivessem espaço e 

circunstância para propor a renovação do cinema nacional. No plano geral, vigiam os 

anos do governo de Juscelino Kubitschek, do Plano de Metas, do lema dos “cinqüenta 

anos em cinco”, do aumento vultuoso das migrações internas, da acelerada urbanização 

das capitais, da industrialização pesada, da abertura para as relações com a produção e a 

cultura importadas, da ampliação do consumo e dos hábitos de consumo, da 

diversificação dos estilos de vida. Esse momento era vivido de maneira privilegiada 

pelos jovens críticos-cineastas, filhos da classe média em expansão. 

 Com famílias bem arranjadas financeiramente e de variável envolvimento social 

e cultural (o pai de Joaquim Pedro de Andrade era Rodrigo Melo Franco de Andrade, 

que, entre outras coisas, foi fundador do IPHAN, seu tio-avô era Afonso Arinos, e seu 

padrinho de crisma foi Manuel Bandeira, amigo próximo da família – o já duradouro 

investimento cultural de sua família trazia como dividendo as amizades de figuras como 

Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade; o pai de Carlos 

Diegues era o antropólogo Manoel Diegues Jr.; o pai de Glauber Rocha era engenheiro 

de estradas e comerciante, o de Paulo Saraceni era despachante de alfândega e sua mãe 

era funcionária pública, e o pai de Leon Hirszman era judeu e comunista, havia fugido 

das perseguições na Europa e virado dono de uma loja de sapatos no Rio de Janeiro), 

beneficiadas pelo empuxo da dinâmica desenvolvimentista daqueles anos, eles tiveram a 

experiência da educação formal (praticamente todos eles pelo menos começam a cursar 
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o ensino superior, muitos em carreiras tradicionais, como Engenharia e Direito) e então, 

ainda jovens, se viram atraídos pelas oportunidades ocupacionais abertas no setor da 

comunicação de massas. Edmar Yuta sugere o que estaria envolvido na escolha do 

cinema como profissão: 

 

em primeiro lugar, para que jovens ainda sem emprego e sem inserção 

profissional decidissem entrar para uma área tão precária e instável, 

era preciso que tivessem, como pressuposto, uma retaguarda material 

que lhes permitisse dedicar-se a fazer arte. Em segundo lugar, ainda 

que instável e precário, o cinema pôde aparecer como opção efetiva 

para alguns jovens porque reunia certas condições atrativas que , de 

certa forma, compensavam os riscos (...) Os jovens do  Cinema Novo 

(...) não poderiam ter feito os filmes que fizeram se não houvesse tais 

condições favoráveis
129

. 

 

 Jovens cinéfilos de classe média na crista do Brasil do futuro, atraídos pela 

intelectualidade comunista de abrangente raio de influência na época, eles buscaram 

aproximação dos críticos “independentes” (Alex Viany e Nelson Pereira dos Santos, 

principalmente – em sua primeira visita ao Rio de Janeiro, Glauber fez contato com 

ambos) e de Paulo Emílio Salles Gomes, figuras que lhes serviam de inspiração em suas 

reflexões sobre cinema brasileiro. Internamente, era deles que vinha a intuição de que o 

passo seguinte a ser dado na confecção de um cinema “sério”, engajado, nacional e 

popular deveria passar por mudanças nas formas expressivas do cinema nacional. 

 Em crítica elogiosa sobre Nelson Pereira dos Santos, datada de 1961 e publicada 

no Jornal do Brasil, Glauber Rocha exibiu alguns dos pontos que foram mais 

fundamentais a seu grupo e que tiveram origem nos círculos “independentes”. Na 

crítica, Glauber posiciona Pereira como o responsável por lançar as bases de uma nova 

forma de se fazer cinema no país, e aquele que teria trazido para cá os pressupostos do 

Neo-realismo italiano e do “cinema de autor” de Rossellini. A grande inovação 

assimilada por Pereira teria se dado em duas ações integradas: ao evitar “luxos” na 

produção cinematográfica, como grandiosos aparatos técnicos, espaçosos estúdios, 

atores consagrados, Rossellini retira de condições precárias a liberdade para sustentar 

em desenvolvimentos poéticos a sua produção. Seria essa lógica criativa que Pereira 

trataria de importar para o Brasil.  
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O problema da câmara na mão (que virou lema do cinema novo e não 

quer dizer improviso amador, como alguns profissionais comentam 

entre risos) – já não é apenas resultado da ausência de capital básico, 

mas é também fruto da nova visão cinematográfica do mundo inteiro, 

quando o cineasta deixa de ser o artesão que maneja atores na 

cenografia de estúdio e, num passe histórico, transforma a técnica em 

poética”
130

. 

 

 Na Primeira Convenção Nacional da Crítica Cinematográfica, transcorrida entre 

os dias 12 e 15 de novembro de 1960, um artigo de Paulo Emílio Salles Gomes, Uma 

situação colonial?, causou forte impressão nos rapazes do Cinema Novo. O mote do 

texto afirmava que o modelo da vida cultural brasileira eram as manifestações artísticas 

existentes nos países estrangeiros de maior prestígio econômico e cultural. Estávamos 

presos na “dialética rarefeita entre o não ser e o ser outro”, como ele mesmo sintetizaria 

anos adiante. A saída possível apresentada pelo crítico estribava-se na recusa desse 

modelo imposto externamente e no desenvolvimento de uma forma estética própria à 

experiência histórica nacional. A reflexão de Paulo Emílio enfeixava anti-imperialismo, 

nacionalismo e forma cinematográfica, equação realizada pelos “independentes” no 

tratamento do conteúdo dos filmes, mas apenas secundariamente no tocante ao 

problema da forma
131

. Junto da maior radicalização política dos anos 1960 também veio 

a radicalização estética, e se antes era possível ver independentes e esteticistas 

convergindo em alguns momentos, com o Cinema Novo a impossibilidade de 

conciliação e proximidade ganhava correspondência formal: projetavam-se nas telas as 

diferenças entre um cinema industrial e um de “câmara na mão”, de feição 

antiindustrial. 

 Paulo Emílio ocupou uma posição singular nesse momento do processo de 

formação da história do cinema nacional. Seu círculo de sociabilidade, desde a infância, 

deu-lhe condições para que se tornasse o mais eminente agitador cinematográfico de seu 

tempo, tendo convivido com figuras social, cultural e intelectualmente destacadas 

durante toda a sua vida. De fato, Paulo Emílio era um dos poucos dentre os críticos 

cinematográficos de seu tempo cujas disposições iniciais facilitariam vôos mais altos 

que a crítica e o ativismo cinematográficos, atividades relacionadas a uma arte que raras 

vezes desfrutou do mesmo grau de legitimidade que as demais nas discussões 
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intelectuais do período. Nesse sentido, sua formação pessoal e intelectual foi mais rica 

que a de seus contemporâneos de profissão: para citar algumas passagens, pode-se 

mencionar sua amizade ainda jovem com Oswald de Andrade e a fundação do “grupo 

do Quarteirão”, com Oswald, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Victor Brecheret, Lasar 

Segall e Sérgio Milliet; o exílio em Paris em 1937, o aprendizado do cinema e a 

aproximação de “figurões” da elite paulista na cidade, como Armando de Salles 

Oliveira, Paulo Duarte, Julio de Mesquita Filho; o grupo Clima, com Décio de Almeida 

Prado, Antonio Candido, Gilda de Mello e Souza, Ruy Coelho; a ida ao Institut Des 

Hautes Études Cinématographiques, em 1947, na França, para estudar estética 

cinematográfica, onde conviveu com intelectuais e artistas como Candido Portinari, 

Plínio Sussekind Rocha, Mário Pedrosa, Marlise Meyer, Maria Isaura Pereira de 

Queiroz, Rodolfo Nanni, Rudá de Andrade;  o apoio de François Truffaut, André Bazin 

e Chris Marker à publicação de seu livro sobre Jean Vigo, que saiu pela Éditions du 

Seuil, em 1957; entre outros eventos que explicitam as relações que tinha com figuras 

privilegiadas de diferentes ramos de atividade
132

. 

 Seu destaque social e intelectual aliou-se a um forte impulso ativista, tendo sido 

responsável pela organização de diversos eventos que marcaram a história do cinema 

nacional, tais como a fundação do I Clube de Cinema de São Paulo, em agosto de 1940 

(foi ele que teve a inspiração após ter visto projetos semelhantes na França) e a 

participação como representante na Europa do II Clube de Cinema de São Paulo, em 

1946; a fatura de sua coluna sobre cinema, na revista Clima; a organização do I Festival 

Internacional de Cinema do Brasil, em 1953, quando movimentou mundos e fundos 

para conseguir filmes estrangeiros e para trazer André Bazin, Henri Langlois, Alberto 

Cavalcanti e Abel Gance ao Brasil; a fundação da Cinemateca Brasileira, em 1956, e o 

contínuo envolvimento nuclear com a instituição; participação na organização da I 

Convenção Nacional da Crítica Cinematográfica, em 1960; a participação como 

professor-colaborador na Universidade de Brasília, nos primeiros anos da década de 

1960; a organização da I Semana do Cinema Brasileiro, em 1965; além da participação 

do primeiro corpo de professores da Escola de Comunicações e Artes da Universidade 

de São Paulo, ao lado de Rudá de Andrade, Almeida Salles, Jean-Claude Bernardet, 

Maurice Capovilla e Roberto Santos. 
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 À sua proeminência em termos de formação social e cultural e seu espírito 

empreendedor, também somavam-se seu engajamento comunista e o compromisso com 

a cultura brasileira. Desde jovem, Paulo Emílio foi um intenso agitador político 

comunista e anti-imperialista, tendo passado ainda jovem pela Aliança Libertadora 

Nacional, pela Aliança Popular Revolucionária Americana, pelo Partido Comunista 

Brasileiro, ainda que nunca tenha se submetido a cartilhas partidárias e sua vivacidade 

política o tenha afastado rapidamente dessas organizações
133

. A motivação para sua 

viagem à França em 1937 foi um autoexílio após fuga da prisão, onde estava por 

motivos políticos – agitação contra Getúlio Vargas. Todos esses fatores colocaram 

Paulo Emílio na posição privilegiada que encarnaria no contexto cinematográfico e 

ajudam a entender suas opções no período. Suas relações com a elite paulista 

garantiram-lhe facilidades em seu estabelecimento profissional e em seu ativismo 

cinematográfico: com a influência de Júlio de Mesquita Filho e Paulo Duarte, por 

exemplo, pôde escrever e trabalhar como correspondente estrangeiro para O Estado de 

S. Paulo e para Anhembi; com o apoio de Ciccilo Matarazzo, pôde dirigir as atividades 

da Cinemateca do Museu de Arte Moderna.  

Sua crítica esteve particularmente interessada por movimentos renovadores da 

linguagem cinematográfica, como as vanguardas francesas do começo do século XX, as 

vanguardas russas, o neo-realismo italiano, a nouvelle vague e também, em certa 

medida, o Cinema Novo. Próximo às elites mas dono de suas próprias opiniões, Paulo 

Emílio tornou-se o crítico e agitador mais influente do mercado cinematográfico 

interno, e envergou essa posição com amplo senso democrático. Ainda nos tempos de 

Clima, por exemplo, mediou contato do núcleo do grupo com intelectuais que haviam 

sido integralistas ou nazistas, como Roland Corbisier, Almeida Salles, Lauro Escorel e 

Paulo Edmur de Souza Queiroz, procurando estabelecer um diálogo com estes 

intelectuais em relação aos quais ele próprio tinha graves divergências. 

 Sua posição eminente propiciava o contato com agentes de todos os espectros da 

crítica e da produção cinematográfica, e seu senso democrático e seu empenho no 

desenvolvimento do cinema nacional fizeram com que, de fato, se aproximasse de 
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pessoas com as quais ele mesmo não compartilhava de posições e opiniões. Em certa 

medida, foi o caso de Almeida Salles, integralista enquanto ele era comunista, esteticista 

enquanto ele interessava-se pelas vanguardas européias, e com quem colaborou em 

múltiplas ocasiões ao longo da vida – nos Clubes de Cinema, na Cinemateca, na ECA. 

B.J. Duarte também compartilhou de muitas experiências institucionais com Paulo 

Emílio, apesar das divergências de diversos níveis entre ambos. Paulo Emílio não se 

deixou calcificar em nenhum dos pólos da crítica cinematográfica nacional, tendo 

colaborado e elogiado filmes de diferentes frentes, particularmente preocupado com o 

cinema nacional como um todo.  

 Seu mote segundo o qual “todo cinema nacional tem que ser visto”, consolidado 

na década de 1970, era o corolário de sua abertura nos espaços da crítica, da Cinemateca 

e da Universidade
134

. Nas suas críticas, demonstrou interesse pelas chanchadas cariocas, 

pelo cinema industrial paulista, pelo cinema independente, por Walter Khoury, por 

Cinema Novo, o que também apareceu em seus livros e em seus cursos. No caso de 

Mazzaropi, seu posicionamento foi interessante. Em seu arquivo localizado na 

Cinemateca Brasileira, encontramos algumas menções ao nome de Mazzaropi que não 

se transformaram em trabalhos publicados, mas que são reveladoras de sua opinião a 

respeito do cineasta: em uma folha de papel timbrado com o nome de um advogado, lê-

se a frase “Mazzaropi maior que Cacilda Becker!”
135

, ao lado de outras frases soltas 

sobre outros temas; em um caderno de anotações aparentemente para um curso de 

História do cinema, constam dois filmes de Mazzaropi, Jeca Tatu (Milton Amaral, 

1959) e Tristeza do Jeca (Amácio Mazzaropi, 1961)
136

; e em um caderno recheado de 

notas sobre filmes assistidos, e alguns que teria exibido na ECA-USP em 1976, estão 

listados Sai da frente (Abílio Pereira de Almeida, 1952), Nadando em dinheiro (Abílio 

Pereira de Almeida, 1952), Gato de madame (Agostinho Martins Pereira, 1956), O 
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noivo da girafa (Victor Lima, 1957) e Tristeza do Jeca, com algumas observações 

ligeiras do crítico sobre os filmes
137

.  

 O juízo sobre Mazzaropi e Cacilda Becker, ainda que sem data especificada e a 

despeito de seu laconismo, ilustra bem alguns procedimentos da crítica pauloemiliana. 

Com pontos de partida similares em termos de desprovimento de capitais de qualquer 

sorte (econômico, cultural, social)
138

, Mazzaropi e Cacilda foram tragados de maneiras 

distintas pelo mesmo estrato da burguesia paulista: enquanto o primeiro foi convocado a 

custos modestos para com sua fama popular salvar financeiramente o empreendimento 

megalômano da Vera Cruz e garantir a produção de mais filmes de primeira linha da 

companhia, a segunda, com parca experiência artística acumulada, foi moldada pelos 

diretores estrangeiros do Teatro Brasileiro de Comédia – Zbigniew Ziembinski, Adolfo 

Celi, Gianni Ratto, Ruggero Jacobbi –, familiarizou-se com os dramaturgos do 

repertório deles, foi colocada à linha de frente do projeto de renovação teatral traçado 

pela companhia, e a partir desse trampolim consagrou-se em meio à crítica 

especializada como a maior atriz de seu tempo
139

. Paulo Emílio, que tinha ojeriza à 

burguesia paulista e dedicava-se à valorização das tradições artísticas nacionais, com o 

tempero polêmico que lhe aprazia, entroniza Mazzaropi por enxergar nele a expressão 

de uma cultura popular e nacional autêntica que delimita seu espaço no interior do raio 
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estrangeiros uma maneira nova de representar, distinta daquela que, segundo Adolfo Celi, advinha de 

‘uma descendência portuguesa do velho teatro, que correspondia a uma velha maneira de representar na 

Itália’. Disposto ‘a acabar’ com essa tradição, Celi, ao ser contratado pelo TBC em 1949, encontrou em 

Cacilda a atriz ideal para levar adiante o seu projeto de renovação teatral. Profissional impecável, pontual, 

disciplinada, ela era a primeira a chegar e a última a sair do teatro. Entregava-se ‘totalmente ao papel’ que 

estava fazendo e ‘amava repetir’ suas falas até a ‘exaustão’”. PONTES, Heloisa, “A burla do gênero: 

Cacilda Becker, a Mary Stuart de Pirassununga”, op. cit.. 



 

66 

 

oferecido pela burguesia, em contraponto à Cacilda, que teria sido gestada em grande 

parte pelos interesses do próprio TBC
140

.    

 Em texto publicado no Jornal da Tarde, em 1973, “O segredo de um homem 

que a crítica nunca elogiou: Mazzaropi”, Paulo Emílio apresenta uma sucessão de 

entradas interessantes à obra do cineasta, começando por seu surgimento na Vera Cruz 

(“Mazzaropi me parecia como um dos sinais do clássico provincianismo paulista frente 

ao Rio”), passando por sua relação com o público (“perto de mim havia operários, 

balconistas e pequenos funcionários cujas conversas ouvi durante o intervalo e, às 

vezes, no decorrer da projeção”), sua relação com seus antecedentes e inspiradores (“ele 

é sociologicamente anterior ao Genésio Arruda dos anos 30 e mesmo ao Nhô Anastácio 

de 1908”) até chegar à análise de alguns aspectos dos filmes. O texto é perpassado por 

um tom de mea culpa que não se refere apenas a um arrependimento individual, mas à 

toda a crítica que nunca dedicou o esforço necessário para interpretar aquela forma de se 

fazer cinema e suas repercussões: “saí do cinema com vontade de conhecer Mazzaropi. 

Me disseram que ele tem horror pelos intelectuais, o que, de certa maneira, eu sou. Fico 

encabulado de procurá-lo mas acho que um dia irei bater na sua porteira nos arredores 

de Taubaté”
141

. Vale a observação de que o texto é de 1973, publicado quando 

Mazzaropi fazia seus últimos filmes e o crítico já alcançava também o final de sua 

produção – falece em 1977. Somente no fim de sua trajetória ele se voltou à 

compreensão de um cineasta que, como ele mesmo escreveu, “faz[ia] vinte anos que  

[era] uma presença na vida da cidade, do estado, do país”
142

.  

A Primeira Convenção da Crítica Cinematográfica, além de contar com o texto 

de Paulo Emílio que representou um ponto de viragem nas reflexões sobre o cinema 

nacional, estabeleceu uma espécie de ponte para uma nova geração de críticos que 

despontava no campo cinematográfico brasileiro. Nele, os independentes viram suas 

teorias serem valorizadas ao mesmo tempo em que reconheceram o passo adiante que 

estava sendo dado em relação a elas. Representativo desse caráter de transição do 

Congresso foi o artigo Cinema Novo, Ano 1, publicado em 1962 na revista Senhor
143

, 

por Alex Viany, um dos antigos líderes dos “independentes” que começava a tentar dar 

conta das reflexões da jovem geração de realizadores. Esse Congresso estreita os laços 
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entre a “velha” e a “nova” geração de críticos cinematográficos de esquerda e 

nacionalistas, deixando marcada a continuidade entre os debates do início da década de 

1950 e os que estavam sendo movimentados pelo Cinema Novo. 

 A ocupação do pólo dominado do campo cinematográfico pelos cinemanovistas 

ocorreu sem resistências e velozmente – logo os próprios independentes haviam se 

rendido aos novos projetos. O momento propício e as condições favoráveis colaboraram 

para que em pouco tempo os rapazes conseguissem dar solidez ao “espírito cinéfilo” 

que era apenas ensaiado entre os independentes, e que então passaria a dar base a uma 

produção artística inovadora e também a uma prática jornalística comprometida com a 

veiculação dos pressupostos defendidos pelo movimento. Eram os anos de uma 

“relativa hegemonia cultural da esquerda no país”
144

, como relata Roberto Schwarz, e os 

cinemanovistas a um só tempo se beneficiaram e colaboraram com sua constituição, 

agitando a vida cinematográfica interna por meio de seus filmes e de seus escritos. De 

modo geral, eles escreveriam colunas para jornais e revistas de circulação restrita em 

termos nacionais, como o Jornal da Bahia, O Metropolitano, revista Arquitetura, além 

de algumas participações eventuais no Jornal do Brasil (este de grande circulação). Mas 

os escritos foram publicados com regularidade, e os jornais e revistas têm maior 

expressão relativa que aqueles nos quais os “independentes” eventualmente 

conseguiram inserir seus artigos – a título de ilustração, a Revista Civilização Brasileira 

publicada de 1965 a 1968, que tinha Glauber e Bernardet como colaboradores, publicou 

catorze textos referentes ao Cinema Novo
145

, sendo que a revista chegou a ter uma 

tiragem de vinte mil exemplares de uma só de suas edições
146

.         

 Além da divulgação do ideário cinemanovista e do diálogo promovido com 

cineastas de todo o país, as críticas publicadas de membros do Cinema Novo cumpriram 

um papel importante na cotação do sucesso relativo dessa nova proposta de cinema 

brasileiro: elas funcionaram como mecanismos de autolegitimação dos filmes que eles 

estavam produzindo. Atuando como críticos e cineastas, eles valorizavam seus filmes 

no contexto cinematográfico brasileiro da época. “A partir do momento que iniciam 

suas carreiras escrevendo, formam imediatamente os mecanismos de legitimação de 

                                                           
144

 SCHWARZ, Roberto. “Cultura e política, 1964-69”. Em: _____. O pai de família e outros estudos. 

Rio de Janeiro, RJ: Paz e Terra, 1992, p. 62. 
145

 Cf. PEREIRA, Miguel Serpa. Cinema Novo na revista Civilização Brasileira. Tese de doutorado, 

ECA-USP, 2002. 
146

 RIDENTI, Marcelo. Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC à era da TV. Rio 

de Janeiro/São Paulo: Record, 2000, p. 132. 



 

68 

 

suas próprias obras”
147

. Evidentemente, não se tratou de uma estratégia deliberada para 

angariar reconhecimento, este que posteriormente também veio de instâncias variadas e 

desvinculadas do grupo: jogando com as disposições e condições que tinham e as 

circunstâncias estruturais, eles ajudaram a construir uma recepção com critérios 

coerentes com seus princípios de produção e repelente em relação ao que se afastava 

dessa tábua de valores. 

 Se no início da década de 1960 o pólo dominado passava por uma 

reconfiguração, recebendo jovens mais radicais e atuantes, o pólo dominante contava 

com os mesmos representantes, que, apesar da falência definitiva do conglomerado do 

cinema industrial paulista, ainda detinham as principais colunas dos maiores jornais do 

país e monopolizavam os postos de comando das muitas comissões e instituições de 

cinema sendo urdidas naqueles anos de efervescência. A eclosão súbita da experiência 

do Cinema Novo, conjuntamente ao momento histórico turbulento do país, parece ter 

colocado novos impasses às análises dos críticos esteticistas, o que se pode perceber nas 

suas críticas aos novos filmes de Mazzaropi.   

 Nessa época, após a saída da Vera Cruz (que fecha as portas em 1954) e alguns 

filmes feitos com produtoras menores (Brasil filmes e Cinesdistri), Mazzaropi decidiu 

investir suas economias na fundação de uma produtora voltada somente a seus filmes, a 

PAM – Produções Amácio Mazzaropi. A partir desse momento, ele deixaria de ser 

apenas o protagonista para se tornar produtor, argumentista e muitas vezes diretor de 

seus filmes, assumindo, desse modo, grande parte da responsabilidade criativa por suas 

obras. Nessa nova empreitada, o conhecimento de cinema a que ele recorreria seria 

aquele apreendido nos meios do cinema industrial paulista. “A Vera Cruz seria sua 

escola”
148

, lá teria os primeiros contatos com os procedimentos logísticos, técnicos e 

estéticos envolvidos na fatura dos filmes. Em sua grande maioria, os técnicos 

contratados para sua equipe de produção tinham passagens pela Vera Cruz ou por outro 

grande estúdio paulista, e os equipamentos utilizados foram inicialmente alugados dos 

estúdios de sua antiga empregadora. Desses contratados, muitos o acompanharam por 

anos em diversos filmes de sua produtora, como Milton Amaral, Rudolf Icsey, Mauro 

Alice, Máximo Barro, Franco Ceni, Glauco Mirko Laurelli, entre outros. Alguns deles 

já o conheciam pessoalmente de produções anteriores. As intenções do produtor ao 
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contratar profissionais com experiência no cinema industrial fazem com que 

consideremos dois pontos: por um lado, a valorização de uma ética personalista na 

organização da empresa
149

; e, por outro lado, uma medida profissional, que tentava 

trazer técnicos que já tinham experiência no manejo dos equipamentos que havia 

alugado e também na fatura do tipo de cinema que tencionava fazer. Além disso, esses 

técnicos também agregariam à sua empreitada todo um cabedal de relações 

estabelecidas no interior do campo que poderiam inflar suas reservas de capital social. 

Essa ambigüidade entre uma ética pessoal-tradicional e ética profissional é apenas uma 

das pontas duplas da trajetória cindida de Mazzaropi, marcada pelo trânsito perene entre 

o campo e a cidade, a cultura popular tradicional e a cultura massiva. 

 Em termos de retorno financeiro e de reconhecimento público, a estratégia foi 

acertada. O primeiro filme, Chofer de praça (Milton Amaral, 1958), teve uma grande 

bilheteria, pagou as dívidas de produção e ainda deixou recursos para que fosse 

começada a próxima produção, Jeca Tatu (Milton Amaral, 1959). Na conquista dessa 

audiência, Mazzaropi foi favorecido pela popularidade que havia angariado com suas 

participações prévias no teatro, no rádio, na televisão e no cinema
150

, e pela 

popularização do cinema em São Paulo entre as décadas de 1940 e 60 
151

. Além disso, a 

falta de concorrentes no cinema paulista e o aprendizado com as falhas de distribuição 

da Vera Cruz (seu esquema de distribuição artesanal, que sempre colocava um 

funcionário acompanhando as cópias dos filmes e as bilheterias dos locais exibidores, é 

motivo de ufanismo até os dias de hoje) fizeram com que tivesse audiência aumentada e 

lucros maximizados. Sua ascensão o colocaria em rota de colisão com grande parte dos 

críticos de seu tempo. 

 Em 1970, Mazzaropi, aborrecido, afirmou, quando inquirido sobre a maneira 

que gostaria de ser definido: “(...) A história de um ator bom ou mau que sempre 

manteve cheios os cinemas. Que nunca dependeu do INC - Instituto Nacional do 

Cinema - para fazer um filme. Que nunca recebeu uma crítica construtiva da crítica 
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cinematográfica especializada - crítica que se diz intelectual. Crítica que aplaude um 

cinema cheio de símbolos, enrolado, complicado, pretensioso, mas sem público (...)”
152

. 

Os alvos das estocadas são os cinemanovistas e os críticos esteticistas. À frente do INC, 

estavam figuras próximas ao núcleo esteticista, como Flávio Tambellini; mas ao mesmo 

tempo, nas décadas de 1960 e 70, eram os cinemanovistas que estavam sempre à cata de 

financiamento público – “(...) governo que, na minha opinião é o único possível de 

carregar uma bandeira de luta contra a espoliação dos exibidores”
153

; esse “cinema 

enrolado” é um referência direta ao Cinema Novo, como podemos verificar na 

sequência da entrevista:  

 (...) O público vai ver minhas fitas e sai satisfeito. Eu já consegui 

colocar 13000 pessoas num dia, nas várias sessões do Art Palácio, em 

São Paulo. Com isso, ando de cabeça erguida. Agora, pelo outro tipo 

de filme feito no Brasil, não respondo. Não sei se ele pode ajudar a 

indústria cinematográfica nacional. 

Veja - Que outro tipo de filme? 

Mazzaropi - Esse tal de Cinema Novo. 

Veja - Você é contra o Cinema Novo? 

Mazzaropi - Não, eu não tenho nada contra ele. Só acho que a gente 

tem que se decidir: ou faz fita para agradar os intelectuais (uma 

minoria que não lota uma fileira de poltronas de cinema) ou faz para o 

público que vai ao cinema em busca de emoções diferentes. O público 

é simples, ele quer rir, chorar, viver minutos de suspense. Não adianta 

tentar dar a ele um punhado de absurdos: no lugar da boca põe o olho, 

no lugar do olho põe a boca. Isso é para agradar intelectual. 

Veja - Você parece ter muito raiva dos intelectuais. 

Mazzaropi - E tenho mesmo. É fácil um fulano sentar numa máquina e 

escrever: "Hoje estréia mais um filme de Mazzaropi. Não precisam ir 

ver, é mais uma bela porcaria". Mas não explicam por quê. Talvez 

com raiva pelo fato de eu ganhar dinheiro, talvez por acreditarem que 

faço as fitas só para ganhar dinheiro. Mas não é verdade, porque o 

maior de todos os juízes fugiria dos cinemas se isso fosse verdade - o 

público154 
           

 O ataque não se restringia somente aos críticos esquerdistas em torno do Cinema 

Novo. A argumentação do cineasta considera um ponto de semelhança que havia entre 

os jovens cinemanovistas e os estabelecidos esteticistas: o contínuo estímulo ao 

desenvolvimento do cinema brasileiro, que toma como referência o cinema produzido 

nos grandes centros. É evidente que deve ser feita a consideração de que os termos 

desse desenvolvimento, os valores envolvidos no processo e os objetivos almejados são 
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antagônicos: como já se viu, os esteticistas valorizavam o sistema de produção 

industrial de Hollywood, e sustentavam que tal forma de produção poderia servir de 

base técnica para que se pudesse alcançar as diretrizes estéticas do cinema narrativo 

clássico (mas sem abandonar a preocupação com o retrato das “gentes, das coisas, dos 

costumes, da paisagem brasileira”
155

); os cinemanovistas tinham como referenciais 

contemporâneos o neo-realismo italiano e a nouvelle vague, cujas contribuições 

específicas para a estética cinematográfica deveriam ser entrelaçadas com a produção 

cultural regional (romancistas nordestinos e produção cultural popular, como o cordel) 

na construção de um cinema preocupado com as questões nacionais, popular e 

revolucionário – tanto no plano político como no plano estético. Na efervescência do 

início dos anos 1960, quando o Brasil se alinhava de maneira inédita com o que era 

produzido nos grandes centros do exterior, os representantes do Cinema Novo vinham 

com a tentativa de dar o salto qualitativo que colocaria nosso cinema em pé de 

igualdade com a produção estrangeira de vanguarda, em relação à qual ele se destacaria 

por seu caráter original brasileiro. Tanto os esteticistas como os cinemanovistas, ambos 

assentados na proa do fluxo desenvolvimentista brasileiro, trabalhavam com horizontes 

possíveis, e acreditavam que aquele seria o momento de nos recuperarmos do atraso em 

que vivíamos há séculos. Nessa conjuntura, um cinema como o de Mazzaropi, 

aparentado da chanchada e com inspirações nas tradições artísticas do interior de São 

Paulo e da periferia da capital, feito por uma pequena produtora de recursos 

controlados, não conseguiria aprovação da crítica de seu tempo, que tendia a colocá-lo 

sob a ótica da insuficiência e do atraso. 

 O texto “A contribuição de Mazzaropi para o retrocesso”, de Ignácio de Loyola 

Brandão, como o próprio título adianta, é bastante ilustrativo da tendência apontada. À 

época trabalhando como crítico de cinema, Brandão nunca chegou a fazer parte do 

grupo cinemanovista, mas mostrou uma simpatia recorrente, tendo sido próximo do 

cineasta Maurice Capovilla, junto de quem escrevia no jornal Última Hora [e que 

transformaria um de seus contos em Bebel, garota propaganda (Maurice Capovilla, 

1967)], cuja redação contava também com Jean-Claude Bernardet e Armindo Blanco 

como críticos de esquerda. De saída, Brandão voltou seus canhões para um alvo que 

possivelmente seria Alex Viany, que “em tempos idos foi eminente e respeitado crítico 
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cinematográfico, mas hoje vive a destilar o ódio da frustração”
156

 – um mês antes, 

Viany havia publicado n’ O Globo uma crítica de espírito moderado aos filmes de 

Mazzaropi, na qual escreveu que “Mazzaropi é inexpugnável em sua brasilidade: nada é 

capaz de aliená-lo, de afastá-lo do tipo e do tema a que habituou seus admiradores. Por 

isso mesmo, não se pode criticá-lo muito por fugir às estórias e personagens mais 

complexas”
157

. Tal ponderação seria inadmissível para Brandão: “Quando um homem 

tido como de cultura, tendo em suas mãos um instrumento de divulgação, senta-se numa 

poltrona de cinema e aprecia o vulgarismo, a imbecilidade, o primarismo (e ainda 

recomenda como de alto teor), então, é a mediocridade, é o andar para trás”
158

. 

 Para escrever sobre Meu Japão brasileiro (Glauco Mirko Laurelli, 1965), 

Brandão tece considerações sobre a dificuldade de se tratar um filme de Mazzaropi, pelo 

fato de seu produtor e protagonista ser um “analfabeto cinematográfico”, que talvez não 

possa nem ao menos ser considerado um artista, e que estaria promovendo o 

“anticinema brasileiro, no ano de 1965”
159

. “Bitolado, fora de época, ausente de tudo 

que se passa ao seu redor”, Mazzaropi não acompanhava o momento histórico e não 

evoluía enquanto artista – “O meu Japão brasileiro é um atentado. Contra o nível de 

nosso cinema, contra o progresso da forma, do entrecho, da interpretação”. O cômico 

vivia de “explorar e fomentar o gosto equívoco”, aproveitando-se do fato de que o 

“homem do povo” não tem oportunidades de conhecer “obras superiores”. Ao fazer um 

cinema “banal, vulgar, incipiente, imbecil”, ele contribuía para o “retrocesso do 

cinema” e o “retrocesso cultural das platéias”. 

 Os textos de Jean-Claude Bernardet publicados no jornal Última Hora em 1963 

e 1964 seguiam a linha da crítica ideológica, mas com um tom menos agressivo, e com 

nuances que podem ajudar a complexificar o quadro da recepção crítica
160

. Bernardet, 

que com o passar dos anos firmaria uma relação irregular com o Cinema Novo, crivada 

de divergências e duras críticas, compartilhou com eles o posicionamento político à 

esquerda e o gosto pelas vanguardas cinematográficas do período, como o neo-realismo 

italiano e a nouvelle vague. Isso para dizer que, à parte as rusgas vigorosas entre o 
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crítico e os jovens diretores, eles compartilhavam espaços contíguos no campo 

cinematográfico brasileiro do período. 

Em “Chico Fumaça”, sobre o filme homônimo, Bernardet retoma as indagações 

sobre as razões do êxito de bilheteria dos lançamentos de Mazzaropi, e chega em 

resposta próxima às de Brandão: “o grau de analfabetismo no campo” seria uma das 

razões; outra seria uma suposta afinidade entre o baixo nível intelectual do público e o 

tipo encarnado pelo ator – “Mazzaropi é (com Zé Trindade) o único a pôr na tela uma 

personagem com quem João-ninguém pode sentir alguma afinidade”
161

. Ele cobrava de 

Mazzaropi “agressividade ou senso crítico”, que estariam completamente ausentes nos 

filmes, nos quais se teria sempre o mesmo esquema de enredo: “homem do povo, pobre, 

encontra-se, por um motivo qualquer, envolvido numa história que o mistura à gente 

rica, à gente de outra sociedade. Não entende bem do que lhe acontece; aproveita 

quando pode. E, no fim, volta à sua vida sossegada de antes”. O filme é uma “expressão 

do conformismo”, e teria uma função “calmante”: considerado o que é apresentado no 

filme, “tudo está muito bem como está”
 162

. 

 Em 1964, em crítica sobre o filme O Lamparina (Glauco Mirko Laurelli, 1964), 

Bernardet retomou o questionamento à mesmice das tramas dos filmes do artista 

taubateano; “no começo do filme é o último dos imbecis; no fim, é aplaudido em praça 

pública”. O conformismo dessa filmografia ganharia destaque especial neste filme em 

particular, por conta da exploração da temática do cangaço (cara aos cinemanovistas): 

 

Nada mais estranho ao camponês mazzaropiano que a luta ou a 

organização. Ele vence, e vence sozinho, obedecendo a todos os 

imperativos do conformismo (...) Em O Lamparina, Mazzaropi vai 

mais longe ainda no conformismo. Contrariamente ao que anuncia a 

publicidade, o Lamparina não é um bandido; é um camponês, 

disfarçado de cangaceiro, que está ao lado das autoridades
163

       

                

Politicamente conformista e esteticamente retrógrado, o cinema de Mazzaropi bateria de 

frente com as ambições de futuro da construção de uma sociedade socialista nos 

trópicos e da criação de um cinema original, comprometido e representativo de nossa 

experiência histórica singular. Às voltas com os problemas da relação entre 

intelectualidade e povo, a crítica cinematográfica de esquerda, próxima ou pertencente 
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ao Cinema Novo, tinha em Mazzaropi um objeto de interesse por sua popularidade, mas 

condenável em seus elementos específicos. 

 De Glauber Rocha, estrela maior do agrupamento cinemanovista, encontra-se 

uma brevíssima menção da década de 1960 ao ator Mazzaropi, dentro de sua Revisão 

crítica do cinema brasileiro: “a comédia, nas mãos de Abílio Pereira de Almeida, só 

teve a virtude de aproveitar o inegável talento de Mazzaropi – Sai da frente  e Nadando 

em dinheiro eram filmes de APA e basta!”
164

. Em 1963, ano de publicação do livro, 

Glauber investia duramente contra o que denominava “cinema comercial”. A crise das 

chanchadas, que implicava na perda de público para o cinema nacional, não era motivo 

de lamentação para Glauber; ao contrário, ele parecia se enxergar como participante do 

movimento que havia levado abaixo o gênero: “vencida a chanchada, surgiu o cinema 

comercial como um inimigo maior e complexo do cinema no Brasil”
165

. O cinema 

comercial seria, segundo o autor, o cinema da “tradição” (em oposição à “revolução” do 

cinema de autor), conformista, “produzido pela pequeno-burguesia ansiosa de promoção 

provinciana ou por grupos financeiros com intenções de mecenato”
166

. O cineasta 

comercial é artesão, “não autor”, reacionário. 

 Passando pelo livro de Glauber, vê-se o crítico desossar todos os envolvidos com 

o que ele via como o cinema comercial brasileiro: Vera Cruz, Abílio Pereira de 

Almeida, Oswald Haffenrichter, Lima Barreto, Fernando de Barros, Jacques 

Deheinzelin, Oscarito, Grande Otelo. Nessa linhagem, Mazzaropi sem dúvidas teria 

lugar, tanto pela participação nos grandes estúdios como por ser ator de tradições 

cômicas populares. Entretanto, curiosamente, Glauber se abstém de comentar os filmes 

contemporâneos de Mazzaropi como produtor autônomo, que então já contavam seis. 

Seu objeto foi apenas o Mazzaropi ator da Vera Cruz, que parecia ter certo talento. O 

quadro torna-se mais curioso em Revolução do Cinema Novo (1983), no qual se 

encontram três referências ao taubateano, duas delas elucidativas. Na primeira delas, 

consta: “Os trusts dos exibidores, sobretudo Luiz Severiano Ribeiro Junior, 

Florentino/Cia., Paulo Sá Pinto, Livio Bruni etc., estavam produzindo produto 

euramericano e o cinema novo teve de enfrentá-lo num corpo a corpo com Roberto 

[Farias] na linha de frente, Luiz Carlos Barreto contra Osvaldo Massaini, Herbert 
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Richers, Mazzaropi, Luiz Severiano Ribeiro (...)”
167

. Nessa passagem, tem-se 

Mazzaropi como participante do grupo de produtores, técnicos e artistas que o grupo do 

Cinema Novo (representado acima por Farias e Barreto) teria enfrentado para abrir seu 

espaço no campo cinematográfico das décadas de 1950 e 60. “Mazzaropi era a 

consagração da miséria para manter Matarazzo”
168

. Ao cumprir função ideológica, 

contribuía com a continuidade da dominação de um dos maiores empresários e um dos 

maiores investidores do cinema no país. À parte as três breves ocorrências encontradas 

em ambos os livros de Glauber, não se encontra mais referências alongadas a 

Mazzaropi, nem em críticas, nem nas cartas disponíveis. A carreira de Mazzaropi como 

produtor independente, diretor e argumentista é ignorada pelo crítico baiano, justamente 

nos anos em que ele produzia seus filmes de maior repercussão. Como entender essa 

posição? 

 As razões para sua posição podem ser aventadas. Pelo aspecto negativo, Glauber 

pode simplesmente ter ignorado a figura de Mazzaropi, como se fosse de menor 

interesse no momento; como se fosse uma figura de certo modo “inofensiva” que não 

houvesse constituído um foco de conservadorismo que pudesse incomodar os projetos 

do grupo do Cinema Novo. Por outro lado, por características peculiares de seu sistema 

de produção, Mazzaropi talvez fosse poupado por Glauber e alguns críticos de seu 

grupo. Produtor independente que trabalhava inicialmente com recursos moderados, e 

nunca chegou a despender quantias vultuosas com estúdios ou atores, ele não compunha 

trustes ou travava vínculos com distribuidoras dos grandes centros; seu esquema de 

produção mesclava alguns elementos do cinema industrial com outros do cinema 

amador: equipamentos de ponta, mas que eram utilizados para filmar muitas cenas em 

locações externas, atores de teatro amador, figurantes sem experiência artística. De fato, 

como se verá adiante, Glauber Rocha referir-se-ia à chanchada carioca como modelo na 

confecção da Difilm, produtora criada posteriormente pelos rapazes do Cinema Novo. 

Ainda vale lembrar o respeito que lhe era concedido por Paulo Emílio, que, figura 

ascendente em relação ao grupo do Cinema Novo, influenciava os juízos dos rapazes em 

relação a muitas coisas, entre elas, Mazzaropi, como atestou Paulo Cézar Saraceni: 
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“Paulo Emílio valorizava Mazzaropi. E a opinião de Paulo Emílio era muito para 

nós”
169

.  

Com elementos do cinema industrial e outros de um cinema mais artesanal, 

Mazzaropi não poderia ser totalmente desprezado nem venerado - a solução parece ter 

sido ignorá-lo, o que resulta num silêncio acintoso, já que não se falava do cineasta de 

maior sucesso de público. Em um tempo de radicalização, essas ambigüidades de 

Mazzaropi não se encaixavam nos moldes formados. A partir da segunda metade da 

década de 1960, momento em que a crítica de esquerda enfatizaria em suas novas pautas 

as problemáticas das relações entre mercado, público e cinema, começaria a se esboçar 

um leve interesse por alguns elementos do cinema de Mazzaropi, como se verá adiante. 

 Quanto aos “esteticistas”, Almeida Salles e B.J. Duarte reagiram de modos 

diferentes aos fatos específicos ocorridos no começo da década de 1960, quais sejam, a 

ascensão do Cinema Novo e a conquista de certa autonomia criativa da parte de 

Mazzaropi.  

 O primeiro manteve intocado seu crivo analítico de ênfase técnica nas duas 

críticas que dedicou ao Mazzaropi produtor. Com seu estilo de escrita sempre 

diplomático, em “Ótimo tipo num filme sem unidade (‘Jeca Tatu’)” ele tece 

comentários bastante semelhantes àqueles que já havia feito nas críticas da década de 

1950: tecnicamente, o filme seria de “baixo nível”, “sem unidade narrativa”; no entanto, 

o filme tornava-se “autêntico quando permanec[ia] fiel à personagem, no seu mundo 

típico, de necessidades e desavenças com o meio”
170

. Os técnicos contratados por sua 

produtora não haviam feito um bom trabalho, mas sua participação como protagonista 

ainda poderia ser capaz de gerar um resultado de maior qualidade. Na crítica seguinte, 

“Boa ambientação em filme nacional (‘Tristezas do Jeca’)”, Almeida Salles elogia a 

parte plástica, as soluções de câmara, a sucessão de cenas, satisfeito com o trabalho 

técnico e estético, e “tudo acrescido de um certo encanto de atmosfera, de uma 

felicidade na captação de um certo espírito, de certo colorido local”
171

. Mazzaropi 

contratou para sua produtora alguns técnicos de renome nos meios do cinema industrial 

paulista, o que lhe serviu como meio de se colocar como remanescente de um momento 
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alto do cinema nacional que desvanecia. Parece-nos que o fio de continuidade atinge 

Almeida Salles, que nomeia Milton Amaral e Rudolf Icsey, figuras conhecidas nas 

produções paulistas, como os responsáveis pela qualidade de Tristeza do Jeca (Amácio 

Mazzaropi, 1961), e curiosamente ignora a participação técnica de Mazzaropi como 

diretor do filme: “Sem dúvida estamos diante de uma façanha, uma façanha devida ao 

talento, à seriedade, à experiência e à devoção cinematográfica de dois elementos: 

Milton Amaral como diretor da parte ‘técnica’ e Rudolf Icsey como iluminador e 

provável influente conselheiro de toda a parte ainda mais especificamente ‘técnica’ da 

obra”
172

. Em suma, as preocupações e o referencial do crítico aparentemente 

permaneceram os mesmos que possuía na década passada. 

 A reação de Duarte é distinta – ele acusa o impacto das novidades com nitidez. 

Em “Jeca Tatu”, de 1960, ele ainda mantinha suas opiniões anteriores: “Mazzaropi 

encarna a personagem famosa e fá-lo de modo tão ruim e deformado quanto aquele que 

no passado Genésio Arruda interpretava no teatro burlesco e no cinema também”
173

 – o 

desgosto em relação às formas artísticas populares do interior paulista realça o elitismo 

que sempre permeou seus textos. “Inútil será dizer que nada há que se salve nessa fita 

abaixo da crítica”
174

. No entanto, suas críticas seguintes adotariam um tom totalmente 

distinto para se referir a Mazzaropi. As críticas do Cinema Novo ganhavam cada vez 

mais espaço, e seus grandes filmes começavam a aparecer; o cinema paulista vivia um 

momento de estiagem, com alguns pequenos estúdios e a figura de Walter Hugo Khouri 

em destaque. Nesse contexto, o cinema feito por Mazzaropi começava a parecer mais 

atraente. Em 1961, em “Tristezas do Jeca”, ele expõe suas hesitações em relação ao 

artista (“para quem, como eu, procura um cinema naturalista, um cinema bem aferrado à 

realidade brasileira, aos seus homens tanto quanto ao cenário e à paisagem em que 

evoluem, os tipos como o Jeca artificial, criado pela imaginação de alguns, não funciona 

na autenticidade comovente dos ambientes naturais”
175

), mas para humildemente reduzi-

las a “um ponto de vista puramente pessoal”, e de menor relevância:  

 

Mazzaropi tem público certo e que se diverte com seu teatro, tanto 

quanto com suas películas. E não há de ser eu quem vá recriminá-lo 

por isso. Seu cinema, na sua simplicidade, não prejudica ninguém e é 

feito com honestidade. E isso, por estes tempos que correm, já 

representa muito. Ao contrário, louvo-o por seu critério industrial de 
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que se vale em sua produção, pelo cuidado técnico com que procura 

dotar suas produções, cuja forma evolui para melhor e cada vez mais 

(...).  

 

Um elogio a Rudolf Icsey e o mesmo fio de continuidade com o cinema industrial 

paulista surge com muita clareza: naqueles tempos, as produções mazzaropianas eram o 

que havia restado das esperanças progressistas do passado.  

 Em 1962, Duarte menciona apenas lateralmente Mazzaropi em duas críticas que 

retomam uma polêmica sobre o roteiro de A carrocinha, mas em 1965, em “Dia 

cheio...”, ele elogia mais uma vez a condição de representante do cinema industrial 

paulista de Mazzaropi. O título do texto consiste numa tirada sarcástica a Noite vazia 

(Walter Khouri, 1964), que Duarte dizia preterir em relação a Meu Japão brasileiro 

(Glauco Mirko Laurelli, 1965), ambos filmes fotografados por Rudolf Icsey (as 

parcerias mais constantes de Icsey foram Khoury e Mazzaropi) – “francamente, às 

noites vazias, prefiro ainda o dia cheio do Mazzaropi”. A insígnia industrial do produtor 

continuava sendo digna do respeito de Duarte, que inicia o texto da seguinte maneira:  

 

Mazzaropi é realmente um caso único no cinema brasileiro. Goza de 

ótimo conceito bancário, tem crédito sólido em toda parte, cuida ele 

próprio de seu cinema (...) deseja tão-somente criar divertimento sem 

restrições, para um público que conquistou sozinho. Pois, consegue 

tudo isso apresentando, sob forma excelente, cinema que para ele e 

sua bilheteria é apenas espetáculo. Sabe atingir seus fins sem dever 

nada (...) Reúne sua equipe, em geral escolhida entre profissionais 

idôneos, envia seu material para tratamento nos melhores laboratórios 

do país e, uma vez por ano, faz circular pelas salas brasileiras o filme 

despretensioso quanto ao tema, mas exposto de forma limpa, de 

estrutura sólida e bem fincada no chão do cinema
176

. 

  

 Os elogios à tradição técnico-cinematográfica paulista aparecem nas figuras de 

Icsey e Glauco Mirko Laurelli, este que se tornava “um dos elementos mais completos 

da realização do cinema brasileiro, que além de ‘nacional’ precisa ser universal’”. 

Dotado de cor local (“às vezes parece uma tela de Tarsila”) e correção técnica, o filme 

agradava ao crítico, que naquela conjuntura parecia ter aumentando seu raio de 

tolerância a ponto de incluir Mazzaropi em seu rol de autores respeitáveis. Produtor de 

filmes que tinham investimentos progressivamente maiores no tratamento técnico, dono 

das maiores bilheterias, e autor de argumentos simplórios, em 1965, Mazzaropi se 

afigurava cada vez mais como artista aceitável.   
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 Mesmo agraciado com alguns elogios contidos, de modo geral, até a metade da 

década de 1960 a crítica assumiu a tônica negativa para se referir ao cinema 

mazzaropiano – em 1973, Paulo Emílio o nomeia o “homem que a crítica nunca 

elogiou”
177

. O cinema (a produção e a crítica entrelaçados) havia se tornado uma pista 

de esgrima simbólica entre frações distintas das elites nacionais, com trajetórias e 

projetos distintos para a nação. Nos anos do nacional-desenvolvimentismo, enquanto 

uns tinham em mente as indústrias cinematográficas americanas e européias, outros 

pensavam nas produções de vanguarda das grandes capitais. Os primeiros, esteticistas, 

mais velhos, com trajetórias sociais que os aproximaram dos burgueses industriais mais 

cultivados da São Paulo dos anos 1950, lançaram mão de critérios produtivos e técnicos 

para avaliar o cinema de Mazzaropi. Os segundos, jovens da classe média em expansão 

na década de 1960, sucedâneos dos críticos independentes, alinhados à esquerda, 

tenderam a tomar o cineasta pelo viés da crítica ideológica, vinculando-o à promoção da 

alienação que interrompia o movimento de formação da nova sociedade brasileira. 

Originário das classes desprivilegiadas dos bairros operários de São Paulo, criado no 

interior do estado, formado nas longínquas tradições das artes populares das duas 

localidades, Mazzaropi calcou seu cinema em escolhas formais e temáticas que diziam 

respeito à continuação de tradições há muito consolidadas, como o espaço rural e os 

teatros amadores, e que já eram familiares a um largo espectro de pessoas das classes 

desprivilegiadas. Muito de seu sucesso de público parece ter vindo dessa familiarização 

contínua de diversas gerações com essas formas e conteúdos. Seus filmes, por sua 

constituição específica, híbridos de massivo e popular, e a relação com o público que 

neles estava embutida, ocupavam um espaço naquele contexto que desagradava tanto os 

empenhados na constituição de um cinema massivo “universalizável” quanto aqueles 

que sonhavam com um cinema “revolucionário”, “emancipador”. Dessa constatação, é 

possível apreender os motivos da desqualificação majoritária pela qual passava o 

cinema de Mazzaropi naquele momento. 

 

* 

 

 Da segunda metade da década de 1960 em diante, percebemos os dois grupos, os 

esteticistas e os críticos de esquerda (cinemanovistas, essencialmente), entrarem em um 
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processo de reordenação interna. O golpe de 1964 e o progressivo acirramento do 

regime militar impactaram fortemente o núcleo cinemanovista, que sentiu o baque de 

presenciar o abrupto esfacelamento das ideologias que defenderam ao longo dos anos e 

das expectativas políticas que tinham para aquela década
178

. A reação do grupo ao 

contexto seguiu duas orientações, como indica Jean-Claude Bernardet: “1) uma análise 

da orientação política que acabava de fracassar, e 2) a manutenção da luta pelo mercado 

e o prosseguimento de um cinema nacional-popular (não se trata evidentemente de 

linhas estanques)”
179

. A primeira orientação carrega a marca da “auto-acusação”, da 

“má consciência” e do “masoquismo”
180

, deslanchada por O desafio (Paulo César 

Saraceni, 1965), e ganha sua corporificação exemplar em Terra em transe (Glauber 

Rocha, 1967), chegando em Fome de amor (Nelson Pereira dos Santos, 1968) e O bravo 

guerreiro (Gustavo Dahl, 1968). O olhar crítico para o intelectual, a verborragia, a 

impotência, o humor negro, a interrogação em relação ao fracasso, o afastamento do 

povo como personagem, são todos elementos que acusam as contradições de um grupo 

que se via às voltas com o que pra eles era uma desagradável surpresa histórica.  

 A luta pelo mercado é uma preocupação do Cinema Novo desde as articulações 

iniciais do grupo, mas ganha nova feição nesse período. Nessa quebra para a segunda 

metade dos 1960, a ação de empresários especializados no setor cinematográfico 

motivava a produção de filmes adequados às demandas da indústria cultural interna, 

ligados a gêneros de numerosa recepção popular (erotismo, aventura, etc.), e os 

exibidores, interessados no cinema enquanto mídia lucrativa, escolhiam 

sistematicamente filmes desse tipo para as suas salas, o que fez com que boa parte dos 

filmes ligados ao Cinema Novo ou ao nascente Cinema Marginal, tidos como críticos 

ou intelectualizados, perdessem espaço na reserva de mercado do cinema nacional. 

Nesse contexto, o Cinema Novo deparava-se com uma série de problemas:  

 

fazer filmes que 1) preservem o teor popular do cinema e a concepção 

globalizante da sociedade, 2) sejam viáveis numa situação de intensa 

repressão, 3) contenham elementos de atração para o público, numa 

tentativa de, ao mesmo tempo, superar o divórcio ideológico que se 

manifestava entre o público e os filmes do Cinema Novo, bem como o 

divórcio comercial e, portanto, 4) tenham chances na competição entre 
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filmes brasileiros para chegar às telas e contribuam para a afirmação 

do cinema brasileiro contra o produto estrangeiro
181

.  

 

O texto “Cinema Novo e seu público”, de Gustavo Dahl, de 1966/1967, consagrou-se 

como diagnóstico da encruzilhada:  

 

Menino de engenho, São Paulo S.A., Matraga e A grande cidade 

procuram voluntariamente aproximar-se do público. De fato, 

venceram essa lentidão exasperante considerada como uma das 

características do cinema brasileiro e passaram a colocar na tela 

sentimentos um pouco menos abstratos, obscuros e radicais do que os 

filmes da primeira fase [do Cinema Novo]. O público correspondeu e, 

com algumas diferenças, esses filmes obtiveram maior êxito comercial 

do que os precedentes. Mas ocorreu também um enfraquecimento, 

uma diluição da substância ideológica que representava o mérito 

principal de filmes como Barravento e Cinco vezes favela (...) como 

vencer a contradição entre um cinema responsável no nível do 

pensamento e da linguagem e sua aceitação pelo público[?]
182

. 

 

 Ao comentar Garota de Ipanema (Leon Hirszman, 1967), filme dirigido por um 

dos mais significativos diretores do aglomerado cinemanovista e que se colocava como 

uma das tentativas de conciliar “cinema realmente crítico” e público, Jean-Claude 

Bernardet foi duro, rejeitando qualquer possibilidade de sucesso (crítico ou de público) - 

“o coquetel Glauber Rocha-Mazzaropi não tem futuro”
183

. 

 Independentemente de avaliação negativa ou positiva em termos de resultados, 

constata-se a partir desse momento (mais especificamente entre os anos de 1965 e 1968) 

uma abertura (segundo temporalidades próprias a cada um dos cineastas e críticos) do 

agrupamento cinemanovista à compreensão dos predicados do cinema comercial, cuja 

relação com o público deveria ser entendida tendo no horizonte a constituição de uma 

relação do Cinema Novo com o público cinematográfico nacional
184

. 

 Apesar da dificuldade dos diretores ligados ao Cinema Novo na constituição de 

filmes mais comunicativos, é perceptível nas obras desse período o esforço para a 
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apropriação de recursos da filmografia de maior repercussão junto ao público nacional. 

O convite de Joaquim Pedro para que Grande Otelo fosse o protagonista de Macunaíma, 

a escolha de Leon Hirszman por filmar A garota de Ipanema a cores e as intenções 

cômicas de filmes como Todas as mulheres do mundo (Domingos de Oliveira, 1967) e 

El Justicero (Nelson Pereira dos Santos, 1966) são apenas facetas mais aparentes de um 

interesse generalizado do grupo pelas possibilidades comunicativas presentes em 

tradições artísticas admiradas pelo público brasileiro.  

 Nesse momento, a partir das modificações nos critérios de análise, as 

chanchadas cariocas passam por um processo de reavaliação por parte do grupo 

cinemanovista, e a apropriação dos recursos dessa tradição são explicitamente 

incorporados a diversos filmes do Cinema Novo das décadas de 1960 e 1970 – muitas 

vezes por mediação de certa influência do choque tropicalista pelo qual passa o grupo a 

contar de 1968
185

. A fortuna crítica do grupo daí em diante trairá a reconsideração 

comunicativa que se dá nos últimos anos da década de 1960. As chanchadas cariocas 

são as maiores beneficiadas, adquirindo mais respeitabilidade junto àqueles que antes 

comemoravam sua derrocada. Em “Teoria e prática do Cinema Latino-Americano”, de 

1967, Glauber Rocha associa o modelo da Difilm, empresa distribuidora e co-produtora 

associada ao Cinema Novo, à experiência da Atlântida, no Rio de Janeiro: “Os 

produtores do cinema novo brasileiro (...) logo que se viram ameaçados pela não 

distribuição dos primeiros filmes, passaram ao ataque, isto é: constituíram uma 

distribuição própria. A medida não era nova no Brasil. A produção semi-industrial do 

Rio, especialista em comédias comerciais, sempre teve distribuição nacional e própria. 

O cinema novo imitou o exemplo”
186

. Anos mais tarde, perguntando-se sobre as raízes 

nacionais do Cinema Novo, Glauber reconheceria a contribuição das chanchadas: 

 

“I. Limite (Carneiro, Pedro, Saraceni, Leon, David...) 

II. Mauro (Todos nas idéias e no estilo, sobretudo David... Walter...) 

III. Vera Cruz (Roberto, Glauber, Cacá...) 

IV. Cinema Novo/ dele mesmo outras coisas”
187
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 É curioso constatar que, apesar desse interesse renovado do Cinema Novo pela 

comunicabilidade, Mazzaropi não mereceu a extensão dos mesmos privilégios 

concedidos à chanchada carioca. Da parte da constelação cinemanovista, não surgiu o 

interesse em sua filmografia, que, mais ainda que nos anos anteriores, passou a ser 

completamente ignorada. Da década de 1960 em diante, não se encontra referências 

mais alongadas a Mazzaropi saídas das penas desses críticos, mesmo que estivessem 

passando por um momento mais interessado pela cultura de massas. Quando Jean-

Claude Bernardet reflete sobre a ojeriza despertada pelas pornochanchadas, ele ajuda a 

pensar em uma das possíveis motivações para a falta de reconhecimento de Mazzaropi 

em meio a tais setores da crítica:  

 

“(...) estes amores com o cinema popular só são válidos para os filmes 

antigos. As mesmas pessoas que curtem chanchadas dos anos 1950, 

vistas como inofensivas peças museológicas, rejeitam as atuais, 

chamadas pornochanchadas, sentido-se feridas no seu bom gosto e no 

seu puritanismo”
 188

 

 

 

Ainda um concorrente no mercado de bens simbólicos, Mazzaropi não poderia ser 

consagrado pelos cinemanovistas, dominantes no pólo de produção restrita que tinham 

interesse em expandir tal domínio para o pólo de produção ampliada. 

Contudo, expandindo nosso escopo até abranger a crítica cinematográfica de 

esquerda como um todo, sem participação direta no movimento cinemanovista, como os 

críticos Jean-Claude Bernardet ou Zulmira Ribeiro Tavares, é possível lançar a hipótese 

de que a continuidade do silêncio ocultava um interesse mais aberto pelos seus filmes. 

 Bernardet deixou transparecer em diferentes textos o crescente interesse pelos 

filmes de Mazzaropi e seu apelo junto ao público, apesar de em diversos textos da época 

ter se mostrado radicalmente contra o modo como se dava a aproximação do Cinema 

Novo ao cinema de massas
189

. Em depoimento concedido ao pesquisador em 2011, ele 

disse ter freqüentado salas de cinema nessa época para apreender as reações dos 

espectadores a esses filmes (“fui a muitas salas, mas eu lembro de ter ido no Rio 

Branco, ter assistido ao mesmo filme de Mazzaropi três ou quatro vezes, para ver as 

reações, os risos”). No mesmo depoimento, disse ter idealizado um projeto na década de 

1970, junto de Cláudio Kahns, em que fariam ensaios de análise fílmica através de 
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material audiovisual, e entre os filmes escolhidos, estavam obras de Mazzaropi. Em 

Trajetória crítica, coletânea gestada entre o início de 1960 e meados dos anos 1970, ele 

pede uma renovação da atitude dos intelectuais em relação ao “cinema popularesco” 

partindo de um relacionamento traçado entre Uma pistola para Djeca (Ary Fernandes, 

1969) e O caçador de diamantes (Vitório Capellaro, 1932): 

 

O fato é que em geral os intelectuais nunca levam este cinema a sério, 

sempre assumindo atitudes, positivas ou negativas, de superioridade. 

Negativas quando a pretensa vulgaridade deste cinema é julgada 

indigna do bom gosto. Positivas quando, apenas invertendo o signo da 

atitude anterior, a rejeição é substituída pela exaltação
190

. 

 

 Em 1968, em conhecida crítica sobre Todas as mulheres do mundo (Domingos 

de Oliveira, 1966), ao fazer uma análise dura em relação aos caminhos tomados pelo 

Cinema Novo através de filmes como o de Domingos de Oliveira, Bernardet relembra 

Mazzaropi: “Não há por que, portanto, não gostar de Todas as mulheres do mundo (já 

que a fita não se apresenta como vulgar, porque quando Mazzaropi diz exatamente a 

mesma coisa, nós não gostamos)”
191

. 

 No ano de 1978, em “Nem policial, nem pornô: Mazzaropi” (publicado no jornal 

Última Hora), a partir do filme Jeca e seu filho preto, Bernardet compôs uma reflexão 

sobre a função política e a relação do cinema de Mazzaropi com seu público. Na crítica, 

ele afirma que condenar esse cinema enquanto conservador seria simplesmente retomar 

um argumento que, àquela altura, já havia deixado de ser novidade. O que precisava ser 

compreendido era de que forma o público se relacionava com os conteúdos daqueles 

filmes, de que maneira aquelas tramas continham elementos que tocavam os 

espectadores de alguma maneira. 

 

O cinema de Mazzaropi é reacionário e conservador, dizer isto não é 

novidade; mas o que não se diz é que esse cinema só é eficiente no seu 

conservadorismo e só representa um nível de consciência a que adere 

seu fiel público, porque é baseado em problemas reais e vividos, por 

esse público
192

. 

 

 

Quando escreve que “o cinema de ‘Mazza’ é um cinema político atuante”, Bernardet 

deixa clara a necessidade de se pensar a existência política daquele cinema para além do 
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rótulo de “ideológico” (ao qual ele mesmo havia associado Mazzaropi anteriormente), e 

de se tentar enxergar a identificação que ele constitui com seu público por meio do 

tratamento de problemas vividos por essas pessoas. Cutucando os cinemanovistas, ele 

observa que não se trata de assistir aos filmes de Mazzaropi com a idéia de “imitar a 

linguagem desses filmes e enxertar nela mensagens não conservadoras, o que seria uma 

tolice”; mas sim de tentar apreender a “função canalizante” da comunicabilidade desses 

filmes na sociedade de classes. 

  Zulmira Ribeiro Tavares, escrevendo para o jornal Movimento, que contava com 

Jean-Claude Bernardet em sua equipe de colaboradores regulares, apresentou em 1976 

“De pernas para o ar”, crítica sobre o filme O Jeca contra o capeta (Amácio Mazzaropi, 

Pio Zamuner, 1975). Tendo sido publicado em jornal vinculado à esquerda e engajado 

na luta de resistência ao governo militar no país, o texto impressiona ao adotar um tom 

legitimamente interessado nos predicados do cinema feito por Mazzaropi, distanciando-

se da crítica ideológica na qual ele fora enquadrado anos antes pelos críticos do jornal 

Última Hora, por exemplo. O texto, sensível, constitui-se em torno de uma reflexão da 

autora sobre o divertimento e a fábula como componentes do filme. Dos lugares-

comuns brotariam elementos lúdicos, capazes de gerar ternura e divertimento para os 

seus espectadores. Em adição a esse jogo descompromissado, o filme também poderia 

despertar o interesse por refletir “formas vivas de comunidade” e nelas descobrir “o 

engenho e a malícia da criatividade popular”
193

. Ao longo do texto, também desponta 

em diversos momentos o interesse da autora pelo público que acompanhava os filmes 

com assiduidade. 

 O texto de Zulmira Tavares sofre influência declarada de texto que Paulo Emílio 

Salles Gomes havia publicado alguns anos antes no Jornal da Tarde, sob o título “O 

segredo de um homem que a crítica nunca elogiou: Mazzaropi”
194

, do qual já tratei há 

algumas páginas. Agora, vale destacar a repercussão do texto de Paulo Emílio, uma 

análise atenciosa do cinema de Mazzaropi que seria bem recebida por uma crítica 

cultural de esquerda que naquele momento se abria às formas populares, e que seria 

desprezada por Ely Azeredo, representante da tradição crítica esteticista, como se verá 

adiante. 

 Após 1968, é interrompida a presença crescente dos núcleos criativos de 

esquerda em meios de comunicação de maior circulação. Perseguidos pelos agentes da 
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censura e da repressão militares, eles persistem corajosamente na manifestação de suas 

opiniões em meios que não circulavam massivamente. Alguns perseguidos, outros 

exilados, os cineastas e críticos que eram lidos e ouvidos frequentemente foram 

colocados em circunstâncias em que se amontoavam dificuldades para tornarem 

públicas suas posições. Em muitos casos, as instituições, revistas e jornais de que 

participavam foram fechados pelos agentes da ditadura, reduzindo seus foros de 

expressão. Por uma ironia amarga, o interesse dessa geração de críticos esquerdistas 

pré-golpe pela comunicabilidade do cinema popular tinha de conviver com a dificuldade 

que eles mesmos encontravam para dar voz a seus pensamentos. 

 No pólo de produção restrita, surgia uma jovem geração de críticos-cineastas 

que trazia uma proposta de radicalização estética e política. Rapazes como Rogério 

Sganzerla, Jairo Ferreira, Julio Bressane, Carlos Reichenbach, Ozualdo Candeias, João 

Silvério Trevisan, entre outros, compunham a constelação desse grupo que ao longo dos 

anos adquiriu diferentes nomenclaturas: Cinema do Lixo, Cinema Marginal, udigrúdi. 

Heterogêneo em termos de origens sociais, concepções políticas e diretrizes estéticas, o 

grupo congregava um numeroso grupo de jovens descontentes com os rumos históricos 

do país e ansiosos na procura de formulações estéticas renovadas para lidar com aquele 

momento – que, segundo alguns deles, não vinha sendo abordado satisfatoriamente 

pelos filmes dos cinemanovistas. O interesse pela cultura de massas e pela comunicação 

ativa com o grande público também estava presente, mas a partir de uma crítica dura a 

esses produtos, que deveriam ser apreendidos porque haviam colonizado a percepção do 

público nacional: “atingir uma comunicação ativa com o grande público, aproveitando 

os 50 anos de mau cinema norte-americano devidamente absorvido pelo espectador”, 

escreveu João Callegaro no folheto promocional de seu filme O pornógrafo (1970). 

Longe de tentar atrair o público por meio de filmes mais “amenos”, bem-humorados, a 

apropriação da cultura de massas alimentava uma “estética do lixo” caótica, anárquica, 

agressiva, estribada em uma articulação de fragmentos, citações e resíduos da sociedade 

de consumo: “não procura a identificação – entre personagem e platéia, cineasta e 

público, cinema e real -, reconhece a dissociação, a separação”
195

. A linguagem 

“européia e elitista”
196

 do Cinema Novo dava lugar a um trabalho de disjunção e 
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desconstrução da linguagem, permeado de transgressão, violência, urros e desespero, 

sintomas do desencanto do cinema da geração radical pós-golpe e pós-1968
197

. 

 Apesar dos numerosos pontos de contato com o Cinema Novo, e para além das 

diferenças entre as produções dos diversos críticos e diretores ligados ao Cinema 

Marginal (Inácio Araújo, um dos integrantes do movimento, pensaria anos depois sobre 

sua identidade: por exemplo, alguns filmes teriam investido mais no aspecto popular, 

como os de José Mojica Marins, ao passo que outros se pautaram pela “obscuridade”, 

como os ligados à produtora Belair
198

), surgia como cerne da diferença entre os grupos a 

intolerância da nova geração com relação à aproximação do Cinema Novo ao mercado e 

à comunicabilidade: “o Cinema Novo passou pro outro lado”
199

, diria Rogério 

Sganzerla. Esquerdistas, alguns autodeclarados anarquistas (como Jairo Ferreira), a 

entrada do grupo no contexto político era majoritariamente estética, e eles não 

aceitavam concessões como as que consideravam que o Cinema Novo vinha fazendo. 

Para eles, a estética agressiva era a ponta de lança de uma postura política combativa, 

que o “Cinema Novo Rico” ou “Novo Cinema Novo” vinha abandonando. 

 Assim como os cinemanovistas, alguns diretores ligados ao Cinema Marginal 

também produziam enquanto críticos de cinema em jornais diversos de São Paulo. 

Rogério Sganzerla, por exemplo, começou a escrever críticas para o Suplemento 

Literário de O Estado de S. Paulo em 1962, antes ainda de ter dirigido seu primeiro 

curta-metragem, Documentário (1967). Ao longo dos anos, colaborou também com o 

Jornal do Brasil e a Folha de São Paulo. Jairo Ferreira escreveu no jornal São Paulo 

Shimbun de 1966 a 1972, e começou a colaborar regularmente com a Folha de S. Paulo 

a partir de 1976. Por vezes, suas colunas no Shimbun eram “ocupadas” por outros 

cineastas “marginais”, como Carlos Reichenbach e Inácio Araújo. Sganzerla e Ferreira 

eram os mais atuantes do grupo em termos de produção crítica, e suas colunas tiveram 

um papel valoroso na divulgação da filmografia e dos valores do Cinema Marginal. 

Para além das colunas de Ferreira e Sganzerla, entretanto, o poder de legitimação 

artística por parte do grupo não era grande. Recém-chegados ao contexto 

cinematográfico nacional, eles não assumiram cargos institucionais de influência – 
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comparativamente, o Cinema Novo gozava de grande influência junto a Embrafilme, 

tendo se beneficiado dos recursos da estatal para financiar, produzir e distribuir muitos 

de seus filmes a partir de 1970
200

. Restritos aos textos de Sganzerla e Ferreira e a 

relações que estabeleciam por afinidade com os núcleos de resistência ao regime militar 

(os marginais dão entrevistas e depoimentos a diferentes jornais e revistas do período; 

Sganzerla, por exemplo, é entrevistado para O Pasquim em 1970
201

), o alcance de suas 

opiniões não pode ser classificado acima de mediano. 

 Se a radicalidade do grupo alvejava o encaminhamento do Cinema Novo ao 

mercado, produções como a de Mazzaropi não poderiam passar impunes. Naquele 

momento, os marginais assumiam o ponto mais extremo do pólo de produção restrita, o 

que implicava na denegação dos valores de mercado associados ao cinema de massas. 

Ao passo que o Cinema Novo buscava cada vez mais a consagração pública (a 

“comunicação direta”), o Cinema Marginal fazia a defesa cerrada da consagração 

específica, dos valores do cinema “de invenção”, “experimental”. Por mais de uma vez, 

Mazzaropi foi lembrado por Jairo Ferreira. Em 1967, em crítica que reprova veemente a 

produção de Teixeirinha, ele é citado en passant como “caipirão”
202

. Três anos à frente, 

em “Negros, cafajestes, caipiras & aristocratas”, ele é analisado com mais vagar, de 

modo inteiramente negativo; seu público é classificado de “provinciano”, em oposição à 

graça da chanchada, e o diagnóstico final do crítico é ácido: “Ary Fernandes (...) 

lançando Chico Fumaça consegue mostrar que pior que Mazzaropi não existe nada. 

Vejam para crer”
203

. Na menção seguinte, na tentativa de atingir Sganzerla, ele o 

compara a Mazzaropi, “Sganzerla é igual a Mazzaropi, estão todos na mesma”
204

, 

aproximação que o destinatário já havia recusado meses atrás em entrevista a O 

Pasquim, revelando o corrente uso pejorativo que se fazia do nome do diretor de 

Taubaté nos círculos marginais:  

 

Você pode notar que o Mazzaropi fala mal do cinema novo, mas 

quando o Rogério Sganzerla fala mal do cinema novo é outra. Existem 

dois níveis diferentes. Agora, as pessoas não querem reconhecer isto 
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então usam o argumento: o Rogério está virando Mazzaropi. Não é 

isso. Como os caras não podem defender os filmes eles atacam 

assim
205

.  

 

 Enquanto esteve no São Paulo Shimbun, Ferreira citou-o novamente apenas uma 

vez mais, de maneira negativa, opondo-o ao cinema político presente em filmes como 

São Bernardo (1971), de Leon Hirszman: “Mazzaropi leva à ignorância”
206

. 

 Recentemente, Ozualdo Candeias retomou o julgamento marginal feito à época, 

reforçando a perspectiva de Ferreira. Comparando (e vale observar que a comparação é 

um recurso constante de que se valem os críticos radicais para tratar dos filmes de 

Mazzaropi, tendo em vista a afirmação de valores e a demarcação de fronteiras) sua 

leitura pessoal do universo rural via Hamlet, presente no filme A herança (1970), aos 

filmes de Mazzaropi, ele escreve: 

 

Eu quis mostrar que não tem nada disso de que ser caipira é ser bocó. 

Você pega, por exemplo, o Mazzaropi, que pra mim não é nada. Não 

se pode chamar aquilo de caipira, é uma besteirada, uma caricatura 

muito vagabunda. Ele cantava, fazia lá as coisas dele que alguns 

podem até achar engraçado, mas do ponto de vista da informação 

geográfica e cultural não vale absolutamente nada
207208

. 

 

 A pungente fortuna crítica marginal relativa ao cinema de Mazzaropi, em certo 

sentido, dá continuidade à linhagem iniciada anos antes pelo Cinema Novo, que, na 

busca de delimitar sua posição no contexto cinematográfico do início dos anos 1960, foi 

duro com essa forma de se fazer cinema. No entanto, como já observado, o escopo de 

influência do Cinema Marginal não era largo, e a coesão do grupo não era grande (seus 

membros eram bastante heterogêneos e independentes entre si, mais que os 
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cinemanovistas), e por isso o estigma de “cinema alienante” associado aos filmes de 

Mazzaropi perdia ressonância. 

 No pólo esteticista, ocorreria um processo interno de renovação em São Paulo, 

por conta da “aposentadoria” de Francisco de Almeida Salles e B.J. Duarte, dois de seus 

maiores representantes paulistas, que abandonam suas colunas nos maiores jornais 

paulistas. Como se viu, eles atuaram como críticos em um período em que o cinema 

surgia como “menina dos olhos” da ascendente burguesia paulista, com a qual eles 

travavam relações próximas. Em um contexto completamente distinto, em que o cinema 

havia perdido tamanho destaque, eles deram lugar a críticos de origens sociais mais 

modestas, vindo de classes desprivilegiadas ou médias, em grande parte cinéfilos 

autodidatas que não haviam recebido educação sofisticada ou socialização privilegiada 

como a geração anterior. Rubem Biáfora, que já possuía um perfil mais modesto que 

Almeida Salles e Duarte, foi o formador de muitos nomes dessa nova geração, que 

contava com críticos como Alfredo Sternheim, Carlos Maximiano Motta e Rubens 

Ewald Filho, que assumirão colunas em jornais de grande circulação em São Paulo. 

 Sem o lirismo e o tom solene
209

 que marcaram os textos dos críticos esteticistas 

da geração anterior, esses críticos mantiveram o gosto pela tradição clássica do cinema, 

especialmente a linhagem norte-americana. Eles também se envolveram menos com a 

porção institucional que seus antecessores, até porque as condições políticas do período 

foram danosas para esse aspecto do cenário cinematográfico. 

 Em O Estado de S. Paulo, na década de 1970, assumiram colunas de cinema 

Carlos Maximiano Motta e Rubens Ewald Filho, ambos próximos de Biáfora. O cinema 

de Mazzaropi continuaria a ser entendido pelos esteticistas como redundante e óbvio a 

partir dos referenciais da narrativa clássica; e enquanto humorista, será tido como 

vulgar. Apesar da renovação nos quadros esteticistas, e do aparecimento de mudanças 

(estilísticas, teóricas) na crítica por conta dessa atualização, os filmes de Mazzaropi não 

seriam recebidos de maneira muito diferente. 

 Em 1971, Carlos Maximiano Motta escreveu “O mesmo de sempre”
210

, sobre a 

estréia de Betão Ronca Ferro (Geraldo Afonso Miranda, 1970). Como já explica o 

título, o crítico desaprova a repetição anual de alguns elementos dos filmes do diretor, 

como as “situações postiças”, o “sentimentalismo” e o “maniqueísmo” – “sob o ponto 
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de vista das situações, da ‘mensagem’, nada mudou”. O crítico, ressoando uma postura 

altiva que já caracterizara seus antecessores, parece incomodar-se com o público do 

cineasta: “supõe-se, é claro, que a fita se destina a público classe ‘c’, culturalmente 

atrasado, o que ‘justificaria’ tudo. O que se há de fazer?”. 

 Anos à frente, em 1979, Rubens Ewald Filho publicou “Mazzaropi fiel a seu 

público”
211

, que se vale de argumentos muito similares aos de Motta para tratar do 

lançamento de A banda das velhas virgens (Amácio Mazzaropi, Pio Zamuner, 1979). A 

crítica à repetição dos enredos está presente, assim como a crítica à recorrência dos 

clichês e ao melodrama: “quem viu um filme de Mazzaropi, já viu todos”; até mesmo 

algumas rebarbas de elitismo são repetidas por Ewald: “(...) o roteiro é muito fraco, 

ainda com ranço de teatro mambembe”. 

 Na Folha de S. Paulo, Orlando Fassoni passou a escrever esporadicamente sobre 

cinema nos últimos anos da década de 1960 e assumiu uma coluna fixa no início da 

década de 1970. Fassoni também tinha um perfil mais modesto, havia se mudado de sua 

cidade natal, Marília, para São Paulo com o intuito de trabalhar na Folha de S. Paulo, 

onde começou como repórter e somente depois virou crítico de cinema. Diferentemente 

de seus pares de O Estado de S. Paulo, ele nunca se envolveu em produções 

cinematográficas, e suas atividades como jornalista não se ativeram somente à crítica de 

cinema, tendo sido também assessor de imprensa para o governo do Estado e redator do 

Jornal da Manhã. O fato de ter feito uma carreira mais distante de agrupamentos 

tornou-o um crítico mais isolado, cujas opiniões pareciam reverberar menos que as dos 

seus contemporâneos – que ao longo dos anos conseguiram certo nível de 

reconhecimento público (sinalizado por meio de homenagens, coletâneas, etc.) que não 

foi concedido a Fassoni. Compartilhando o espaço cinematográfico do jornal com Jairo 

Ferreira, ele era responsável por produzir críticas mais amenas, clássicas, em tom mais 

próximo ao que era feito por Biáfora, Motta e Ewald, no outro grande jornal de São 

Paulo. 

 Ao longo dos anos, ele dedicou algumas colunas a lançamentos de Mazzaropi, 

todas de caráter semelhante. Em 1971, sobre Betão Ronca Ferro, ele contrapõe o 

sucesso certeiro nas bilheterias que teria o filme à falta de qualidade do mesmo
212

. Após 

uma sucessão de desqualificações aos elementos de composição do filme 
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(“aborrecível”, “amontoado colorido de artimanhas, choros, anedotas, confusões”, 

“grossuras, erros, apelação sentimental”), o texto termina com uma lamentação em 

relação à inevitabilidade do sucesso de Mazzaropi, alimentado pelo seu público: “vai 

continuar sendo o ‘best-seller’ do cinema nacional ainda por muito tempo, 

infelizmente”. 

 Em 1976, em “Mazzaropi contra o capeta”, Fassoni dedica grande parte da 

coluna a observações sobre o fascínio do público em relação aos filmes do cineasta, 

indicando que o interesse cinemanovista pela comunicabilidade do cinema popular não 

era exclusiva: “[o público] segue-o como discípulos bem comportados de um Messias 

periférico e consome, com a gula de uma criança entre caixas de bombons, os filmes 

que Mazzaropi lança”
213

. Contudo, há também o julgamento desse público, cujo gosto é 

comparado àquele de uma criança. Persiste em Fassoni a contraposição lamentosa entre 

o interesse do público e a qualidade das obras, novamente condenadas por seu caráter 

repetitivo e vulgar. Nesse ponto, vale ressaltar as diferentes concepções de público que 

os cinemanovistas e esteticistas assumiam naquele momento: se os primeiros 

demonstravam interesse em compreender a recepção popular e as formas relacionadas a 

seu gosto, os esteticistas preservavam o espírito de distinção cultivado por seus 

predecessores, manifestando uma incompreensão desagradada com as escolhas 

constantes de certas frações do público cinematográfico nacional. Fassoni arremata 

expressando o desejo de que os filmes passassem por uma reavaliação por parte da 

equipe de produção: “um dia, talvez, a claque mazzaropiana perceberá que esses filmes 

são como alguns jornais: só mudam de data. E verá que as histórias que ele conta são 

tão atraentes quanto ler uma lista telefônica num domingo de chuva”.  

 Em seu último texto publicado sobre um lançamento de Mazzaropi, “Sai de 

baixo, Mazzaropi”, de 1977, Fassoni avalia que Jecão... Um fofoqueiro no céu (Amácio 

Mazzaropi, Pio Zamuner, 1977) seria o pior trabalho do diretor, que vinha de trabalhos 

tecnicamente mais qualificados nos anos anteriores. “Um monumento em primarismo, 

mau gosto e falta de sensibilidade”, o filme seria o ponto mais baixo de sua carreira, que 

então chegava a seu fim, segundo decreto do crítico: “Mazzaropi acabou”
214

. Ele afirma 

que diante do lançamento, o público cativo do cineasta não poderia deixar de ver as 

precariedades que caracterizavam seus filmes, convergindo, assim, com a sua opinião de 

crítico: “alguma coisa capaz de espantar até mesmo os que, todos os anos, entram nas 
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longas filas para aguardar, sempre com a expectativa de receber um humor sadio, as 

farsas mazzaropianas. Que, diga-se, cansaram”. É perceptível o incômodo do crítico 

com o modo que Mazzaropi compôs seu Jeca e os enredos em que se envolve: “metido 

nas roupas dos jecas e pregando uma falsa apologia da bondade”; “Mazzaropi não passa 

de uma caricatura de si mesmo: um caipira que perdeu o único elemento que possuía 

para construir seu tipo, ou seja, a naturalidade”. Fassoni explicita seu desgosto com a 

obra de Mazzaropi como um todo ao concluir que o resultado da “persistência” de sua 

fórmula anualmente seria Jecão... Um fofoqueiro no céu, “que pode desde já ser 

nivelado ao que o cinema brasileiro fez de mais absurdo e primário em todos os seus 80 

anos”. 

 No Rio de Janeiro, mantinham-se Moniz Vianna e Ely Azeredo como principais 

nomes ligados ao esteticismo, e figuras de influência maior na determinação da 

recepção cinematográfica carioca e nacional. Titulares de colunas nos jornais de maior 

circulação no Rio de Janeiro (O Correio da manhã, Jornal do Brasil), organizadores de 

mostras, fundadores de salas de cinema de arte e, no caso de Vianna, diretor da 

Cinemateca do MAM, ambos detinham uma posição privilegiada no contexto 

cinematográfico carioca. Vianna notabilizou-se como profundo conhecedor do cinema 

estrangeiro, tendo produzido relativamente pouco sobre o cinema nacional em sua 

coluna diária n’O Correio da manhã – foi um dos mais ferrenhos detratores das 

chanchadas e teve rusgas marcantes com Glauber Rocha e o Cinema Novo. Ely Azeredo 

mostrou um interesse maior pelo cinema nacional, e suas colunas sobre Mazzaropi 

podem agregar elementos interessantes ao entendimento de sua recepção. 

 Seus textos de 1975 e 1976 sobre, respectivamente, O Jeca macumbeiro 

(Amácio Mazzaropi, Pio Zamuner, 1974) e Jeca contra o capeta (Amácio Mazzaropi, 

Pio Zamuner, 1975), diferem pouco das argumentações articuladas pelos esteticistas 

paulistas. O incômodo com a repetitividade das tramas, a tentativa de compreensão das 

motivações do público fiel e a desqualificação dos filmes são marcas desses textos: 

“Pratica, a exemplo do Jeca Tatu lobatiano, uma teimosia quase filosófica. Entra 

Cinema Novo e sai Cinema Novo, chega e passa a euforia do underground, malha-se a 

chanchada e desenterra-se a dita, cai o Poder Civil, nasce e amadurece a Revolução, e 

Mazzaropi não toma conhecimento”, “O público a que Mazzaropi se dirige cauciona a 

sua imutabilidade”
215

; “O sucesso do sr. Amácio não pode alegrar o crítico, quando se 
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sabe que contribui para dificultar o lançamento de filmes de verdade e manter 

intelectualmente de cócoras uma parte da população”, “Todas as tentativas de imitar as 

películas impressas (impossível chamá-las de filmes) do sr. Mazzaropi fracassaram. 

Lógico: não existe um universo cinematográfico, ficcional, social mazzaropiano. 

Impossível imitar o vácuo. O que é uma fita do Jeca?”. Com detalhes, Azeredo lista os 

elementos que o desagradam nos filmes do diretor, no que ele não se diferencia muito 

do que seus pares esteticistas já haviam escrito, ou seja, incomodavam-lhe as 

dicotomias melodramáticas, o uso de clichês, a obviedade das tramas, a composição do 

caipira feita por Mazzaropi 
216

. 

 No texto de 1976, chama a atenção a menção a quem ele nomeia “teóricos da 

chamada ‘descolonização cultural’”, que estariam entusiasmados com os filmes de 

baixo nível que Mazzaropi vinha fazendo. Dentre eles, estaria Paulo Emílio, 

representado por seu texto escrito anos atrás sobre o diretor. Azeredo opõe-se a esses 

teóricos “e amadores de mercadologia”, e toma Monteiro Lobato como reforço, que já 

teria acusado há tempos, por meio de um “grito humanista e patriótico”, a “inércia do 

Jeca Tatu”. 

 O que torna mais interessante o acompanhamento da reflexão de Azeredo sobre 

os filmes de Mazzaropi é sua crítica de 1978, “Jeca, o descolonizador”. O texto é 

inteiramente composto de ácida ironia dirigida àquele grupo de intelectuais interessados 

na “descolonização cultural”:  

 

Faltam estudos sobre a significação desse arauto da descolonização 

cultural. Onde estão os simpósios, ensaios, mesas-redondas e 

retrospectivas capazes de garimpar e expor aos integrantes dos 

conselhos oficiais de cultura e das academias de imortais as 

preciosidades do universo mazzaropiano?
217

 

 

 Contudo, diferentemente de outros momentos, Azeredo reconhece a necessidade 

de se compreender o lugar desses filmes na tradição cinematográfica brasileira 

(chanchada), de se respeitar o estilo (anacrônico) da narrativa cinematográfica e de se 

registrar “o fenômeno de receptividade ininterrupta”. Mesmo que sua interpretação não 

admita convergência com os “que se preocupam 365 dias por ano, em horário integral, 

com a colonização cultural (...) teorizando em gabinetes ou nos saraus da alta 

burguesia”, sua abertura no sentido do reconhecimento da singularidade do cineasta é 
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sintoma de uma tendência mais ampla que atinge a recepção cinematográfica a partir 

dos últimos anos da década de 1970 e que se estabelece nas décadas de 1980 e 1990. 

 

* 

Observando panoramicamente, ou seja, sem o embasamento da pesquisa 

aprofundada que procurei apresentar em relação às décadas anteriores, é possível 

perceber um movimento de reconhecimento do valor do cinema de Mazzaropi dos 

últimos anos da década de 1970 em diante, e que ganha corpo durante a década de 1980. 

Diversos fatores entram em jogo e não cabe analisá-los longamente no momento, mas é 

possível pensar que o direcionamento do cenário político nacional para um momento 

menos conturbado, o estabelecimento de um contexto específico cada vez menos 

radicalizado (o interesse do Cinema Novo pelo cinema popular massivo é marcante 

nesse sentido) e a morte de Mazzaropi (e assim o encerramento de sua participação 

enquanto concorrente no mercado simbólico) como decisivos para a compreensão mais 

detida de sua obra que começa a aflorar. Nesse contexto de recepção crítica mais 

favorável ao cinema popular massivo, a trupe Os Trapalhões, por exemplo, grande 

concorrente de Mazzaropi na década de 1970, não encontrará a mesma resistência que o 

diretor aqui estudado havia enfrentado nas décadas anteriores, tendo inclusive recebido 

críticas elogiosas em ocasiões diversas ao longo dos anos
218

. 

Em 1982, a revista Filme Cultura (à época, ligada à EMBRAFILME, instituição 

dirigida por Carlos Augusto Calil e com a colaboração de críticos como Jean-Claude 

Bernardet, Jairo Ferreira, Inácio Araújo, José Carlos Avellar, e acadêmicos como Ismail 

Xavier, responsável pela direção da revista no período, e João Luis Vieira) publica 

“Anotações sobre Mazzaropi: o Jeca que não era tatu”, de Nuno César Abreu, um 

acadêmico (à época havia se graduado em Comunicação Social pela Universidade 

Federal Fluminense) que então apresentava um conjunto de reflexões detalhadas e 

inéditas sobre o diretor, sua trajetória, as características de seus filmes e as críticas 

recebidas; na mesma edição, publicam “Filmes sertanejos, música sertaneja e drama no 
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circo”, de Pedro Della Paschoa Junior, que parte de Mazzaropi para apresentar uma 

pesquisa mais ampla sobre as produções populares
219

.   

Em 1991, Jairo Ferreira já se sentiria incomodado com a atenção que ele vinha 

recebendo naquele momento: 

 

Mazzaropi foi totalmente ignorado por Glauber Rocha e por quase 

toda a crítica dita “especializada”. O que não passou de ignorância, 

pretensamente elitista. Não é difícil entender esse revertério: pululam 

hoje diversas teses de nível acadêmico, tentando provar o óbvio da 

importância da incultura como cultura e todas em cima do lance naif 

do Jeca. Se a moda pega, cult agora é Mazzaropi
220

. 

 

 

Com o passar dos anos, da década de 1990 em diante, os críticos ligados ao 

Cinema Marginal abrandarão seus juízos em relação ao cinema de Mazzaropi. Depois 

de morto, ele não se apresentaria mais como um concorrente cinematográfico ou um 

antagonista político, e, portanto, poderia ser entendido a partir de suas contribuições 

positivas. “Um cômico com traços de genialidade profisssional” (Rogério Sganzerla); “é 

a essência da alma cabocla de um cinema em busca de sua identidade” (Jairo Ferreira, 

que não deixa de destacar que a obra do cineasta seria “idiota”); “representou melhor do 

que ninguém a vingança do campo”, “porta-voz de um público vasto e fiel” (Inácio 

Araújo) são algumas das expressões utilizadas por esses críticos ao se referirem ao 

cinema de Mazzaropi 
221

.  

 Na última década, foi possível constatar também o aparecimento de uma 

quantidade crescente de dissertações e teses publicadas sobre o cineasta, que apontam 

um novo momento de compreensão de sua obra, com interpretações interessadas em 

enxergá-la a partir de perspectivas diversas e por meio de pesquisas aprofundadas
222

. A 
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presente dissertação está inserida nesse novo contexto, com a expectativa de oferecer 

contribuições sociológicas à compreensão do fenômeno. 

 

* 

 

 O objetivo traçado para este capítulo foi o de mapear detalhadamente o contexto 

cinematográfico de recepção crítica dos filmes de Mazzaropi nas décadas de 1950, 60 e 

70, tendo em vista a compreensão do processo de formação e consolidação dos juízos 

críticos relativos a uma maneira específica de se fazer cinema no Brasil, ou seja, de se 

relacionar com a tradição cinematográfica nacional, com seus pares e com o público. 

Como foi possível observar, Mazzaropi foi o grande representante do cinema popular 

massivo de seu tempo, tendo angariado os maiores números de bilheteria, o que 

significa ter conseguido atrair o maior número de pessoas às salas de cinema. Sua 

posição privilegiada em termos de mercado e de comunicação com o público 

colocaram-no em uma posição singular naquele contexto cinematográfico, crivado de 

posicionamentos políticos, projetos de nação e concepções estéticas radicais, antitéticos 

e com ânsias de autoafirmação. Nesse cenário atravessado de tensões, a concepção de 

cinema (estribada na trajetória particular do diretor e no apoio de sua equipe técnica: um 

cinema de congregação de elementos da cultura popular e da cultura de massas) que 

Mazzaropi apresentava anualmente desagradava aos agrupamentos de maior destaque 

(esteticistas, cinemanovistas, marginais), o que redundou na constituição de uma ampla 

massa crítica de tom negativo sobre o cineasta, condenado naquele momento à 

incômoda posição em que se contradizem as recepções crítica e popular. 

 Uma segunda ambição deste capítulo é a de apresentar uma contribuição ao 

entendimento de um período especialmente rico na formação do campo cinematográfico 

nacional. O período de atividade de Mazzaropi coincidiu com o aparecimento de 

agrupamentos mais bem delineados de críticos e cineastas, propositores de projetos 

estéticos fundamentais à definição de uma reflexão propriamente cinematográfica no 

Brasil.  Tal momento se mostra peculiar também porque nele a dinâmica do campo 

cinematográfico começa a ganhar traços de autonomia até aquele momento inéditos, 

especialmente em torno dos eventos relacionados ao surgimento da Vera Cruz em 1949 

(e a irrigação do tecido cinematográfico nacional, com o surgimento de diversas outras 

produtoras, instituições e agentes) e ao aparecimento da geração cinemanovista (e a 

tentativa de consolidação de uma oposição mais bem definida entre os pólos de 
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produção ampla e de produção restrita no contexto cinematográfico brasileiro, que 

implica na definição de critérios específicos para o julgamento das ações de âmbito 

interno). Apesar da contínua intervenção política sobre as relações internas, naquele 

momento firmam-se instituições propriamente cinematográficas, o cinema consolida-se 

como opção profissional, a crítica cinematográfica ganha espaço reservado nas 

principais publicações, estabelecem-se fidelidades críticas e de público, eventos que 

confluem no estabelecimento de uma racionalidade cinematográfica nacional particular, 

ou seja, de uma dinâmica de funcionamento entre instâncias e agentes no interior de um 

espaço relativamente autônomo, organizado a partir de regras especificamente definidas 

e parcialmente refratário a incidências exteriores. As variações no entendimento da obra 

de Mazzaropi e de suas relações com seu público estiveram sempre referidas às 

definições de posições em um momento fundamental no processo de formação da 

história do cinema brasileiro.   
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Capítulo III. Propostas de interpretação dos filmes 

 

III.1. A notação milagrosa do gesto: Mazzaropi ator. 

 

Dans le cinéma, une societé qui a perdu ses 

gestes cherche à se réapproprier ce qu’elle a 

perdu, et en consigne en même temps la perte 

Giorgio Agamben, “Notes sur le geste” 

  

Nos filmes que protagonizou na Vera Cruz (e também nos filmes dos estúdios 

para os quais trabalhou no curto intervalo antes de fundar sua própria produtora), 

Mazzaropi nunca exerceu outra função além da de ator. No período de 1952 a 1958, ou 

seja, de Sai da frente (Abílio Pereira de Almeida, 1952) a Chico Fumaça (Victor Lima, 

1958), Mazzaropi não fez mais do que atuar nos filmes para os quais havia sido 

contratado – quadro que mudará após a fundação da PAM filmes, quando ele acumulará 

numerosas funções em todas as produções. No entanto, parece-me evidente que seu 

papel criativo naqueles filmes não pode ser descartado, e isso por algumas razões. 

Primeiramente, porque não há tábua de valores válida que possa estabelecer que o 

trabalho de direção cinematográfica seja mais determinante ou inventivo que o do ator 

de cinema; e em segundo lugar, porque não é possível medir a parcela de contribuição 

efetiva de Mazzaropi na confecção da versão acabada do filme (afinal, o roteiro havia 

sido feito levando em consideração a persona que ele vinha encarnando nos palcos 

paulistas). Na qualidade de ator, Mazzaropi também teve participação criativa no 

resultado final das produções de estúdio antes da PAM filmes, por sua performance e 

por tudo que ela afetou na elaboração temática e formal dos filmes. 

Patrick McGilligan, em seu trabalho de análise de James Cagney, bolou uma 

provocação rica aos supostos da “teoria do autor”, de hábito calibrada em uma 

interpretação da história do cinema centrada em diretores. O jogo de palavras de 

McGilligan, “the actor as auteur”, é um convite para pensar nas potências criativas de 

determinados atores, que, donos de estilos particulares de atuação, teriam construído 

carreiras sólidas, colaborando regularmente com diretores com os quais tinham 

afinidade (“Cagney parecia se dar melhor com seus diretores mais laissez-faire; faíscas 

voavam sempre que ele era colocado junto de alguns mais autoritários: Anatole Litvak, 
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Billy Wilder e, até certo ponto, John Ford”
223

), tratando de temáticas coerentes (“A 

consciência social de Cagney coincidiu com ciclos de filmes que espelhavam as grandes 

ondas da história moderna dos Estados Unidos”
224

), apresentando estilemas próprios de 

atuação (“Cagney está sempre operando em uma velocidade superior, seu movimento 

ágil e picado, suas palavras derramadas em um staccato veloz” 
225

)
226

. “Les acteurs de 

cinéma sont toujours maudits” (“os atores de cinema são sempre malditos”, em tradução 

livre)
227

, vítimas da falta de reconhecimento artístico que acompanha o sucesso 

comercial, dirá Luc Moullet em belo ensaio de análise estilística de atores – cujo título, 

Politique des acteurs, também lança uma provocação ao paradigma analítico centrado 

nos diretores; nesse sentido, o corolário do “ator como autor” pode ser encarado como 

uma via analítica fértil para a investigação desse território ainda pouco explorado das 

composições estéticas com o corpo cinematográfico. 

 Seguindo esse caminho, deve-se ponderar sobre o processo de constituição da 

persona artística que Mazzaropi vinha encaminhando nos anos que antecederam sua 

entrada no cinema, para assim compreender-se a forma pela qual ele a transpôs 

inicialmente para as produções de estúdio e como ele a elevou a uma espécie de 

arquétipo caipira quando passou a comandar suas próprias produções. A criatividade na 

confecção representacional e corporal da persona dos palcos e das telas teve papel 

inquestionável na popularização de sua figura; nos depoimentos colhidos de pessoas que 

assistiram a seus filmes nas salas de cinema, sobressai a lembrança do repertório gestual 

de Mazzaropi, como as formas específicas do andar, e também os traços característicos 

que conferiu à figura do caipira, como a preguiça ou a rabugice.  

 Devo, assim, iniciar este capítulo sobre os filmes com uma análise da 

composição representacional e corporal das personagens por parte do ator Amácio 

                                                           
223
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Mazzaropi, para então passar às suas colaborações enquanto diretor, produtor, 

argumentista e roteirista (a partir de 1958). 

* 

 Em seu clássico “As técnicas do corpo”, Marcel Mauss ensina que as técnicas 

corporais fazem parte de repertórios culturais abrangentes das múltiplas sociedades e 

dos inúmeros grupos sociais existentes no globo. Sendo assim,  a corporalidade estaria 

relacionada a um aprendizado que diria respeito às formas culturais de uma dada 

sociedade. O autor comenta a “escolha social dos princípios dos movimentos”
228

 , e 

algumas páginas antes enuncia o fulcro de sua discussão: “Esses ‘hábitos’ variam não 

simplesmente com os indivíduos e suas imitações, variam sobretudo com as sociedades, 

as educações, as conveniências e as modas, os prestígios. É preciso ver técnicas e a obra 

da razão prática coletiva e individual, lá onde geralmente se vê apenas a alma e suas 

faculdades de repetição”
229

. 

 O período de formação artística de Mazzaropi ocorreu principalmente em duas 

localidades, o Vale do Paraíba e os bairros operários da capital paulista, e contou com a 

participação de atores reconhecidos do teatro popular regional, junto dos quais 

constituiu um arsenal gestual particular para a confecção de suas personagens – dentre 

elas, a essencial, o Jeca. Nesses locais, ele pôde observar o cotidiano do homem 

simples, seus modos, trejeitos e técnicas; foi junto desses atores e companhias que ele 

desenvolveu seu método de atuação. 

 Atores como Genésio Arruda e Sebastião Arruda aparecem em entrevistas de 

Mazzaropi e em biografias como suas grandes influências, e para que se possa 

compreender melhor suas atividades e obras, acredito que seria interessante recuperar 

brevemente suas participações respectivas numa cadeia representacional do caipira 

paulista, que alcançou uma referência com a popularização dos filmes de Mazzaropi. 

* 

 Sebastião Arruda, nascido em Louveiras, no ano de 1877, foi o líder da 

Companhia Arruda, esta que de 1916 até a década de 1930 foi a única companhia 

profissional estável a existir na capital paulista. De fato, até o surgimento do Teatro 

Brasileiro de Comédia (TBC), em 1948, São Paulo não teve uma companhia que 

pudesse fazer frente à concorrência das companhias que aportavam do Rio de Janeiro e 
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de fora do país
230

. “A fundação da Companhia Arruda surgiu da iniciativa de Arruda e 

de Abílio de Menezes, em 29 de agosto de 1916, na cidade de Mococa. O elenco 

contava com Abílio de Menezes, José Ribeiro, J. Teixeira, Vicente Felício, Antonio 

Soares, Agostinho Tavares, Moreno Soares, Celestino Silva, José Capanes, Virgínia 

Aço, Júlia Lopes, Carmen Ordonez e Alzira Leão”
231

. 

 A Companhia Arruda gozou de boa fama em seus tempos de atividade. De fato, 

em seu aniversário, em 1925, ela recebe uma homenagem do jornal O Estado de S. 

Paulo, que resume sua trajetória até aquele momento: 

 

Fundada em Mococa 30 de agosto de 1916, pelos atores Abilio 

Meneses e Sebastião Arruda, durante quase um ano percorreu o 

interior do estado, só se apresentando ao público da capital a 7 de 

julho de 1917, no Teatro São Pedro. Passou a 9 de julho para o Teatro 

Colombo, cuja temporada foi realizada com sérias dificuldades devido 

a uma grande greve; a companhia apenas deixou de trabalhar uma 

noite, por não poder chegar até o teatro, devido à vigilância da polícia. 

No Boa Vista fez uma temporada brilhante de dois anos e meio. Nessa 

temporada, a companhia pode-se dizer que criou o gênero regional, tal 

foi o desenvolvimento que lhe deu, tendo aparecido então diversos 

autores paulistas: foi esse, por muito tempo, o gênero preferido pelo 

público. Atualmente está no Politeama (Brás), tendo em seu elenco, 

além de Arruda, Sebastião Prata [Grande Otelo], Restier Junior, 

Hortência Santos, Pedro Celestino
232

. 

 

 Os teatros mencionados (São Pedro, Colombo, Boa Vista, Politeama) foram 

alguns dos mais conhecidos e reputados da cidade de São Paulo, o que pode servir como 

índice de popularidade da companhia – no Boa Vista, foram mais de mil e oitenta 

representações
233

. De fato, tamanha aceitação e também representatividade no gênero 

fizeram com que Miroel Silveira traçasse uma relação entre a decadência da temática 

caipira, em 1926, e a decadência da Companhia de Sebastião Arruda: teria arrefecido “o 

interesse popular pelo gênero nacional-regionalista por excesso de encenações sem 

criatividade, nas quais o caipira acabara se empobrecendo num clichê sem nenhuma 
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autenticidade, começou a tornar-se patente a decadência do epígono caboclo, Sebastião 

Arruda”
234

. Na agenda de apresentações da companhia, reencontramos diversos autores 

como Danton Vampré, com as peças A pensão de D. Ana, O café de São Paulo, São 

Paulo futuro e Uma festa na Freguesia do Ó; José Piza, com Manduca Cerimônias; 

Euclides de Andrade, com O picareta e Sustenta a nota (com Danton Vampré e Juó 

Bananére como co-autores); além de outros, como França Junior, Amilcar Siqueira e 

Teodomiro Guedes
235

. Em 1918, a revista A vida moderna fez um levantamento do 

número de vezes em que cada peça foi representada pela companhia, por ocasião do 

aniversário desta:  

 

Uma festa na Freguesia do Ó, 55; Sustenta a nota, 46; Pausinho, 44; A 

Capital Federal, 43; 

Gente Moderna, 33; Uma festa em Guabiroba, 32; Divina Increnca, 

30; Sem tirar nem pôr, 27; 

Mulher soldado, 26; Tintim por Tintim, 25; Picareta, 25; O 31, 25; 

Caça dotes, 24; Na Piririca, 22; 

Mambembe, 21; Rosas de N. Senhora, 20; O Recruta do 43, 20; A 

Grande fita, 20; Pensão de D. 

Ana, 19; Festa do Divino, 18; Sensitiva, 17; Eu digo a ele, 16; Nhô Zé 

Maria, 16; Mau jeito, 16; 

São Paulo em Fraldas, 15; Almirante Negro, 15; Pérola encantada, 14; 

Na cara do pai, 13; 

Ribeirão Preto por dentro, 12; Nas horas d’estalar, 11; Periquito, 11; A 

Grande Avenida, 11; 

Visconde de Pim Pam Pum, 10; Eleição d’Amor, 10; Off side, 10; 

Casar para morrer, 10; Não lhe 

bulas, 9; Panaché Carnavalesco, 9; Manduca Cerimônias, 9; Alegrias 

do lar, 8; Aliados, 7; Rato 

22, 7; Milagres S. Antonio (drama), 6; Candinha, 6; Cá e lá, 5; 

Espetáculos variados, 5; Milagres 

S. Antonio (comédia), 3; Quincas Teixeira, 2; Genro do Caetano, 2; A 

noiva e a égua, 2; 39 da 

oitava, 2; Entre fidalgos, 2; Cinturão elétrico, 1; Fado e Maxixe, 11
236

 

 

 A Companhia Arruda fazia produções no chamado “estilo Velasco”, que 

consistia de montagens luxuosas nos grandes teatros da capital, pensando no público de 

elite de São Paulo, em meio ao qual ela fora muito prestigiada – índice disso foi a 

homenagem feito por um jornal como O Estado de S. Paulo. Arruda tinha a intenção de 

fazer um teatro “familiar”, que pudesse atrair pessoas de todas as idades. Como já 
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discutido na primeira parte do trabalho, as peças de Vampré, França Junior e outros 

autores preferenciais desse estilo teatral trabalhavam com a temática do rural e do 

caipira, construindo oposições entre caipiras e seus exploradores – algo que será 

repetido por Mazzaropi. Quanto aos gêneros, a companhia encenava peças de múltiplos 

gêneros populares tradicionais, como vaudevilles, burletas, operetas, revistas, cujas 

estruturas variadas plasmavam as tramas caipiras, mesclando drama com comédia. 

 Hoje é difícil apreender muito das técnicas do corpo utilizadas por Sebastião 

Arruda para compor suas personagens. Os registros filmográficos (de suas participações 

nos filmes O curandeiro e Coisas nossas) estão inacessíveis, e não são muitas as fotos 

do ator em ação. Duas fotos encontradas são de interesse. A primeira, de 1914, 

publicada na revista A cigarra, mostra Arruda bem trajado, de terno, cartola, sapatos 

pretos e bengala, em performance  no seleto Teatro São José (Figura 1)
237

. É sabido que 

ele era um ator polivalente, que, apesar de consagrado no papel de matuto, não se 

furtava a fazer outros papéis, como este, certamente não um caipira – possivelmente, 

fazia Coronel Belarmino, outra de suas conhecidas personagens, presente na peça 

Rancho Fundo. A segunda foto, uma cena do filme O curandeiro, de 1917, dirigido por 

Antonio Campos, mostra Arruda caracterizado como caboclo, sentado em um banco de 

madeira, inclinado, vestindo alpargatas, calças quadriculadas e curtas, uma camisa 

branca e um pouco larga, um lenço no pescoço e chapéu de palha, enquanto segura uma 

tigela com ambas as mãos e é observado por outras três pessoas, também vestidas 

tipicamente (Figura 2). Um caipira que, de fato, parece mais sóbrio, mais realista que os 

encenados por Genésio Arruda, como apontado por Mazzaropi - “dois atores, em 

particular, me fascinavam. Genésio e Sebastião Arruda. Sebastião mais que Genésio, 

que era um pouco caricato demais para o meu gosto”
238

. 

 

 

 

                                                           
237

 Revista A cigarra, v. 12, 1914. 
238

 MAZZAROPI, “O Brasil é o meu público”, op. cit..  



 

105 

 

Fig. 1. Sebastião Arruda em trajes de coronel (à esquerda da atriz fantasiada). Revista A cigarra, v. 12, 

1914. 
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Figura 2. Sebastião Arruda como caipira. Acervo fotográfico da Cinemateca Brasileira. 

 

 Nascido em Campinas em 1899, Genésio Arruda entrou no mundo do teatro por 

meio de sua incorporação ao elenco de uma companhia de teatro de revista em 1924
239

, 

já com o papel do caipira que seguiria interpretando até 1967, levando a personagem 

também para o rádio, a televisão e o cinema ao longo desse período.  

 No caso da companhia de Genésio Arruda, as peças representadas, cujos títulos 

contam frequentemente com frases de nítida intenção humorística, como Cercando o 

galo (representada de 17 a 21 de setembro de 1935, no Teatro Apollo)
240

, Napoleão do 

Bom Retiro (08 a 16 de novembro do mesmo ano, no mesmo teatro), Aguenta 

Fedegoso! (26 a 30 de novembro do mesmo ano, no mesmo teatro), Não te exaltes, 

Izaltino (de 07 a 12 de novembro de 1937, no mesmo teatro), são em grande parte de 

autoria desconhecida, de Genésio Arruda ou Tom Bill, ou de autores com nomes 

fictícios e bem-humorados, como Rin-Tin-Tin, ou King-Kong. Os nomes fictícios eram 

expediente comum de autores consagrados ao escreverem peças de temática menos 

elevada, tratando de questões que poderiam ser malvistas pelos bons costumes daquele 

tempo, como problemáticas sexuais. As peças da companhia de Genésio Arruda eram 

encenadas no chamado “estilo livre”, proibido a homens com menos de dezoito anos e a 
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mulheres de modo geral. Os personagens-tipos, os conflitos entre eles, a figura 

ambivalente do caipira como protagonista, seu confronto com o mundo da cidade, a 

comicidade, o melodrama, são elementos que também aparecem nas peças selecionadas 

por Genésio e seus companheiros, mas que são executados à moda mais mambembe, em 

circuitos menos selecionados (Teatro Apollo por anos, e não São Pedro ou Politeama), 

por artistas menos consagrados e de atuação mais “caricata”, como constatado por 

Mazzaropi na citação logo acima. 

 De Genésio, há um número consideravelmente maior de registros filmográficos 

e fotográficos, e, a partir deles, é possível afirmar que Mazzaropi não parecia estar 

distante da realidade quando falava de um ator mais “caricato” que Sebastião Arruda. 

Nota-se isso primeiramente pelos trajes: na primeira foto (Figura 3), aparece Genésio 

sentado num divã, com os dentes pintados de preto, um terno claro e uma gravata 

estampada com bolinhas; na segunda, do filme O babão, de 1931, dirigido por Luiz de 

Barros, com a sobrancelha, o cavanhaque e os dentes pintados à caneta, de botinas, 

bermuda listrada, um colete, lenço em volta do pescoço e chapéu de palha (Figura 4). 

Parecem ter sido caracterizações mais grotescas que as executadas por Sebastião 

Arruda, interessado nos públicos mais sofisticados. Do filme Acabaram-se os otários, 

de 1929, dirigido por Luiz de Barros, tido como primeiro filme sonoro brasileiro, ainda 

há trechos acessíveis, nos quais se vê Genésio ao lado de seu parceiro de cena Tom Bill, 

reeditando a dupla que faziam nos palcos, o primeiro como caipira e o segundo como 

italiano, e Genésio aparece caracterizado de modo similar às suas aparições em fotos de 

palco: terno claro, lenço no pescoço, chapéu de palha na cabeça, sobrancelhas, dentes e 

cavanhaque feitos à tinta preta, guarda-chuvas na mão. Em uma das cenas, vemos 

Genésio caminhando de uma forma particular, fazendo o que deveria ser o seu “andar 

caipira”, com as pernas ligeiramente afastadas, os braços juntos ao tronco e o corpo 

balançando sutilmente, como um metrônomo. O trecho do filme nos permite visualizar 

uma de suas aparições como caipira, de estética própria, como vimos nas fotos, mas 

também de ritmo próprio, que pode ter exercido alguma influência sobre Mazzaropi, 

com o seu andar também particular (as pernas também abertas, ainda que de maneira 

mais acintosa, e o corpo balouçante). 
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Figura 3. No divã, Genésio Arruda. Disponível no site < http://genesio-arruda.blogspot.com.br/> 

 

Figura 4. Genésio no filme O babão, de Luiz de Barros. Disponível no site <http://genesio-

arruda.blogspot.com.br/> 
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  Miroel Silveira explica que Sebastião Arruda, apesar da comicidade que havia 

em suas peças e que tendia a esvaziar em certa medida “a figura humana do caboclo”, 

teria sido o ator que (junto de Vicente Felício, seu companheiro de cena) criou “os 

paradigmas populares do caipira e do 'carcamano'”, “tipos “substantivos”, sem precisar 

recorrer à “maquilagem carregada, beirando a caricatura”
241

. Seus tipos, como se pôde 

ver pelas fotos reproduzidas, pelas peças escolhidas e por textos da época, eram mais 

sentimentais, e suas constituições gestuais mais contidas, apostando mais na 

verossimilhança e no páthos.  Já Genésio Arruda, “utilizando seu queixo curto, seu 

físico minguado”, teria levado “a paródia do caipira às últimas consequências, num 

esvaziamento de sua complexidade psicológica e social”
242

. Basta se lembrar de seu 

rosto todo feito à caneta preta e maquiagem nas fotos para que se tenha uma idéia de 

como compunha sua personagem. Como tentarei argumentar adiante, Mazzaropi 

recorreu às suas duas referências continuamente ao longo da carreira, construindo um 

Jeca gestualmente expansivo e por vezes caricato nas cenas cômicas, mas que não 

abandona seu aspecto “humano”, como quer Silveira, ou  melodramático, fazendo uso 

de técnicas de atuação para transmitir emotividade. Não se restringindo a epígono de 

Genésio Arruda, geracionalmente mais próximo mas “caricato”, ele construiu uma 

figura caipira mais “humana”, mais próxima de Sebastião Arruda. Paulo Emílio teceu 

um comentário nesse sentido, em Cinema: trajetória do subdesenvolvimento: “durante 

dez anos, foi Mazzaropi a principal contribuição paulista à chanchada brasileira, embora 

não tivesse aquela crueza burlesca do seu antecessor, compondo um Jeca impregnado de 

sentimentalismo que Genésio evitava”
243

. 

 * 

  Como já mencionado, a contratação de Mazzaropi pela Vera Cruz se deu como 

uma estratégia de fundo financeiro da companhia, que esperava investir pouco e ter um 

bom retorno com essa série de filmes de “segunda linha”, e então verter o excedente 

para as produções preferenciais de seus produtores. Mas de toda forma, os filmes de que 

Mazzaropi participara enquadravam-se em algumas diretrizes da cartilha da companhia, 

como a dedicação à fatura de filmes com conteúdo nacional, que dissessem respeito aos 

problemas da realidade cotidiana do país, e à tentativa simultânea de constituir uma 
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linhagem cinematográfica cômica propriamente paulistana, distinta da cinematografia 

carioca. Sai da frente (Abílio Pereira de Almeida, 1952), Nadando em dinheiro (Abílio 

Pereira de Almeida, 1952) e Candinho (Abílio Pereira de Almeida, 1953) foram mais do 

que meros caça-níqueis, foram tentativas dos produtores e artistas à frente da Vera Cruz 

de fazer filmes no gênero marcadamente carioca que era a chanchada - “foi Mazzaropi a 

principal contribuição paulista à chanchada brasileira”, diria Paulo Emílio Salles 

Gomes
244

; a um só tempo, a tentativa de tomar um filão historicamente dominado pelas 

produções do Rio de Janeiro e de demonstrar a capacidade de desenvolver filmes com 

temática regional lançando mão de estruturas fílmicas cômicas – algo que também seria 

tentado pela Companhia Cinematográfica Maristela, com filmes como Simão, o caolho 

(Alberto Cavalcanti, 1952), A pensão de D. Stela (Alfredo Palácios e Ferenc Fekete, 

1956), Casei-me com um xavante (Alfredo Palacios, 1958) e Vou te contá... (Alfredo 

Palácios, 1958). 

 Em Sai da frente, Nadando em dinheiro e Candinho, Mazzaropi foi dirigido por 

Abílio Pereira de Almeida, conhecido produtor e dramaturgo ligado ao Teatro Brasileiro 

de Comédia -TBC, autor de peças como A mulher do próximo, Paiol velho e Santa 

Marta Fabril, obras marcadas pelas críticas aos modos da burguesia paulistana, da qual 

o próprio Abílio fora ilustre membro. Enquanto produções da Vera Cruz e capitaneadas 

por Abílio, tais filmes resultaram singulares na filmografia de Mazzaropi, com formas e 

temas que não reapareceriam com o mesmo tratamento posteriormente. 

 Em Sai da frente e Nadando em dinheiro, ele interpreta a mesma personagem, 

Isidoro Colepícula, um motorista que trabalha fazendo carretos no centro de São Paulo. 

Ele é caracterizado como um trabalhador urbano pobre, morador do subúrbio, às voltas 

com problemas familiares para os quais ele tenta encontrar solução por meio do trabalho 

árduo. O que chama a atenção nesse primeiro momento da carreira de Mazzaropi é o 

modo pelo qual ele dá vida à personagem cunhada por Abílio Pereira de Almeida: 

estreando em um novo formato, encarnando um tipo com o qual ele não estava 

familiarizado, ele lança mão dos recursos gestuais que comporiam futuramente o núcleo 

de seu repertório para construção do Jeca, mas inicialmente de modo mais contido, 

menos expansivo. 

 Sai da frente foi uma tentativa da Vera Cruz de fazer uma comédia popular 

paulistana, ambientada em marcos urbanísticos da capital e tratando comicamente de 
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problemáticas ligadas ao cotidiano peculiar da cidade. E apostando na contratação de 

figuras de sucesso no circuito das artes populares regionais, estratégia que já havia dado 

frutos no âmbito da chanchada carioca.  No filme, Isidoro Colepícula é um motorista 

que precisa dar duro para sustentar sua família, que tem problemas de falta de alimentos 

e de cuidados básicos. Morador do subúrbio, ele dirige-se todo dia ao centro da cidade 

com Coronel, um pastor alemão de muitos recursos, e com Anastácio, um carro velho e 

“temperamental”, para fazer carretos e ganhar alguns trocados. Nas corridas de todos os 

dias, ele envolve-se em numerosas confusões, dando de frente com situações e 

personagens inusitados, como políticos demagogos, burocratas, golpistas, artistas de 

circo, que devem ser contornados para que ele volte são e salvo para sua família. Ao 

final do dia, tudo parece resolvido até o dia seguinte, com o patrono de volta à casa e os 

demais membros da família seguros.  

 Em sua caracterização física inicial (vestimenta e traços faciais, como barba, 

cabelo, etc.), a personagem está mais próxima dos pendores da Vera Cruz e de Abílio 

Pereira de Almeida (mais especificamente em peças como Paiol velho e Moral em 

concordata, nas quais há tratamento das problemáticas das classes desprivilegiadas, 

ainda que de modo nada cômico) do que de Mazzaropi: de quepe; paletó surrado de tom 

pastel, provavelmente beje (o filme é em preto-e-branco); calças puxadas acima da 

cintura, curtas nas canelas, ligeiramente mais claras que o paletó; camisa  xadrez; 

botinas velhas e sujas; bigode descuidado e barba por fazer, Colepícula é um 

trabalhador informal suburbano, que, apesar do humor das situações em que se envolve, 

vive de maneira sofrida – não por acaso, logo no início do filme, ainda em sua casa, o 

personagem tem uma conversa dramática com sua mulher sobre as condições da 

família. Respeitando a estrutura cíclica bastante comum em filmes de humor (basta 

lembrar dos filmes de Charles Chaplin e Buster Keaton 
245

), ao final do filme, de volta à 

mesma sala onde teve a conversa com sua esposa há alguns dias, Colepícula senta-se 

queixoso, lamentando, como que se lembrasse de que seus problemas verdadeiros ainda 

persistem. Nas relações em que se envolve no desenrolar da trama, Colepícula é tapeado 

por contratantes de seus serviços, por golpistas, por burocratas, mostrando-se uma 

ingênua vítima das figuras estereotípicas das cidades grandes. 

 É interessante perceber como a constituição gestual de Colepícula é elaborada 

pelo ator Mazzaropi a partir de movimentos que reaparecerão a posteriori em sua 
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composição do caipira. Inicialmente, nesses filmes da Vera Cruz, ele estava 

aparentemente mais inibido, com seu repertório gestual mais restrito e com movimentos 

contidos, e acredito que isso possa advir da tendência do núcleo forte por trás do Teatro 

Brasileiro de Comédia e da Vera Cruz (notadamente Abílio Pereira, neste caso) de 

produzir obras centradas no que se poderia chamar de um “padrão médio”. O TBC 

nunca encenou uma farsa ou uma burleta, por exemplo. No caso de Sai da frente, trata-

se de uma comédia popular, mas que sem dúvidas tentava se distinguir das similares 

cariocas (chanchadas) por certa “elevação” de temas e performances, com uma trama de 

fundo dramático e político, algumas tiradas e referências que exigem certo referencial 

do espectador (são feitas referências ao TBC no filme, por exemplo), e atores contidos 

em seus possíveis laivos teatrais, caricaturescos. Se a filmografia posterior de 

Mazzaropi for tomada como termo de comparação, percebe-se um ator contido. 

 A postura corporal do ator, aliada ao ritmo de seu andar, tornou-se uma espécie 

de signature move de suas performances, que permitia sua imediata identificação nos 

filmes. Foi possível apreender das entrevistas com seus espectadores a força de atração 

derivada de suas performances, que serviram como espécies de “gatilhos” da lembrança 

das experiências de sala de cinema: a primeira aparição de Mazzaropi na tela e as 

gargalhadas que a saudavam, as pessoas emulando o andar antes e depois das seções, 

nas ruas diante das salas de cinema.  Os pés em posição diagonal, em ângulo aberto, 

cada qual apontando para uma direção; os joelhos levemente arqueados (“apreende a 

sua maneira canhestra de caminhar, sem nobreza, mantendo os joelhos meio dobrados 

enquanto apóia os pés no chão”, escreve Gilda de Mello e Souza sobre as telas de 

Almeida Junior); a pélvis projetada à frente; os cotovelos levantados e ligeiramente 

recuados; o pescoço e a cabeça também projetados adiante, em correspondência com a 

pélvis, são esses os traços gerais da postura das personagens mazzaropianas. Esse 

sistema gestual possui um ritmo próprio de funcionamento: o andar é trôpego, numa 

marcha que reverbera por todo o corpo, constituindo uma figura atravancada, que se 

dirige à sua meta de um modo que não é apenas indolente, mas dificultoso, sofrido. 

Em texto de sensibilidade ímpar, Gilda de Mello e Souza desvela o mérito das 

pinturas de Almeida Júnior em sua apreensão da “verdade profunda de um novo 

personagem”, o caipira: “não apenas a aparência externa, os traços do rosto ou a 

maneira peculiar de se vestir, mas a dinâmica dos gestos”. Trata-se da qualidade da 
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“notação milagrosa do gesto”, por meio da qual o artista pode flagrar em profundidade a 

constituição gestual singular da personagem: 

 

É nosso, sobretudo, o jeito do homem se apoiar no instrumento, 

sentar-se, segurar o cigarro entre os dedos, manifestar no corpo 

largado a impressão de força cansada (...) Fixa-o em várias posições e 

nas diversas tarefas diárias, amolando o machado, arreiando o cavalo, 

empunhando a espingarda, picando fumo; ou nas horas de folga 

ponteando a viola
246

. 

 

Em Jeca Tatu (filme rodado em 1959 pela Produções Amácio Mazzaropi – PAM 

e ao qual daremos tratamento adequado adiante), aos oito minutos e trinta segundos de 

filme, a câmera flagra em plano americano um Jeca de olhos arregalados após ouvir sua 

esposa cobrar-lhe uma atitude mais enérgica diante do vizinho Vaca Brava. Em um 

movimento de zoom out, ele passa a ser enquadrado de corpo inteiro, de cócoras, com 

os pés sujos de terra, o cachorro debaixo do cotovelo direito, montando um cigarro de 

palha. A performance parece uma referência involuntária a Almeida Junior. A 

coincidência do ator com o pintor sustenta-se na percepção esmerada que ambos 

tiveram das particulares técnicas do corpo dos homens dos ermos paulistas. A 

configuração geral e todos seus movimentos minuciosos apontam para um burilar 

corporal preciso: o rosto transmite tranquilidade e espanto com as demandas da esposa, 

enquanto os dedos se movem precisa e vagarosamente na montagem do cigarro; de 

cócoras, com as pernas encolhidas e com as costas contra a parede, sujo de terra, 

maltrapilho, é difícil não lembrar do Caipira picando fumo (1893) (figura 5). 
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       Figura 5 

 

Em Mazzaropi, a notação gestual atilada se junta a um repertório de recursos de 

atuação caricatos, dando origem a interpretações que funcionam, a um só tempo, como 

percepções raras e comentários cômicos do homem caipira, somente possíveis por conta 

da trajetória social e artística singular do ator. 

 O repertório gestual também abrange seus recursos faciais. O esbugalhamento 

dos olhos é recorrente, mas executado de diferentes maneiras segundo as circunstâncias 

e encaixado em distintas relações com o restante dos gestos.  Há o esbugalhamento 

associado a situações de esperteza ou malícia, associado a um ligeiro movimento de 

língua e lábios, como quando ao final de Sai da frente ele ouve os bêbados cantando na 

rua e tem a ideia de vender a eles as garrafas de whisky que havia ganhado ao longo do 

dia (Figura 6). Há também o esbugalhamento de susto, acompanhado de todo um 

movimento corporal correlato (retração do lábio superior, por exemplo), como quando 

em Nadando em dinheiro é abordado acintosamente no funeral de seu rico avô (Figura 

7). Ainda há o esbugalhamento irritado, com a testa enrugada e as sobrancelhas em V, 

como quando tem um mal-entendido com uma telefonista, logo antes de sair para sua 

jornada de trabalho, em Sai da frente (Figura 8).  Ainda sobre os olhos, bastante 

expressivos, observa-se também o constante olhar desconfiado, lançado dos cantos dos 

olhos, com a cabeça baixa, denotando reticência diante de novas pessoas e ambientes, 
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algo comum à maior parte de seus personagens – como quando é enviado à delegacia 

após confusão sobre sua identidade, em Candinho (Figura 9). A boca é outra fonte 

expressiva, e, em associação com os olhos, dá o tom da performance facial. Com os 

olhos ligeiramente esbugalhados, as sobrancelhas arqueadas e a boca aberta num leve 

sorriso, forma-se um rosto ingênuo, envergonhado e com um quê de tolo, de 

personagens desconfortáveis com situações comuns aos citadinos – tal expressão pode 

ser vista na aula de balé de Candinho ou por ocasião do desfile de trajes com sua 

mulher, em Nadando em dinheiro (Figura 10). Esta expressão, mistura de malícia e 

ingenuidade, também se tornou com os anos uma marca da atuação mazzaropiana. 

Figura 6. 
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Figura 7. 
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Figura 8. 

 

 

 

 

Figura 9. 
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Figura 10. 

 

 Em Candinho (Abílio Pereira de Almeida, 1953) Mazzaropi incorporou pela 

primeira vez no cinema a figura do caipira, no caso, a personagem que dá nome ao 

filme. No entanto, a personagem de Abílio Pereira distancia-se do Jeca que o ator 

consagraria posteriormente. Na adaptação da obra de Voltaire, Candinho é adotado por 

um poderoso coronel após ser encontrado em um cesto à beira do rio. A empolgação 

dos pais com a criança se esvai após o nascimento da filha biológica. Anos depois do 

evento da adoção, Candinho vive em condições de semiescravidão na fazenda do 

coronel Quinzinho, seu pai adotivo: morando em um barraco de pau-a-pique, 

encarregado de numerosos afazeres, punido severamente, ele convive mais com os 

funcionários da fazenda do que com a família  que o adotara. Flagrado aos beijos com 

sua irmã adotiva, ele foge de castigo físico que o coronel tentava impetrar-lhe e, após 

peregrinação por algumas cidades do interior, vai de trem à metrópole São Paulo. Lá, 

enquanto a duras penas se mantém vivo com a ajuda do amigo Pirulito, ele reencontra o 

professor Pancrácio, dono da máxima “tudo vai pelo melhor no melhor dos mundos 

possíveis", uma espécie de mantra que garante o otimismo de Candinho nos piores 

momentos.  Um desses momentos é o reencontro com Filoca, sua irmã por quem ele 

possui um amor platônico, que também havia se mudado para São Paulo e que então 

trabalhava como prostituta. A reviravolta para o final feliz se dá com a descoberta de 

um mapa no interior do medalhão que Candinho possuía desde bebê. O mapa revela a 

localização de uma espécie de baú do tesouro, dentro do qual estão documentos que 
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revelam a dramática história da mãe de Candinho, que afinal era filha de um rico 

coronel da região. Herdeiro de fortuna, o humilde caipira torna-se um homem poderoso, 

e então a ele é concedido o direito de se casar com Filoca e viver confortavelmente em 

suas terras. 

 O caipira interpretado por Mazzaropi no filme é uma figura sem meios-tons, 

revelando-se de fato um inocente e otimista sofredor em seu cotidiano. Órfão, 

“escravo”, imigrante deslocado, apaixonado incurável, maltrapilho, Candinho é uma 

vítima em quase todas as relações em que se envolve. Diferente do Jeca, figura popular 

cuja caracterização tradicional centra-se numa ambiguidade entre ingenuidade e 

esperteza, ele é sempre ludibriado. Na composição física, o ator mostra-se mais solto, 

criando uma personagem cujos traços já mostram alguma coisa do Jeca. O uso das 

expressões faciais que denotam ingenuidade ou desconfiança são abundantes, de acordo 

com a composição geral da personagem, que, no entanto, é diferente do Jeca justamente 

nesse ponto. Candinho mostra-se bastante mais ingênuo que o ladino personagem dos 

filmes dirigidos por Mazzaropi, e também seu percurso é enfocado de maneira mais 

dramática. 

 Candinho também se mostra um empreendimento mais próximo às idealizações 

da produtora e do diretor do que de Mazzaropi. A escolha do texto de Voltaire como 

referência é sintomática das pretensões da Companhia, bem como a elaboração da 

trama, com a carga dramática e os temas potencialmente polêmicos, como a pobreza e a 

prostituição, raramente presentes dessa forma em produções da PAM Filmes. 

 Data de 1958 o primeiro filme da PAM Filmes, Chofer de praça, em que 

Mazzaropi requentou a fórmula de seus primeiros filmes com a Vera Cruz, situando as 

personagens na cidade grande, com um protagonista que trabalha de chofer de praça no 

centro de São Paulo. Apesar de mais desenvolto neste filme, Mazzaropi apresentaria seu 

famoso Jeca somente no ano seguinte, com Jeca Tatu (1959), e com outros dois filmes 

lançados em anos seguintes, As aventuras de Pedro Malasartes (1960) e Tristeza do 

Jeca (1961). Essa trinca fílmica seria responsável por consolidá-lo como Jeca Tatu daí 

em diante, independentemente do nome da personagem em cada filme. De fato, os 

filmes estão entre os maiores clássicos de sua filmografia, são bastante conhecidos por 

seu público e neles são colocados pela primeira vez os princípios criativos que se 

tornarão balizas para suas produções, tendo como centro a figura do Jeca.   
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  Em toda a história do cinema popular é reconhecível a importância das 

personagens centrais na estruturação das narrativas. Isso é notório nas produções 

envolvendo as personagens Fernandel (Fernand Joseph Désiré Contandin), na França, 

Totò (Antonio Clemente), na Itália, Cantinflas (Fortino Mario Moreno), no México, 

Carlitos (Charles Chaplin), na Inglaterra, Buster Keaton (Joseph Keaton), nos Estados 

Unidos, além das personagens brasileiras, como Grande Otelo (Sebastião Prata), 

Oscarito (Oscar Diaz), entre outros. A maior parte das narrativas que contam com suas 

presenças parecem inextricáveis em relação a eles, como se fossem emanações de seus 

protagonistas. Toda a dinâmica da narrativa tem sustentação nas ações dessas 

personagens, os eventos derivam de suas atitudes e as ações das demais personagens 

decorrem de suas ações primárias. Tão grande a força dessas personagens que 

frequentemente se tornaram personas artísticas que se colaram e se confundiram às 

biografias dos atores e que reapareceram com caracterizações constantes em diversos 

filmes distintos – os próprios nomes dos filmes protagonizados pelos atores citados são 

reveladores dessa continuidade, indicando que Totò, Cantinflas ou Jeca estavam 

envolvidos numa nova situação: Totò Tarzan, Cantinflas boxeador, O Jeca 

macumbeiro, etc... - uma aparente herança de estratégias publicitárias do teatro 

melodramático
247

. “Como aconteceu tantas vezes na história do cinema acho que 

Mazzaropi, como Stroheim, se metamorfoseia na personagem que criou”, constatou 

Paulo Emílio Salles Gomes
248

.  

 Muitas vezes, tal potência faz esquecer o esforço de composição e as tradições 

dramáticas envolvidas na fatura dessas personagens. Afinal, tratam-se de técnicas do 

corpo. No senso comum, é frequente o juízo de que nas telas tais atores fazem os papéis 

“deles mesmos”, e que então seria uma tarefa fácil – o que sabemos não proceder. No 

caso de Mazzaropi e seu Jeca, por exemplo, sabe-se que foi frequente a confusão de 

criador e criatura, algo que não se verificava na vida real, já que o ator não possuía os 

trejeitos corporais da personagem nem seus traços psicológicos (em depoimento, 

Máximo Barro nos afirmou que o tino empresarial de Mazzaropi era o centro de toda 

uma antítese que ele era do Jeca: homem extravagante, que andava de ternos caros, 

cartola, à bordo de imponentes cadillacs – informação que também reapareceu 

ligeiramente nos depoimentos de Mauro Alice e Jean-Claude Bernardet). O Jeca resulta 
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da formação pessoal (social e artística) de Mazzaropi e de seu engenho criativo e foi 

uma das maiores composições de sua carreira. 
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III.2. Redundância e invenção: os filmes da PAM (1958-1980) 

 

Ao longo de sua carreira, uma das mais freqüentes críticas que Mazzaropi 

recebeu por parte dos críticos cinematográficos foi a do caráter repetitivo de seus filmes. 

Dentre muitas, Orlando Fassoni talvez tenha escrito uma das passagens mais incisivas 

nesse sentido: “o argumento do filme [Jeca contra o capeta] é uma parafernália repetida 

todos os anos. Pode-se dizer que cada nova história de Mazzaropi é um xerox da 

anterior, com piadas repetidas, gestos que já se conhece, a eterna luta entre o Bem – que 

ele representa – e o Mal”
249

. 

Não se tem dúvidas de que o caráter repetitivo faz parte da obra de Mazzaropi, 

em alguns níveis. Seja em termos formais específicos (planos, enquadramentos, 

montagem, etc.), seja em termos de conteúdo (narrativa, tramas, personagens), quando 

se assiste a um filme de Mazzaropi, é comum a impressão de tê-lo visto anteriormente, 

sendo até mesmo usual confundir as tramas de diferentes filmes. Uma pesquisa 

veiculada em matéria do jornal O Estado de S. Paulo, em 1992, sobre a memória do 

espectador brasileiro em relação ao cinema nacional, apontava Mazzaropi como um dos 

mais lembrados na categoria “melhores filmes”, mas não por algum filme específico. 

Enquanto filmes como Dona flor e seus dois maridos (Bruno Barreto, 1976) ou Pixote 

(Hector Babenco, 1981) aparecem nominalmente, o diretor taubateano aparece 

genericamente nos depoimentos dos espectadores, com sua obra tomada como um todo, 

como “filme do Mazzaropi”
250

. 

 Os filmes de Mazzaropi que mais ficaram marcados por esse caráter repetitivo 

foram os chamados “filmes caipiras”, que possuem um conjunto de características 

específicas que são imediatamente associadas a um filme do diretor. Em termos de 

forma, narrativa, trama e personagens, são filmes bastante semelhantes entre si, e que 

passam por mudanças sutis ao longo das décadas. A contar de 1958, ano do primeiro 

filme pela PAM Filmes, Jeca Tatu foi a obra inaugural da “filmografia caipira”, 

sucedido por As aventuras de Pedro Malasartes (Amácio Mazzaropi, 1960), Tristeza do 

Jeca (Amácio Mazzaropi, 1961), O Lamparina (Glauco Mirko Laurelli, 1964), Meu 

Japão brasileiro (Glauco Mirko Laurelli, 1964), O Jeca e a freira (Amácio Mazzaropi, 

1967), No paraíso das solteironas (Amácio Mazzaropi, 1968), Uma pistola para Djeca 

(Ary Fernandes, 1969), Betão Ronca Ferro (Amácio Mazzaropi, Geraldo Afonso de 
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Miranda, Pio Zamuner, 1970) O grande xerife (Pio Zamuner, 1972), Um caipira em 

Bariloche (Amácio Mazzaropi, Pio Zamuner, 1973), O Jeca macumbeiro (Amácio 

Mazzaropi, Pio Zamuner, 1974), Jeca contra o capeta (Amácio Mazzaropi, Pio 

Zamuner, 1975), Jecão... um fofoqueiro no céu (Amácio Mazzaropi, Pio Zamuner, 

1977), Jeca e o seu filho preto (Pio Zamunier, Berilo Faccio, 1978), A banda das velhas 

virgens (Amácio Mazzaropi, Pio Zamuner, 1979) e O Jeca e a égua milagrosa (Amácio 

Mazzaropi, Pio Zamuner, 1980). São poucos os filmes em toda sua filmografia que não 

poderiam ser encaixados na categoria de “caipiras”. 

 Proponho um exercício de análise que creio ser útil para tentar compreender a 

obra de Mazzaropi. Partindo da escolha de alguns filmes de Mazzaropi que considero 

representativos (por motivos que se tornarão mais claros no decorrer da própria análise) 

de momentos distintos de sua obra, tentarei apresentar uma análise calibrada para lidar 

com  diferentes níveis de construção dos filmes - forma, trama, narrativa, personagens. 

Jeca Tatu  e Tristeza do Jeca foram escolhidos como representativos de um primeiro 

momento de sua filmografia, enquanto O corintiano seria amostra de uma reflexão 

intermediária. Por fim, tentarei dar conta de aspectos do último momento da filmografia 

de Mazzaropi por meio do destaque de alguns elementos de seus filmes produzidos 

entre 1967 e 1980, mais especificamente de Jeca contra o capeta e Jeca e o seu filho 

preto. É importante observar, antes de tudo, que essa divisão esboçada entre momentos 

não corresponde a uma divisão entre fases estanques na filmografia do autor: em 

meados da década de 1970, um filme como O Jeca macumbeiro (1974) apresenta 

muitos elementos comuns aos filmes do que se poderia chamar de “primeiro momento”, 

por exemplo. Uma filmografia como a de Mazzaropi não pode ser tão facilmente 

adaptada a recortes próprios a análises ajustadas aos chamados “filmes de vanguarda”, 

de diretores ligados ao experimentalismo, que passaram por fases criativas distintas, 

incorporando recursos e até mesmo formatos diferentes com o passar do tempo. Como 

observado anteriormente, a repetitividade é componente dessa forma de se fazer cinema, 

e as mudanças que aparecem nesses filmes ao longo de décadas são sutis – sem 

deixarem de ter alguma relevância. Muitas vezes, seus filmes recorrem a construções já 

testadas nos primeiros filmes da produtora, fazendo com que o movimento seja mais 

circular e redundante que progressivo. No entanto, a partir de uma visão total da 

filmografia, é possível notar ao longo do tempo novos elementos e modos de articulação 

que expõem as mudanças históricas sentidas pelo cineasta.  
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* 

 

 É conhecida a referência de Antonio Candido a seu método como “crítica de 

vertentes”. Consciente da grande diversidade dos materiais de análise, ou seja, seus 

diferentes modos de estruturação e as diferentes experiências sociais que ganham 

expressão nesses materiais, o crítico literário indica a necessidade de encontrar a 

identidade entre o objeto e o método, recusando-se a aderir a qualquer forma de método 

universal engessado. Um dos momentos-chave de realização da crítica de vertentes por 

Candido aparece em O discurso e a cidade, mais precisamente nos dois primeiros 

ensaios do livro, O discurso e a cidade e Quatro esperas. Ao analisar agrupamentos de 

textos de características distintas (Memórias de um sargento de milícias, L’assomoir, I 

malavoglia e O cortiço, “tributários de uma concepção realista, de vez que procuram 

reproduzir a realidade”
251

; o poema Esperando os bárbaros, a narrativa A construção 

da muralha da China, O deserto dos tártaros e O litoral das Sirtes, “que desejam 

transfigurar a realidade, descrevendo comportamentos envoltos num certo halo irreal, 

em paragens indefinidas”
252

), Candido apresenta recursos analíticos compatíveis e que 

dão conta do rendimento dos objetos, ensinando, desse modo, a conjugação de rigor e 

abertura no trabalho intelectual: “tentar uma análise integradora ajustável à natureza da 

obra, porque é sempre bom fazer uma crítica de vertentes, seguindo o pendor natural do 

objeto”
253

. 

 Partindo da recomendação de Candido, à busca de uma entrada analítica 

apropriada à obra de Mazzaropi, defrontei-me logo de saída com um obstáculo. Como 

se sabe, na história dos estudos acadêmicos sobre cinema realizados no Brasil, constata-

se a prevalência do chamado “cinema moderno” e suas ramificações enquanto objetos 

de pesquisa. A nouvelle vague, o neo-realismo italiano, e, principalmente, Glauber 

Rocha e o Cinema Novo consolidaram-se como objetos preferenciais dos pesquisadores 

de cinema no Brasil, tendo originado numerosos trabalhos incontornáveis em uma 

bibliografia básica referente ao cinema nacional; Sertão mar
254

, de Ismail Xavier, e 

Brasil em tempo de cinema
255

, de Jean-Claude Bernardet, são dois dos maiores 
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exemplos. Ao processo de eleição dos objetos foi concomitante a escolha de métodos de 

análise adequados às suas características: filmes modernos, investidos de propostas de 

renovação no manejo das formas fílmicas, que então casavam com análises internas, 

imanentes, o close reading. O trabalho minucioso de Ismail Xavier em Sertão mar, 

esquadrinhando exaustivamente Barravento (Glauber Rocha, 1962) e Deus e o diabo na 

terra do sol (Glauber Rocha, 1964), é um dos grandes textos executados nesse sentido. 

 No entanto, esse método burilado ao longo das décadas por meio de trabalhos de 

primeira linha não parece fornecer uma entrada profícua aos filmes de Mazzaropi. A 

análise formal por si só dos filmes de Mazzaropi não parece produzir resultados de 

grande interesse, e ao fim dela, tem-se a impressão de não se ter chegado muito longe na 

compreensão da obra. Do ponto de vista formal, específico, seus filmes são 

esquemáticos, óbvios, transparentes, sem qualquer lapso de ousadia – que até apareciam 

inesperadamente nos filmes em que participara na Vera Cruz, como, por exemplo, 

aceleração de seqüências (em Sai da frente, quando Isidoro faz a contagem para o carro 

começar a funcionar) ou descontinuidade som/imagem (em Nadando em dinheiro, 

quando Isidoro é consolado pelos amigos de seu falecido avô, e então ouvimos sons de 

animais), recursos de inspiração aparentemente eisensteiniana da parte de Abílio Pereira 

de Almeida e sua equipe. Afirmar que seus filmes são transparentes implica dizer que 

são filmes de decupagem clássica (“apta a produzir o ilusionismo e deflagrar o 

mecanismo de identificação”
256

), que procuram dissolver a descontinuidade elementar 

da montagem por meio do artifício da construção de uma continuidade espaço-temporal 

no filme; “a manipulação da mise-en-scène (comportamento das pessoas, iluminação, 

cenários, figurinos) cria um evento pró-fílmico aparentemente independente, que se 

torna o mundo tangível da história, enquadrado e registrado a partir do exterior”
257258

. 

 Mas além de transparentes, nesse ponto, são filmes um tanto óbvios e 

esquemáticos. O modo de construção do filmes está completamente subordinado ao 
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princípio da clareza e do didatismo: as sequências e a montagem devem ser explícitos 

na exibição das ações e reações dos personagens enfocados. Não se encontra nesses 

filmes tentativas de utilização criativa dos recursos da linguagem. 

 Para efeito de ilustração, tome-se Jeca Tatu (1958). O filme se inicia com um 

plano de conjunto, e enfoca na sua parte direita uma placa pregada a uma árvore, com os 

dizeres “Fazenda São Giovani”. Ao fundo, vê-se Giovani chegar a cavalo, o dono das 

terras. Com um leve movimento de câmera à esquerda, vê-se Giovani abrindo as 

porteiras de suas terras. Em seguida, mais um plano de conjunto, composto pelo dono 

das terras à esquerda no quadro e seus funcionários, homens de vestimentas mais 

humildes, cortando pés-de-cana, à direita no quadro. Finalizando a sequência de 

apresentação de Giovani, um plano geral, com movimento travelling da direita para a 

esquerda, acompanhando o movimento a cavalo do dono das terras, mais próximo no 

quadro, enquanto ao fundo se vê numerosos funcionários, tratores e uma grande 

extensão de terras cultivadas. 

 Em seguida, a apresentação de Jeca começa com um plano geral, fixo, no qual 

vemos no centro do quadro um carro de boi, à esquerda e ao fundo, dois bois, e à direita 

e ao fundo, uma casa de sapê. Vindo da direita do quadro, a esposa de Jeca chega ao 

centro, pega o machado e começa a cortar lenha. Após uma sequência em que a filha sai 

da casa, pede benção à mãe e equilibra um jarro de água na cabeça, passamos para 

dentro da casa do Jeca, a um plano de conjunto, por meio do qual se vê a simplicidade 

do ambiente: paredes de barro escuras, uma trança de alho pendurada à direita, um bule 

envelhecido à esquerda, e no centro a esposa agachada, acendendo o fogão de barro. 

Aproximando-se da câmera, de frente, a mulher fala com Jeca para que ele acorde: “faz 

duas horas que eu levantei e você ainda tá dormindo!”. 

 O plano seguinte é um primeiro plano dos pés de Jeca, esfregando-se; a câmera 

acompanha a linha do corpo do homem deitado até chegar em seu rosto, primeiramente 

coberto por uma manta, retirada por ele próprio, que abre os olhos espantado, ainda 

acordando. Ele espreguiça e boceja. Começa então um diálogo entre a esposa e Jeca, 

enquadrado em campo/contracampo: ela, socando o pilão, em plano americano; ele, 

deitado, mudo, abrindo a janela com o pé. Num plano de conjunto, ele senta-se 

lentamente em sua cama simples, que fica abaixo de uma cruz feita de gravetos e 

afixada na parede; ele acende seu cachimbo, pita, e faz o sinal da cruz à uma imagem 

religiosa que ladeia sua cama. 
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 O molde formal da apresentação do contexto da trama segue um esquema 

plenamente consolidado na história do cinema narrativo-representativo-industrial. Os 

planos de conjunto e gerais são utilizados para apresentar os espaços da ação, interiores 

e exteriores; os planos americanos correspondem às ações humanas e diálogos; os 

primeiros planos, próximos das figuras humanas, são dedicados aos detalhes de suas 

reações. Todos os planos partem de um ângulo convencional, relacionável à perspectiva 

humana média. E a montagem das sequências é conduzida de modo a não agredir a 

percepção do espectador, com transições suaves entre planos (do geral para o conjunto; 

do conjunto ao americano; do americano ao primeiro, etc.). É o que Mauro Alice 

nomeia “montagem acadêmica” ao se referir às produções de Watson Macedo: “ele 

costumava montar o filme de maneira muito acadêmica: um plano geral mostrava o 

ambiente, um plano próximo as pessoas falavam, depois tornava a aproximar para 

salientar os personagens todos e depois a cena desaparecia”
259

. 

 Percebe-se que a construção da contraposição inicial de Giovani e Jeca é, em 

termos de forma, conduzida de maneira inteiramente convencional. Os planos mais 

abertos são usados para apresentar o local de desenvolvimento da trama, no caso, o 

campo; os planos mais próximos enfocam as personagens enquanto elas falam ou 

apresentam algum detalhe significativo.  Todos os filmes de Mazzaropi apostam nesse 

esquema. Qualquer sequência que possa se escolher dos filmes da PAM produções será 

composta de enquadramentos e montagem convencionais. E não se encontrará ambição 

para além do princípio de clareza no trabalho feito com a linguagem. 

 A transparência dos filmes de Mazzaropi motiva uma reflexão. Na sociologia da 

arte, o princípio da identidade entre forma específica e contexto social, elaborado de 

maneiras diversas, é um ponto de entrada preferencial e também núcleo temático das 

análises de diversos autores ligados a diferentes tradições teóricas. A forma, tomada 

enquanto meio específico (artes plásticas, literatura, cinema) de expressão, foi entendida 

como objeto privilegiado para a compreensão das relações entre arte e processo 

histórico-social por diferentes autores de referência. Em Theodor Adorno, por exemplo, 

cuja crítica estética encontra-se no próprio âmago do desenvolvimento da teoria crítica, 

há a relação fundamental estabelecida entre o processo total de reificação e a 

                                                           
259

 SCHVARZMAN, Sheila. Mauro Alice: um operário do filme. São Paulo, SP: Imprensa Oficial, 

2008, p. 137. 



 

128 

 

estruturação interna do material artístico
260

. Em As regras da arte, Pierre Bourdieu toma 

como ponto de partida de seu texto uma investigação de A educação sentimental, de 

Gustave Flaubert, na qual ele procura evidenciar os liames da literatura com o campo 

literário em formação e o campo social mais abrangente – por uma relação de 

homologia, apareceriam na composição do texto as tensões que lhe informaram
261

. 

 Em Mazzaropi, o aspecto burocrático do tratamento pode ser revelador das 

concepções criativas ligadas a essa forma de se fazer cinema e também dos contextos 

sociais subjacentes a ela. Listados como diretores, assistentes de direção ou diretores de 

fotografia, figuras como Milton Amaral, Rudolph Icsey, Glauco Mirko Laurelli, John 

Doo, Pio Zamuner assumiram grande parte do trabalho específico dos filmes de 

Mazzaropi, que, creditado como diretor ou não, pouco entendia do processo técnico de 

manipulação dos recursos para a construção de um filme. Glauco Mirko Laurelli, 

colaborador em diversos filmes, descreve o método de composição da seguinte forma: 

Mazzaropi pensava no argumento; os roteiristas transformam o argumento em roteiro; e 

então uma equipe encarregava-se de lidar com a técnica que transformaria aquilo em 

filme
262

. Mazzaropi sabia o que queria enquanto resultado, acompanhava de perto toda a 

fatura do filme, e chegou a ter desentendimentos com Milton Amaral, que queria ousar 

um pouco mais nos filmes que dirigira
263

. Mazzaropi queria um filme formalmente 

“vazio”, burocrático, simplório, e contratava uma equipe de profissionais reputados para 

fazê-lo
264

. Nesse ponto, é importante refletir sobre a possibilidade de que igualmente a 

escolha da forma transparente e burocrática seja informada pela trajetória e pelo 

contexto social, tal como lido em trabalhos de investigação das produções “puras”. Por 

mais que seja possível enxergar nesses filmes a expressão de um processo global de 

racionalização da forma próprio à modernidade, também creio ser importante atentar 

para o modo que se deu o contato do criador com o material escolhido para o seu 

trabalho, e como a maneira como o manipula remete a uma trajetória composta de 

eventos singulares.  
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 Primeiramente, a trajetória social (educacional) e artística de Mazzaropi não lhe 

forneceu referências suficientes para que atinasse às possibilidades fornecidas pela 

linguagem cinematográfica. Sem a educação formal completa e enquanto artista criado 

em núcleos de produção popular e massiva, além de não reconhecer valor no trabalho 

feito com a linguagem pelo “cinema de autor” (“o público é simples, ele quer rir, chorar, 

viver minutos de suspense. Não adianta tentar dar a ele um punhado de absurdos: no 

lugar da boca põe o olho, no lugar do olho põe a boca. Isso é para agradar 

intelectual”
265

), ele deliberadamente buscava uma forma que não afetasse o que era 

essencial a seu ver, ou seja, o conteúdo dos filmes (tramas, personagens, narrativas). 

Seu estilo de fazer cinema vinha da criação de tramas e personagens particulares, e não 

do trabalho com os recursos cinematográficos específicos. Tendo em mente a 

homologia encontrada por Bourdieu para os franceses entre classes sociais, forma e 

conteúdo
266

, seria possível dizer que o mesmo mecanismo parece ganhar expressão no 

caso aqui analisado: proveniente das classes mais desprivilegiadas e sem capital 

cultural, desinteressado em relação às possibilidades mais complexas de manipulação 

das formas, Mazzaropi aferra-se ao conteúdo, às tramas. 

 O tratamento esquemático da forma também era coerente com o princípio de 

centralizar a presença do ator reconhecido. A presença de Mazzaropi era um dos 

principais chamarizes de público para os filmes, o que era coerente com a composição 

dos filmes em torno dos personagens encarnados pelo ator. Nesse sentido, a 

subordinação da forma ao conteúdo também era expandida para a subordinação da 

forma à presença dramática do ator protagonista. Em termos de montagem, por 

exemplo, Mauro Alice, um de seus montadores de preferência, declarou: “ele me 

mandava bilhetinhos: não encurte a caminhada. Ele tinha o grande trunfo que era a 

maneira de caminhar, especialmente quando ele estava carregando o guarda-chuva”
267

. 

Nesse ponto, vê-se que a montagem deveria construir o ritmo do filme com o compasso 

do gesto mazzaropiano. A cena de Jeca Tatu que descrevemos acima, na qual Jeca 

caminha em direção à cerca para conversar com Giovani, é um exemplo de sequência 

em que o ritmo da montagem acompanha o caminhar do Jeca. De modo geral, são 

sequências com a câmera fixa ou com movimentação muito sutil, e geralmente de longa 
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ou média distância (planos gerais ou de conjunto). Essas sequências são marcas 

distintivas desse cinema, seja do ponto de vista da análise, seja pela memória do 

espectador, como se verá no capítulo seguinte. Elas estão presentes em todos os filmes 

de sua produtora, e aparecem mais de uma vez ao longo dos filmes, com diferentes 

durações – muitas vezes, alongadas, como no exemplo dado de Jeca Tatu.  

 Enquanto ator, Mazzaropi explorava recursos corporais e faciais com 

desenvoltura. As escolhas formais dos envolvidos na produção dos filmes eram feitas 

tendo em vista a valorização dos recursos do ator. Na história do cinema popular, 

notadamente nos filmes centrados em um protagonista chamariz, sempre se buscou 

encontrar um modo de filmagem adequado às competências do ator enquadrado e aos 

temas desenvolvidos – articulando-se atuação, tema e forma. Chaplin, por exemplo, 

começou a utilizar planos de média distância e close-ups somente na metade de seu 

período na Essanay, trabalhando mais com silhuetas e figuras do que com rostos até 

então
268

. E esses planos são um ponto de viragem para seu “cinema humanista”, que 

encontra nesses planos a expressividade procurada. No caso de Buster Keaton, a câmera 

sempre permaneceu mais distante das personagens (“Keaton favored the far shot”
269

), 

pois não se tratava de filmes psicológicos, mas sim sobre a relação entre homem e 

natureza, sobre os indivíduos e a mecânica do mundo
270

. 

 Seguinda essa linha de raciocínio, no caso de Mazzaropi, os planos de conjunto 

são os mais comuns, ao lado dos planos médios e americanos. Isso porque eles 

permitem que o ator lance mão de sua expressividade corporal e facial. A tomada de 

corpo inteiro do Jeca, ou da altura de seus joelhos para cima (plano americano), permite 

que se visualize a reação facial e a gestualidade corporal ao mesmo tempo. A seleção 

dos planos tem o mesmo ponto de origem da construção do Jeca, ou seja, a concepção 

criativa do diretor: se nossa interpretação anterior está correta (partindo de Miroel 

Silveira), e o Jeca mazzaropiano foi construído como uma espécie de conjugação do 

caipira mais humano de Sebastião Arruda com o mais caricato de Genésio Arruda, é 

possível também estender esse raciocínio aos filmes de Mazzaropi como um todo, 

entendidos como híbridos de melodrama com comédia, como se verá adiante. Assim, 

torna-se perceptível a coerência na escolha dos planos de conjunto como preferenciais, 

pois, apelando à média distância, Mazzaropi consegue transmitir corporalmente o 
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aspectos caricatos e “humanos” de sua personagem, e também o humor e a 

dramaticidade das diferentes seqüências de seus filmes. 

  

 

* 

 

 Em seu clássico texto Morfologia do conto, Vladimir Propp apresenta um 

conjunto de reflexões que podem ser úteis para a investigação sobre os filmes de 

Mazzaropi. Tomando como objeto os “contos maravilhosos”, Propp divisa neles valores 

variáveis e constantes. Os personagens e suas características seriam variáveis, enquanto 

as funções seriam constantes. Por função, ele entende a ação de uma personagem, 

definida segundo seu significado no interior das tramas. Desse modo, enunciados como 

“o rei dá uma águia a um valente. A águia leva o valente para outro reino” e “o avô dá 

um cavalo a Sutchenko. O cavalo leva Sutchenko para outro reino” seriam equivalentes 

do ponto de vista funcional, já que temos personagens (variáveis) executando as 

mesmas ações (constantes)
271

. O fato de se tratar de um rei ou de um avô não importa 

para Propp. Seu objeto são as funções dos contos maravilhosos, que além de constantes, 

são em número limitado e obedecem a uma ordem sempre idêntica
272

. Há, assim, uma 

única estrutura de funções que dá forma aos contos maravilhosos, traçando entre eles 

uma comunidade para além de suas diferenças de conteúdo. À variabilidade do 

conteúdo coloca-se a constância da estrutura. 

 A idéia da repetição de um número limitado de funções, que dá base à discussão 

sobre a constância da estrutura (“todos os contos maravilhosos pertencem ao mesmo 

tipo no que diz respeito à estrutura”
273

), é interessante para se pensar em muito filmes de 

Mazzaropi com sua produtora.  Há uma estrutura de relações entre personagens e suas 

ações que tende a se repetir nos seus filmes caipiras – ainda que não de maneira tão 

marcada quanto nas análises de Propp.   

 Em Jeca Tatu, Jeca é o proprietário de um humilde lote de terras que, 

preguiçoso, dorme enquanto sua esposa cuida da maior parte dos afazeres. Seu vizinho, 

o latifundiário Giovani, dono da Fazenda São Giovani, onde trabalham dezenas de 

colonos e circulam tratores, o detesta, por seu jeito indolente e principalmente por ser 
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dono de terras nas quais ele está interessado.  Associado ao português comerciante da 

região, o italiano trama para conseguir as terras de Jeca. Paralelamente, os filhos de 

Giovani e Jeca estão enamorados, e seu romance é dificultado pelas querelas entre seus 

pais. O confronto entre o caipira e o italiano alcança o ápice quando o último consegue 

os direitos sobre as terras de Jeca (por meio de uma falcatrua com o comerciante 

português) e depois queima a casa do caipira (após ser enganado por Vaca Brava, 

homem apaixonado pela filha de Jeca e que agoura seu relacionamento com o filho de 

Giovanni). Com a contribuição de seus amigos colonos, que mobilizam contatos para 

levá-lo à cidade e organizam mutirões para ajudá-lo a reconstruir sua casa, Jeca e sua 

família conseguem terras e bens materiais para começarem uma vida nova, já 

reconciliados com Giovani. 

 Em Tristeza do Jeca, Jeca, o mais influente entre os caboclos, vê-se envolvido 

em uma tensa disputa eleitoral. Ele faz parte de uma pequena comunidade de colonos 

que habita as terras de Coronel Felinto, que disputa o cargo de prefeito local com 

Coronel Policarpo, homem pacato que tem como cabo eleitoral Coronel Bonifácio, este 

mais pernicioso. Por sua proeminência sobre os demais, o apoio de Jeca passa a ser 

almejado por Bonifácio, que tenta convencê-lo de que a vitória de seu candidato seria o 

que poderia acontecer de melhor ao “homem do campo”. Mas Jeca é ameaçado por 

Felinto, que afirma que ele e seus amigos perderão suas casas se ele não vencer as 

eleições. Os dois coronéis lançam mão de subterfúgios reprováveis para conseguir o 

apoio de Jeca. Felinto sequestra o filho de Jeca e promete devolvê-lo somente após o 

resultado das eleições; como resposta, Bonifácio sequestra a esposa de Felinto. 

Divulgado o resultado, com a vitória de Policarpo, Felinto expulsa todos os colonos de 

suas terras. Jeca acredita que Bonifácio resolverá a situação, já que sua filha estava 

enamorada de seu filho. O que ele não sabia é que a sedução de sua filha também não 

passava de estratégia eleitoral, e que, portanto, não haveria mais casamento nem ajuda 

por parte daquele que ele acreditava que faria parte de sua família. Desiludida, a turba 

vira as costas e decide migrar em busca de trabalho. Mas Policarpo intervém, humilha 

seu cabo eleitoral, ameaça-o, e promete empregos a todos; a filha de Jeca consegue um 

novo casamento e o filme termina com todos os colonos migrando para a nova fazenda 

onde irão morar. 

 Nesses dois filmes, representativos das primeiras produções de Mazzaropi pela 

PAM, percebe-se facilmente a repetição de funções, temas e personagens, mesmo que 
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não se trate de obras estritamente idênticas, como queria Propp para a estrutura dos 

contos russos – mas, não é demasiado ressaltar, está longe das intenções do pesquisador 

propor aqui um exercício tradicional de análise narratológica. Levando em conta a 

estrutura e os personagens, em Jeca Tatu tem-se uma situação inicial de equilíbrio, que 

gira em torno de Jeca enquanto patriarca; estabelece-se então uma situação de 

divergência inicial com um agente externo, no caso Giovani, o latifundiário italiano 

interessado nas terras de Jeca, e também Vaca Brava, interessado na filha do caipira; 

apresenta-se também uma relação amorosa complicada pelas circunstâncias, entre a 

filha de Jeca e a filha de Giovani; há a manifestação radical do conflito, com a queima 

da casa de Jeca por Giovani e as sabotagens de Vaca Brava; há então a ação da 

comunidade na ajuda para conseguir novas terras e casa para Jeca e sua família; e por 

fim, há o desmascaramento de Vaca Brava e a conciliação de Jeca e Giovani, e seus 

filhos permanecem juntos. Em termos de uma fórmula sintética para a narrativa do 

filme, temos uma situação de equilíbrio inicial, a ação de um agente que estabelece um 

conflito, dois personagens que se envolvem em uma relação amorosa dificultosa, uma 

ação extrema que radicaliza o conflito, a ação coletiva positiva, a resolução dos 

conflitos e a realização do relacionamento amoroso.   

 Nota-se narrativa, personagens e temas muito semelhantes em Tristeza do Jeca. 

A situação de equilíbrio inicial é rompida pelas ameaças iniciais de Bonifácio e Felinto 

a Jeca, sua família e sua comunidade; estabelece-se um relacionamento amoroso (neste 

caso, forjado) entre a filha de Jeca e o filho de Bonifácio; manifestam-se então ações 

radicais da parte dos coronéis, com seqüestros de ambas as partes; há o apoio 

apresentado pela comunidade; o conflito é resolvido pela ação de Coronel Policarpo, e a 

filha de Jeca encontra imediatamente um novo namorado, após o desmascaramento da 

farsa de Bonifácio. A narrativa deste filme é muito semelhante à de Jeca Tatu, e outros 

filmes desse período recorrem à mesma estrutura – Meu Japão brasileiro talvez seja o 

que reproduz mais fielmente a fórmula. E tal narrativa pode ser considerada a espinha 

dorsal da constituição de um estilo mazzaropiano de se fazer cinema – e sua repetição 

pode ser entendida como um fator determinante para a idéia de previsibilidade que foi 

associada a essa filmografia. 

 A situação de equilíbrio inicial, em ambos os casos, está associada à vida pacata 

de Jeca enquanto chefe de família e membro de uma comunidade interiorana. Nesses 

filmes, como em toda a obra posterior de Mazzaropi, a caracterização do Jeca fia-se da 

ambivalência já explorada por inspiradores do cineasta, como Arlindo Leal, Cláudio de 
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Sousa ou Danton Vampré, tal como interpretados principalmente por Sebastião Arruda 

e Genésio Arruda. Muitas vezes, as leituras da figura do Jeca e de seu universo tendem a 

resvalar em possibilidades chapadas: de um lado, leituras laudatórias, que colocam 

Mazzaropi como artista cuja intuição apurada teria sido capaz de capturar a “verdadeira 

alma” do caipira; de outro, leituras dissolutivas, que o definem como um artista 

primário que teria disseminado uma representação preconceituosa e etnocêntrica (a 

partir do ponto de vista da cidade) do caboclo. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. 

 Na caracterização da figura do Jeca, estão presentes traços negativos. A 

preguiça, a malandragem (lida como esperteza maliciosa) e certa rudeza são definidoras 

da personalidade da personagem. Todavia, se a personagem fosse composta somente 

desses traços negativos, ter-se-ia uma espécie de versão cômica do “porrigo decalvans” 

de Monteiro Lobato, o que creio não ser o caso. O Jeca não é um pilhador, um ignorante 

ou um aproveitador, do qual se riria por seu pateticismo. Segundo algumas 

interpretações, esse Jeca negativo seria uma construção alicerçada em perspectivas 

informadas pelo espírito do moderno e do urbano, e que tenderiam a colocá-lo como o 

avesso do fôlego que então ganhava o país
274

. Nas salas de Mazzaropi, todos poderiam 

se ver como modernos, já que o atrasado estava ali para ser caçoado. No entanto, a 

caracterização da personagem aponta para uma figura mais complexa, crivada por 

ambigüidades que determinam seu traçado mais geral: a inocência, a idoneidade, a 

generosidade e o senso de justiça são caracteres positivados inscritos numa projeção 

idílica do rural nucleada na figura do Jeca. 

 O perigo que se corre ao louvar ou desqualificar o Jeca mazzaropiano e seu 

universo é perder de vista certo nível de complexidade que envolve a caracterização da 

personagem e o sistema relacional de personagens que é criado ao longo de sua obra. 

Declará-lo tão simplesmente “gênio” ou “ignorante” pode ocultar o que uma análise 

mais detida poderia revelar. Tome-se, por exemplo, o diálogo transcorrido com Vaca 

Brava, em Jeca Tatu: 
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- Vaca Brava: Sente-se, fique à vontade, Jeca, a casa é sua! 

- Jeca: Quando eu quiser sentar, eu sento! E você também (dirigindo-

se à esposa) não atenda a mandado de ninguém! Se você quiser sentar 

no pilão, você senta, o pilão é seu! 

- VB: Sente, fique à vontade! 

- J: Enquanto você falar, eu não sento! 

- VB: Jeca, eu vim aqui pedir a mão de sua filha em casamento. 

- J: (Sentando-se) Engraçado, vocês pensam que a gente cria uma 

filha, deixa ela grande e vocês vem aqui só pedir. 

- VB: Eu já resolvi que o padrinho será seu tio, aquele que esteve 

aqui, lembra? 

- J: Se você for esperar aquele, você não casa, porque o homem já 

morreu. 

- VB: Morreu? 

- J: Faz tempo já. 

- VB: Que pena. Colapso, né? 

- J: Nem não sei se foi com o lápis, se foi com a caneta. 

- VB: Mas você me deixa muito mal, você devia ter me avisado. 

Afinal de contas, eu tenho médicos no Rio, parentes, mandaria um 

médico aqui. 

- J: Ele não precisou de médico, morreu por si mesmo. 

- VB: Tem um cafezinho? 

- Esposa de Jeca: Não tem, não. 

- J: Mas você é sem-vergonha, né? (irritado com a gargalhada de 

Vaca Brava) Pára com essa boca que eu te enfio esse tição, seu 

cachorro! 

- VB: Tem uma pinguinha? 

- J: Lugar de bêbado é lá no armazém. 

- VB: Mas voltando ao assunto, nosso casamento, tenho certeza que 

eu e sua filha seremos muito felizes. 

- J: Quem vai casar é você e eu que vou ficar satisfeito? 

- Esposa de Jeca: (repreendendo-o por cutucar o nariz): Tira esse 

dedo daí! 

- VB: Deixa! Hoje tem baile, não tem, Jeca? 

- J: Tem, mas gente sem educação não entra. 

- VB: (gargalhando) Jeca, nossa lua-de-mel será uma maravilha. Nós 

iremos passá-la na Argentina. 

- J: Vai para a sala, é? Não vai sair da cozinha. 

- VB: Você conhece a Argentina? 

- J: Não. 

- Esposa: Conhece sim. É aquela que mora perto do Tonho. 

- J: A gorda? Se for a gorda, eu conheço. 

- VB: Mas que confusão você está fazendo. Estou falando de 

Argentina país. 

- J:Você que está fazendo confusão, porque os pais dela somos nós 

dois, mesmo. Eu e ela que é os pais da Marina. 
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- VB: Continua a confusão. Estou falando de Argentina, a nação, 

compreende? 

- J: É, nação, nascimento. 

- VB: Nação sul-americana. Tem uma viagem que é extraordinária. 

Uma viagem de trem. O trem passa tão apertadinho dentro do túnel 

que parece que vai raspando, parece que vai bater nas paredes. 

- J: Já começou a mentir. Nós também, quando nós casamos, fizemos 

aquela viagem de “núpia” [núpcias], lembra? Nós pegamos aquele 

trem da rede Sul-Mineira, quando chegou ali no túnel, ê túnel 

apertado, você viu? O trem cavucou, cavucou, cavucou, desanimou, 

voltou e deu a volta por cima do morro. Se é pra mentir, vamos 

mentir de uma vez, né? 

- VB: (gargalhando) E qual é a resposta? 

- J: Você acha que ainda precisa dar resposta? 

- VB: Eu tenho que ter uma resposta. 

- J: A resposta é essa: eu sou um homem trabalhador, o que não quer 

dizer que você seja um homem vagabundo. Mas é um homem que 

não gosta de trabalhar, e eu não vou botar você na minha família. 

- VB: É essa a sua resposta? Você refletiu bem? 

- J: Refleti e estou pronto para te dar uns “refletidos” no peito já, seu 

atrevido! 

- VB: Você toma cuidado, hein? 

- J: Tome cuidado o quê? Você larga de ficar perseguindo minha filha 

por aí que eu te acabo com a vida, viu? (empunhando a espingarda) 

Eu sou homem! 

- VB: Homem coisa nenhuma, você está aí tremendo. 

- J: Eu estou tremendo mas não é de medo de você, é princípio de 

maleita. 

 

E então Jeca expulsa Vaca Brava de sua casa aos tiros. 

 O diálogo é revelador da personalidade da personagem em suas ambigüidades, e 

também de sua relação com as demais personagens e seus valores. Desde o princípio, 

Jeca é hostil e teimoso, recusando-se a sentar, fazendo-o somente quando Vaca Brava 

desiste de insistir. Sua pronúncia é típica do interior de São Paulo, ao passo que Vaca 

Brava tem o sotaque da capital, emitido de maneira empolada, artificial. Os jogos de 

linguagem são instigantes. Quando perguntado se o tio havia morrido de colapso, ele 

responde que não sabe se foi com o lápis ou com a caneta. Nesse ponto, Jeca pode 

parecer tolo. No entanto, na sequência, ele zomba da arrogância de Vaca Brava, quando 

este diz que chamaria pessoas conhecidas da cidade para ajudar o doente: não era 

necessário, ele havia morrido sem a necessidade de auxílio. Vaca Brava graceja 

enquanto Jeca cutuca o nariz, mas recebe o troco, que vem de imediato. Jeca não é tolo: 

torna-se evidente que muitos dos desentendimentos em que se envolve são produções 



 

137 

 

do próprio caboclo, que reage à prepotência sem entrar no jogo imposto, torcendo-a e 

deslegitimando-a. Quando perguntado sobre a Argentina, sua réplica diminui a pompa 

de Vaca Brava, que tenta se distinguir enquanto homem viajado: “se for a gorda, eu 

conheço”. Assim, há a redução do comentário a uma trivialidade, por um procedimento 

que não pode ser lido como simples torpeza, ignorância, mas matreirice. Quando Vaca 

Brava conta a história do trem argentino, Jeca caçoa, inventa uma história absurda para 

desacreditar sua altivez. Ele responde que mandará “refletidos” (tiros) em Vaca Brava 

após este perguntá-lo se havia refletido o suficiente. Tremendo e assustado, ele enfrenta 

o interlocutor, revelando esse aspecto dúplice de sua personalidade, que permite que ele 

seja covarde e bravo ao mesmo tempo. 

 A sequência pode ser vista como ilustrativa do modo como Mazzaropi conseguiu 

criar um cinema que transcende as alternativas simples do “cinema que ridiculariza o 

caipira” e do “cinema que capta a essência do caipira”. Convivem nos filmes o riso do 

Jeca inocente e ludibriado e o riso com o Jeca dos coronéis e citadinos. Há a projeção do 

campo como espaço idílico em oposição à cidade grande, locus dos maus valores
275

, e 

esta é a representação de maior destaque dos filmes, mas que não oculta a 

caracterização do caipira como indolente, acomodado e por vezes de trato agressivo 

com seus próximos. Processa-se, assim, um movimento de derrisão da cidade e do 

poder e de projeção idílica no campo, mas que não obsta uma crítica do próprio campo a 

partir de valores da cidade. No teatro rural caipira, consolidou-se essa dinâmica de 

representações do campo e da cidade, com a composição ambígua do caboclo, 

contraponto do urbano, mas criticável a partir da própria lógica do moderno. Mazzaropi 

foi um portador dessa tradição. Nesse ponto, vale lembrar da trajetória pendular do 

criador dessas histórias, paulistano de idas e vindas ao interior do Estado, e que viveu 

em ambos os espaços ao longo de sua vida, o que pode ter lhe proporcionado a 

capacidade de construir uma perspectiva que mobilizasse representações positivas e 
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mas que diz respeito à projeção nesse espaço de uma idealização de algo diferente do mundo que se 

construía naquele momento, de urbanização veloz e capitalismo agrário. É um campo plasmado de 

bucolismo, que, mesmo salpicado de elementos invasivos (tratores, exploradores, citadinos), guarda uma 

pureza essencial, nas chácaras pacatas, nos animais bem nutridos, nas cerquinhas de madeira, nas árvores, 

nos rios, nas estradinhas de terra, nas carroças e charretes, que existem desse modo em oposição à cidade 

representada nesses próprios filmes, a confusa capital sobrecarregada de signos, carros e construções. 

Sobretudo pela artificialidade, trata-se de um rural kitsch. 
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negativas tanto da cidade como do campo, espaços que naqueles anos passavam por um 

vertiginoso processo de transformação – não faltando diagnósticos sobre a iminência do 

fim do rural brasileiro
276

.   

 O equilíbrio inicial das narrativas, caracterizado pela vida familiar, é ameaçado 

pela ação de um agente externo. Nos filmes de Mazzaropi, é bastante freqüente que a 

função de conflito venha de uma figura associada ao poder, à cidade ou a ambos. 

Coronéis, homens urbanos ou políticos, com possíveis sobreposições, assumem com 

freqüência a função, constituindo, assim, modalidades de contraposição de valores que 

são centrais a esses filmes: entre pobreza e riqueza, tradição e modernidade, 

permanência e mudança, campo e cidade, simplicidade e poder, integridade e 

desonestidade, generosidade e mesquinhez, fraternidade e impessoalidade, com uma 

nítida valoração dos primeiros termos.  

 Em Jeca Tatu, o conflito é iniciado por Giovani, o vizinho latifundiário que tenta 

tomar as terras do pequeno proprietário Jeca. Com a colaboração do português 

comerciante, dono da vendinha da cidade, ele arma falcatruas para se apossar das terras 

do caipira e sua família. Os dois personagens representam os fatores de mudança que 

ameaçam o equilíbrio que comanda a vida do protagonista. Giovani é um latifundiário, 

em sua propriedade circulam tratores e dezenas de funcionários; o segundo, é um 

comerciante, figura que historicamente serviu de mediador entre os pequenos 

cultivadores e o mercado abrangente em cidades rurais em processo de modernização, 

como indicou Antonio Candido: “o comerciante das vilas e cidadezinhas age como 

intermediário e regulador, ao seu modo, contribuindo não raro para acentuar as 

condições de instabilidade e insegurança”
277

. Juntos, eles alinhavam um plano para 

tomarem as terras do pequeno proprietário. Com a safra prejudicada, Jeca compra 

mantimentos do comerciante e endivida-se; este pede os direitos do terreno em troca do 

perdão da dívida, com a promessa de que deixará seu dono original continuar habitando 

aquelas terras. O que se passa por trás dos panos é que o comerciante repassa esses 

direitos ao latifundiário, que então pode passar seu apetite produtivo por cima do caipira 

e de sua família. Nesses primeiros grandes movimentos do filme, os valores opositivos 
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que elencamos há pouco são apresentados com nitidez, com os valores positivos 

encarnados em Jeca e seus próximos e os negativos ligados a esses “agentes da 

mudança”. 

 Em Tristeza do Jeca, os agentes externos são os coronéis e o filho de Coronel 

Bonifácio, que ameaçam a comunidade para conseguirem votos, colocam os amigos de 

Jeca contra ele, enganam sua filha e seqüestram seu filho. Novamente, Jeca tem sua 

família, sua moradia (pois está em terras de Coronel Felinto e recebe uma falsa 

promessa de Coronel Bonifácio de que receberia terras para si e para os seus) e sua 

comunidade ameaçadas; os vilões são coronéis desonestos, ludibriosos e, pelo menos 

em certo ponto, aderidos à modernidade, pelo filho da cidade de Coronel Bonifácio 

(este que, pelo sotaque, revela também familiaridade com a cidade grande). Também 

neste filme, Jeca defende seus “mínimos vitais” (terra e plantação) e sua família, sem se 

render aos valores do lado negativo. Íntegro, generoso, fraterno, Jeca é o mesmo caipira 

pacato de Tristeza do Jeca, que evita o conflito, resigna-se, e conta com o desenrolar 

dos eventos em direção a uma resolução favorável. Em ambos os filmes, a solução 

aparece por meio da atuação da comunidade. 

 Tanto em Jeca Tatu como em Tristeza do Jeca, há um duplo movimento muito 

comum aos filmes desse período feitos por Mazzaropi: o desmascaramento dos vilões e 

a ação reparatória da comunidade. São momentos que dizem respeito à dissipação do 

conflito, e raramente abrangem alguma forma de intervenção direta do protagonista. 

Enquanto recursos dramáticos ligados ao desenvolvimento das intrigas, tendem a 

aparecer na segunda metade das tramas, em momentos de queda de tensão e 

pacificação.  

O desmascaramento é um movimento classicamente associado ao melodrama, 

tradição da qual o cinema de Mazzaropi se vale de maneira recorrente. Os antagonistas, 

vis e traiçoeiros, ocultam suas atitudes danosas, e durante boa parte das tramas não é 

possível ao protagonista (ingênuo) identificar quem o está prejudicando. O momento do 

desmascaramento é caracterizado pela exposição da real natureza do vilão, que então é 

devidamente punido – seja com reprovação pública, humilhação, prisão, etc.. Em Jeca 

Tatu, o desmascaramento é duplo, de Giovani e Vaca Brava; em Tristeza do Jeca, 

Coronel Bonifácio e seu filho são expostos. 

 A ação da comunidade é uma instância de função reparatória, que ajuda Jeca a 

solucionar os problemas que surgem em seu caminho sem que o conflito se estabeleça 
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radicalmente. A essa instância, associa-se mais um predicado do Jeca, o individualismo. 

A função dramática constante da comunidade caipira nos filmes de Mazzaropi do início 

dos anos 1960 parece colocar uma referência à projeção de senso comum do campo 

como espaço da integração e da pessoalidade em contraposição ao urbano. Vem à mente 

o mutirão, mobilização coletiva de ajuda mútua freqüentemente associada aos modos 

interioranos de solidariedade social. Contudo, em Jeca Tatu, torna-se claro certo aspecto 

da natureza da relação de Jeca com os seus próximos, quando ele é visto dormindo 

enquanto sua nova propriedade é trabalhada pelos membros da comunidade em 

comunhão. Preguiçoso e individualista, Jeca manipula as relações em proveito próprio. 

E essa é a tônica da relação de Jeca com sua comunidade nos filmes, expressão de uma 

concepção que trabalha com a passagem (conflituosa) da tradição para a modernidade, 

simultaneamente uma remissão à colaboração coletiva e ao aproveitamento 

individualista do protagonista. A colaboração comunitária tem duas formas de 

apresentação, algumas vezes coletiva (em Tristeza do Jeca, o protagonista invoca um 

histórico de ajuda fornecida anteriormente para contar com a reciprocidade dos demais), 

e outras individualistas; qualquer que seja, a comunidade aparece como um mecanismo 

de resolução de conflitos que evita que Jeca assuma uma postura radical.  

Jeca é preguiçoso, pacato, e, dependendo do ponto-de-vista, resignado, 

acomodado. Nesses filmes, os vilões são os motores do desenvolvimento dramático 

(como quer a tradição melodramática
278

), pois impõem o conflito; Jeca sofre, mas não 

contra-ataca na mesma medida. Nesse sentido, é diametralmente oposto aos 

personagens dessa época consagrados pela historiografia do cinema nacional: Manuel 

ou Corisco, de Deus e o diabo na terra do Sol (Glauber Rocha, 1964), ou Gaúcho, de 

Os fuzis (Ruy Guerra, 1964). 

 A definição clássica de melodrama dada por Jean-Marie Thomasseau afirma que 

“o melodrama apresenta a luta entre Bem e Mal absolutos, busca ser ao mesmo tempo 

universal e cotidiano, procurando comover o público através de uma estética 

moralizante que corresponde a códigos preestabelecidos”
279

. Ele acrescenta que a trama 

é imutável, com a vitória do Bem sobre o Mal, a premiação da virtude e a punição dos 
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crimes. O melodrama serve de forte inspiração estrutural aos filmes de Mazzaropi
280

. O 

maniqueísmo marca a distância dos núcleos de personagens dos filmes, o pólo do 

protagonista virtuoso oposto ao pólo do vilão inescrupuloso. E o desenvolvimento da 

tensão, produzida pelo abatimento da virtude (Peter Brooks afirma que o ponto focal da 

dramaturgia, situação e linguagem do melodrama seria a admiração da virtude
281

), é 

interrompido pela ação da Providência (com frequência manifestada pela comunidade 

nos filmes de Mazzaropi) e o desmascaramento e a punição dos vis. No caso dos filmes 

selecionados, amostras representativas da obra do diretor, a família aparece como valor 

primário das tramas, associada ao equilíbrio (condição inicial), harmonia, felicidade. 

Pesam sobre o protagonista ameaças à sua família e, de modo secundário, à 

comunidade. A felicidade só é restabelecida quando a família é recomposta: em Jeca 

Tatu, os filhos de Jeca e Giovani trazem à nova residência do caipira os bebês que 

nasceram da união do casal, sacramentando de vez os desentendimentos do passado; em 

Tristeza do Jeca, o filho de Jeca liberta-se do cativeiro onde se encontrava e alcança sua 

família, e a filha arruma um novo noivo após ter sido ludibriada pelo filho de Bonifácio. 

O mote familiar é elemento de repetição perene na filmografia de Mazzaropi 

 Trata-se de “dramas de família”, próprios à matriz melodramática, passando por 

temas como heranças, relacionamentos secretos, crianças perdidas
282

, que aparecem em 

diferentes filmes de Mazzaropi ao longo de toda sua filmografia. De fato, o paraíso 

mazzaropiano parece sempre dado de antemão, caracterizado nas primeiras sequências 

que flagram o Jeca na tranqüilidade de seu pedaço de terra, no seio de sua família, e 

toda a desventura mobilizada pela vilania culmina no restabelecimento da virtude da 

vida simples (e familiar) do início. Nesses filmes, vige uma concepção familiar 

tradicional, patriarcal, apesar da figura do Jeca distanciar-se dos estereótipos do chefe 

de família autoritário. Preguiçoso, ele deixa que sua mulher e seus filhos se ocupem dos 

afazeres domésticos. Suas filhas são damas desamparadas nos filmes, e Jeca é quem age 

para que seus filhos não sejam atingidos – mesmo que não tome nenhuma atitude 

radical. Ainda que galhofeiro, ele também assume as funções de responsabilidade e 
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autoridade. Em Jeca Tatu, por exemplo, ele mobiliza a comunidade para buscar seu 

filho, sequestrado pelos capangas de Coronel Bonifácio; antes disso, no mesmo filme, 

expulsa a tiros Vaca Brava, após este insistir em um pedido de casamento à sua filha; 

em Tristeza do Jeca, quando descobre que seu filho havia sido sequestrado pelo bando 

de Coronel Felinto, ele parte em disparada à casa do algoz em busca de satisfações. 

Enquanto elemento nuclear, vale notar que a família reaparece com a mesma 

estrutura nas diferentes tramas dos filmes do período: Mazzaropi, o patriarca; a filha, 

desamparada, envolvida em romances proibidos ou vítima inocente das tensões 

instaladas; o filho, fiel escudeiro, valente, que se envolve em confrontos para apoiar seu 

pai; e a esposa, com a qual a relação é digna de nota. Ao longo de boa parte da 

filmografia mazzaropiana, em especial no período do começo da década de 1960, Geni 

Prado interpretou o papel da esposa de Jeca, tendo ficado conhecida popularmente como 

Pelanca [por conta da personagem que interpretava nos programas de rádio e que 

encarna em Zé do periquito (Amácio Mazzaropi, 1960)]. A recorrência da parceria entre 

os intérpretes (que começa ainda antes da carreira cinematográfica de ambos, como já 

observado) colabora na construção do sentido da relação do casal caipira que está no 

centro das histórias: há um companheirismo subjacente à continuidade da relação ao 

longo dos anos, frente às numerosas adversidades que as personagens enfrentam. O 

destrato de Jeca à sua esposa é constante nos filmes, tanto moralmente como 

fisicamente; o tom cômico tende a tornar lúdicas as humilhações e agressões que sofre a 

mulher. Em certo sentido, há uma remissão à tradição dos clowns na relação dos dois 

(vale lembrar que a matriz etimológica de clown reportaria a colonus e clod, homem 

rústico, do campo; clod também tinha o sentido de lout, homem desajeitado, e de boor, 

camponês
283

), na qual a personagem de Geni Prado, submissa, serve de partner ou 

“escada” do Jeca, que procura fazer rir por meio de suas ofensas à companheira. 

Apresenta-se uma configuração patriarcal-sexista do paradigma clássico do duo de 

clowns (cujo arquétipo cinematográfico seria a dupla Laurel e Hardy, conhecidos no 

país como Gordo e Magro), com o Jeca pai-de-família interagindo de modo agressivo e 

ofensivo com sua esposa dona-de-casa. Há algo da tensão dos clowns Branco e 

Augusto, mas, no caso, uma espécie de casal de Augustos, ambos hiperbólicos, 

marginais, que não se encaixam na dinâmica do progresso
284

. No entanto, a relação não 

se restringe a essa tensão, pois desse modo ruiria a valorização proposta da unidade 
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familiar. Nos momentos críticos, dramáticos das histórias, a cumplicidade reponta, 

demonstrando a união do casal frente às adversidades. Ora cômico-sexista, ora 

sentimental-melodramática, a relação com a esposa é constante ao longo dos vários 

filmes, reforçando a mensagem moral da valorização do espaço familiar. 

 É interessante lembrar o modo como parte do cinema brasileiro dos últimos anos 

de 1960 e início da década de 1970, em filmes como Matou a família e foi ao cinema 

(Júlio Bressane, 1969), Os herdeiros (Cacá Diegues, 1969), A casa assassinada (Paulo 

César Saraceni, 1971), Os deuses e os mortos (Ruy Guerra, 1970), Os monstros de 

Babaloo (Elyseu Visconti, 1970), entre outros, teve a esfera doméstica como ponto 

focal de interesse, em um movimento apontado como um “significativo deslocamento 

em direção ao ‘drama de família’”
285

. Agressões domésticas, degeneração de casas 

tradicionais, questionamentos dos emblemas da autoridade paterna, são elementos que 

se repetem entre os filmes de alguns cineastas do período, e que projetam na família e 

no patriarcalismo os dilemas políticos do período. Pensando em Mazzaropi, antítese 

desse cinema e de certa forma também alvo, seu tradicionalismo torna-se patente, pois 

centrado numa concepção familiar tradicional que se quer imune a questionamentos 

históricos. A família, em Mazzaropi, não tem tratamento político, mas moral, concebida 

como unidade incondicional que vale todo o esforço de preservação por parte do 

patriarca, autoridade maior. E não é difícil imaginar que, infundida de uma concepção 

de fundo religioso e de espírito moralista, tal representação faria sucesso entre as 

camadas populares do Brasil em fluxo modernizante: “família e vizinhança (...) 

representam no mundo popular os modos de sociabilidade mais verdadeiros, mesmo 

com todas as suas contradições e os seus conflitos”
286

. 

 O reconhecimento do ator como um cômico de destaque e a lembrança contínua 

de sequências cômicas de seus filmes fizeram com que seu nome ficasse associado ao 

humor. No entanto, tal juízo não encontra respaldo completo nas próprias obras, que, a 

meu ver, não favorecem apenas um registro: as convenções e situações do melodrama 

são amplamente exploradas, e assumem papel central na estruturação das narrativas e na 

composição das tramas. A estrutura melodramática, calcada no maniqueísmo, dá 

sustentação ao revezamento dos registros cômico e melodramático dos filmes de 

Mazzaropi. Nas sequências de tom melodramático, há momentos em que a intensidade 

característica ao gênero atinge picos, e outras em que as sequências são mais 
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corriqueiras, e expõem os conflitos e relações entre as personagens. Na linha da 

descrição de Brooks do melodrama como “aesthethics of astonishment”, as sequências 

mais intensas são marcadas pela catarse, com atuações carregadas, trilha sonora 

grandiosa, planos próximos das personagens, e a expressão acentuada de reações 

emocionais intensas; são os picos de um “expressionismo da imaginação moral”
287

, 

presentes em seqüências como: em Jeca Tatu, a queima da casa de Jeca por Giovani; em 

Tristeza do Jeca, a confrontação de Coronel Felinto por Jeca, após saber que seu filho 

havia sido seqüestrado. 

 Há uma concentração de momentos melodramáticos no núcleo romântico das 

tramas, em relação ao qual a participação de Jeca costuma ser indireta. Em muitos dos 

filmes ao longo das décadas, é recorrente a trama segundo a qual um dos filhos de Jeca 

(filho ou filha) apaixona-se pelo filho/a de seu antagonista, e da proibição colocada por 

um ou por ambos os lados brota o sofrimento. Nas ocasiões em que se trata da filha de 

Jeca, ele comumente assume seu papel de patriarca e defende sua filha dos ataques 

adversários (geralmente vindas de outro patriarca, o pai do pretendente, ou de um 

pretendente preterido); no caso de filho, o rapaz alia-se ao pai para enfrentar o vilão e 

conquistar o direito de ficar com sua amada. Em ambos os casos, acentua-se o papel do 

homem enquanto figura dominante, convenção disseminada no cinema brasileiro até 

então – a Vera Cruz fiou-se com destaque na figura da mocinha desamparada, em filmes 

como Appassionata (Fernando de Barros, 1952) e Sinhá moça (Tom Payne, 1953). 

Em Jeca Tatu e Tristeza do Jeca, assim como nos demais filmes de Mazzaropi 

do período, o núcleo romântico é ancilar ao tema nuclear da trama. O núcleo romântico 

assimilava algo da temática principal e retraduzia em termos de um obstáculo para a 

concretização do amor do casal: em Jeca Tatu, a briga de Jeca e Giovani por terras, que 

ricocheteia no relacionamento de seus filhos; em Tristeza do Jeca, as disputas dos 

coronéis, a farsa do filho de Coronel Bonifácio e as interferências de Vaca Brava. 

 As sequências cômicas tendem a ser mais descritivas e menos localizadas 

enquanto unidades para o andamento da narrativa. Elas dissolvem a intensidade 

produzida pelo melodrama, mesmo que frequentemente referidas à estrutura 

melodramática do conflito.  Um tipo recorrente de sequência cômica está centrado no 

desajuste do Jeca, quando ele entende o que lhe é dito de maneira inesperada, ou quando 

reage de maneira imprevista a alguma situação. Em geral, tais situações presumem uma 
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assimetria entre os falantes, os mal-entendidos adquirindo um caráter hostil da parte de 

Jeca: o diálogo sobre sua filha com Vaca Brava é exemplo disso, em Jeca Tatu, bem 

como o diálogo que ele trava com o delegado de polícia depois de ser solto da prisão, no 

mesmo filme (“- Estou solto, doutor? – está sim! Vá com Deus e tome vergonha! – O sr. 

também!”); os desentendimentos com o taxista e o político na cidade grande também 

são boas ilustrações de Tristeza do Jeca. Mas há também o desajuste sem hostilidade de 

Jeca, no qual ele não compreende o que acontece à sua volta por conta da sua 

ingenuidade, e então os vilões se aproveitam, como no caso do comício, em Tristeza do 

Jeca, quando ele manifesta sem intenção seu apoio a um dos candidatos, enganado por 

um jogo de linguagem. Nesse caso, o conflito é latente, entre a inocência e a má-

intenção, uma figuração da contraposição virtude e maldade, e que no final das tramas é 

resolvido em favor de Jeca.  

 A divisão esquemática da explicação não é reproduzida pelos filmes, que 

possuem diversas sequências que mesclam tons cômicos e melodramáticos, em que 

elementos de ambas as matrizes confluem à produção dos efeitos. Os exemplos são 

numerosos, mas é possível destacar alguns: em Jeca Tatu, quase ao final do filme, há 

uma briga entre o filho de Jeca e Vaca Brava, após a qual se dá o reconhecimento (“a 

peça termina com o reconhecimento público de onde residem a virtude e o mal, e com a 

erradicação de um como a recompensa do outro”
288

) do último como malfeitor, por 

meio de testemunho de Baratinha, admiradora de Jeca, e a cena é melodramático-

catártica e cômica, pois nela há o momento crítico de expurgação do vilão (“o mal é 

expelido do universo”
289

) e os comentários e reações humorosos do protagonista (Jeca 

diz a Baratinha: “sai para lá, mosquito elétrico”). Antes, no mesmo filme, após a queima 

da casa, Jeca pega o carro de boi com sua família e planeja partir para Brasília. No 

caminho, ele é interpelado por outros colonos, que propõem um mutirão para ajudá-lo. 

A esposa de Jeca chora, emocionada, mas Jeca faz piadas, troça dos presentes, em 

sequência de efeitos cômicos e sentimentais (o plano em que a mulher de Jeca ri 

enquanto chora é emblemático do espírito da sequência). 

 Em Jeca Tatu, Tristeza do Jeca e outros filmes de Mazzaropi da mesma época, o 

rural coloca-se como tema. Os confrontos pela terra, o coronelismo e o latifúndio são o 

pano de fundo dos conflitos e romances desenvolvidos nas tramas. A escolha dos temas 
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questiona a pecha de “bitolado” que lhe foi pespegada por críticos de seu tempo. As 

vertiginosas mudanças que ocorriam nas relações entre campo e cidade nas décadas de 

1940, 50 e 60 faziam com que as discussões pertinentes invadissem campos de 

conhecimento diversos, como a ciência e as artes. Tratava-se de um tópico crucial a ser 

discutido num momento histórico que era divisor de águas no percurso do país.  

 

Discutir o campo, nesse contexto, era discutir a própria formação do 

Estado e a capacidade deste de influir no destino do país, sendo que a 

modificação da estrutura agrária aparece como condição sine qua non 

para eliminar os obstáculos à industrialização e a toda modernização 

cultural e política a ela associada. Os dramas das populações rurais, 

como miséria, fome, isolamento, baixa instrução e um certo grau de 

passividade política, passaram a ser lidos não mais como decorrentes 

de causas físicas ou naturais (...) mas como questões sociais (...) O 

latifúndio estaria na raiz destes problemas. Muito mais do que apenas 

uma grande propriedade, essa noção significava um conjunto de 

relações de poder marcadas pela exploração, pela imposição de uma 

vontade arbitrária, pela violência, pela ausência de direitos (...)
290

. 

 

 A temática das relações entre campo e cidade varou a história do cinema 

brasileiro desde os seus primórdios, e até os dias de hoje sua presença pode ser sentida 

em menor ou maior escala nos filmes que ganham amplitude nos debates críticos e 

públicos. Do período que parte daquele que é considerado o primeiro filme de ficção 

brasileiro, Nhô Anastácio chegou de viagem (1908), até pelo menos o início da década 

de 1940, pulularam filmes dedicados à exaltação do interior e da vida sertaneja, 

construídos como contrapontos à modernidade urbana e ao mundo industrial. Filmes 

como O curandeiro (1918), de Antonio Campos, “um filme de costumes nacionais em 

que se espelha a vida simples do caipira em todos os seus detalhes, crendices e 

ingenuidades”
291

, ou A caipirinha (1919), de Caetano Matanó, “singelo (...) com a 

mesma riqueza de paisagens, amplitude de perspectiva e essa encantadora simplicidade 

das coisas sertanejas”
292

, ou mesmo o próprio Nhô Anastácio..., “um matuto que chega à 

capital da República, deslumbra-se com o palácio Monroe e se deixa desencaminhar por 

umas sedutoras cantoras”
293

, já colocavam no centro de suas temáticas as tensões entre 

cidade e campo, e, enquanto precursores de um modelo que Mazzaropi consagraria 
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posteriormente, provavelmente a partir de influências aparentadas, exaltavam o campo 

em detrimento das tentações e perdições da cidade grande. Essa contraposição moral
294

 

ganharia concorrência cinematográfica somente a partir das décadas de 1950 e 60, com 

filmes que investem em uma contraposição de cunho sociológico entre campo e cidade. 

Tal recorte aparecerá em filmes como Vidas secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963), 

Os fuzis (Ruy Guerra, 1964) ou Migrante (João Batista de Andrade, 1972), nos quais 

tanto o campo como a cidade são representados como lugares de opressão, sofrimento e 

luta. 

 Jean-Claude Bernardet sugere um estudo sobre “a tensão – e a evolução dessa 

tensão - entre a cidade e o campo como uma das expressões, no cinema brasileiro, da 

evolução do capitalismo”
295

. Inquestionavelmente, os filmes de Mazzaropi foram 

produzidos enquanto continuadores da linhagem dos filmes de cunho moralista. 

Contudo, nos primeiros anos da década de 1960, quando já se colocavam às vistas os 

problemas sociais vividos no espaço rural e diversos cineastas tentavam dar conta 

dessas novas configurações, o cinema de Mazzaropi até certo ponto também assimilou 

matizes sociológicas, apresentando à sua maneira os conflitos por terras e o sofrimento 

dos caipiras diante dos coronéis, latifundiários e metropolitanos.  

Ao inserir tais temas nas tramas, Mazzaropi também propõe uma leitura da 

conjuntura histórica interna. Evidentemente, sua interpretação não é tão densa quanto às 

de seus contemporâneos cinemanovistas. O problema político enunciado é resolvido no 

campo moral, com a ajuda da família, dos amigos, aproveitando-se das convenções 

melodramáticas do “final feliz” para amarrar moralmente a problemática política 

levantada. A resolução moral é uma saída convencional, na medida em que não propõe 

reflexões de amplo escopo sobre as problemáticas enunciadas, e encontra na reprodução 

do senso comum e das convenções artísticas populares (teatro popular rural) a saída 

para os dilemas políticos implicados. A passividade ganha corpo nas atitudes 

conformadas do Jeca com os golpes que recebe dos coronéis, por exemplo. Mas não 

deixa de ser central notar que há um encaminhamento da problemática política do 

latifúndio e do coronelismo enquanto temas nesses filmes do começo da década de 1960 

de Mazzaropi. O fechamento convencional moral das alegorias, ainda que possa ser 

considerado insatisfatório do ponto de vista político, não pode obstar o reconhecimento 
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do tratamento que o cineasta deu às questões de seu tempo. Há ali esboços de um 

diagnóstico sobre a posição do homem rural diante da reconfiguração contemporânea 

das relações no espaço rural, e que não devem ser ignorados se houver o interesse em 

compreender esse processo histórico em sua totalidade, a partir de todas as perspectivas 

implicadas.  

Em Tristeza do Jeca, há uma passagem emblemática em que Jeca e os demais 

caipiras organizam uma passeata para demonstrar apoio a um dos coronéis envolvidos 

na votação vindoura. À frente, Jeca empunha uma placa com os dizeres “Viva o Coronel 

Policarpo”. Eles entoam uma canção que diz: 

A vida vai melhorar, por isso vamos votar 

Sobe o preço do feijão, 

Sobe o preço do arroz 

Sobe tudo como rojão 

Sobe tudo para abaixar depois 

 

Mesmo que a vida não abaixar 

Nós ficaremos na eleição 

Se o candidato falar em trabalhar 

Só assim é que nós não vota, não 

 

Defrontando-se com o coronel adversário e sua entourage, Jeca vira a placa, que diz no 

verso “Viva o Coronel Felinto”, para o júbilo e autocongratulação do referido.  

Na composição da sequência e na letra da música convivem elementos 

característicos do cinema mazzaropiano. Quando se ouve “se o candidato falar em 

trabalhar, só assim é que nós não vota, não”, presencia-se a platitude do estereótipo do 

caipira preguiçoso e descompromissado
296

. Contudo, há contrapontos. A música 

conclama a população à participação política na sociedade democrática pelo voto e 

expressa o desconforto do caipira diante das abstrações da economia de mercado
297

. 

Quando vira a placa, pode-se enxergar mais do que oportunismo ou ignorância do Jeca: 

trata-se na verdade da matutice utilizada como recurso de sobrevivência, em um 
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universo (a política rural absolutamente contaminada pelo coronelismo) em que não há 

alternativas políticas admissíveis (pelo menos não no gradiente conservador 

mazzaropiano). Mais adiante no filme, no momento da votação, o esquema jocoso se 

repete, com os caipiras prometendo votos e recebendo agrados de capangas de ambos os 

lados. 

Há numerosas outras situações sobre o mesmo tema em alguns de seus filmes do 

período. Já foi mencionado o conflito entre Giovani e Jeca em Jeca Tatu; para agregar 

outro exemplo ilustrativo, é possível remeter a Meu Japão brasileiro (1964), cuja trama 

gira em torno da colônia nipônica que conta com o apoio de Fufuca (Mazzaropi) para 

confrontar Leão, comerciante que explora os agricultores locais. Sob a inspiração e com 

o incentivo de Fufuca, os japoneses decidem fundar uma cooperativa agrícola, 

organizando sua força coletiva. Contudo, a pressão de Leão é poderosa, pois ele não 

apenas é o principal comerciante local, do qual dependem os pequenos agricultores, 

como também é subdelegado da cidade. Leão é uma espécie de coronel comerciante, 

que se aproveita de sua ascendência política para impor condições de negociação 

absolutamente lucrativas para si mesmo e impraticáveis para aqueles que negociam com 

ele. Como tipicamente nos melodramas, há o desmascaramento do vilão, e Leão perde 

seu cargo diante da pressão popular incitada por Fufuca, este que se torna, por fim, o 

novo subdelegado da cidade. 

A tensão entre caipiras e coronéis abordada por Mazzaropi a partir dos temas dos 

conflitos por terras e pela autonomia política evidencia a força que as discussões 

políticas sobre o campo ganhavam naquele momento histórico. Sua filmografia não 

voltará a ser tão incisiva sobre esses temas posteriormente. Dentro das possibilidades e 

ambições do cineasta em relação à sua fórmula cômico-melodramática, e também 

dentro do gradiente moralmente conservador que o acompanha, esses filmes revelam o 

alcance dos discursos sobre a libertação do homem rural naquele momento, infundindo 

vivacidade sociológica nas tramas do Jeca que outras vezes apareceram infantilizadas 

ou fabulizadas.  

 

* 

 

 Após sete anos de películas “caipiras”, Mazzaropi surpreende ao lançar um filme 

sobre um beato grã-fino, morador de mansão na capital paulista, que, após passar por 
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uma situação traumática, torna-se liberal, apreciador do ié-ié-ié, freqüentador de festas e 

de corridas de automóvel. O puritano da rua Augusta (Amácio Mazzaropi, 1965), 

marca o breve retorno de Mazzaropi aos filmes urbanos, depois de seguido período 

dedicado aos temas rurais – enquanto produtor, havia feito Chofer de praça (Milton 

Amaral)
298

, em 1958, e O vendedor de lingüiça (Glauco Mirko Laurelli), em 1962. O 

corintiano, lançado no ano seguinte, mantém a cidade como ambientação do 

protagonista, que não mais será um membro da elite paulistana. 

 Morador da Vila Maria Zélia, antiga vila operária na periferia paulista, o 

barbeiro Seu Manuel (Mazzaropi) é um fanático torcedor do Corinthians. Por conta 

dessa paixão, ele se indispõe com diversos clientes (ele só presta serviços para 

corintianos) e vizinhos, em especial com um vizinho (Nicolau Guzzardi, egresso da 

companhia de Nino Nello e que foi escalado outras vezes para o papel de italiano nos 

filmes de Mazzaropi) apaixonado pelo rival Palmeiras.  Manuel tem dois filhos, uma 

moça que deseja ser bailarina e um rapaz que cursa medicina. A essas ambições, ele 

coloca sérias restrições, pois o balé seria indecente para a filha, e a medicina não seria 

tão admirável quanto a profissão de jogador do Corinthians. Os filhos também não 

compreendem a paixão irracional do pai, que se encrenca a todo o tempo por conta do 

time.  O vizinho palmeirense também entra em conflito com seu filho, Luigino, jogador 

de futebol, pois o filho fechava contrato com um time que não era o do coração de seu 

pai. 

 No estádio do Pacaembu, Manuel acompanha a derrota de seu time para o 

Palmeiras na final do campeonato. Sua reação dá origem a um conflito com Jair, seu 

filho, que decide sair de casa. O rapaz tem vergonha dos pais, e esconde suas origens 

dos companheiros de curso. Manuel também se desentende com Marisa, sua filha, pois 

descobre suas intenções de se tornar bailarina profissional e de se casar com Ricardo, 

filho de sua professora de balé e são-paulino. Tendo se indisposto com ambos os filhos, 

Jeca sente-se solitário, mas não abandona a paixão por seu clube. Vai ao Pacaembu para 
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novo jogo contra o Palmeiras, e após se envolver em uma briga generalizada, é atendido 

por seu filho, com quem faz as pazes. Convidado a uma “festa surpresa”, ele é levado ao 

Teatro Municipal, onde vê sua filha se apresentando como bailarina. Ele se revolta, mas 

é convencido a ficar. Ao fim da peça, no camarim, ele conversa com os filhos, e a união 

da família é colocada acima de tudo. O Corinthians vence o campeonato. 

 Não são de pouco interesse as mudanças apresentadas por Mazzaropi em O 

corintiano em relação aos filmes que vinha fazendo até então. Mesmo com a repetição 

de muitas características (o trabalho com a linguagem fílmica continua acadêmico da 

mesma forma, por exemplo), em alguns sentidos as modificações são consideráveis. 

 Primeiramente, a escolha do urbano enquanto espaço de desenvolvimento da 

trama, que reforça a escolha do filme anterior, mas que já é abandonada no filme 

seguinte, O Jeca e a freira, um filme ambientado no espaço rural. Não parece ter havido 

um evento histórico pontual que tenha afetado a eleição da cidade ao invés do campo 

como lugar das tramas. A modalidade dos filmes populares urbanos havia sido bastante 

explorada pelas chanchadas cariocas, e talvez Mazzaropi tenha gostado da idéia de 

tentar investir novamente nesse modelo (já havia feito filmes urbanos na Vera Cruz e 

mesmo em sua companhia – Chofer de praça e O vendedor de lingüiça), ainda mais 

com o declínio dos concorrentes cariocas. Neste filme, Mazzaropi aproxima-se 

consideravelmente de seus pares cariocas, apresentando uma leitura particular de um 

enredo explorado à exaustão nas chanchadas do Rio de Janeiro – a figura ingênua que 

chega na cidade e envolve-se em confusões por não dominar seus códigos
299

.  

Talvez Mazzaropi considerasse que o deslocamento para o ambiente urbano 

poderia dar um frescor às tramas que vinham sendo centradas no rural, apesar da 

maioria das estruturas e elementos serem mantidos com sutis modificações: trata-se de 

uma tragicomédia moral
300

 em torno de dramas familiares e relações amorosas 

truncadas. No mesmo sentido, a urbanização tornava-se cada vez mais sólida no 

contexto nacional e, mais especificamente, para o público de Mazzaropi, constituído em 

boa parte por migrantes das regiões interioranas para a capital. A experiência do urbano 
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e da modernidade estavam cada vez mais na ordem do dia, o que pode ter influenciado 

na escolha da nova ambientação. 

 Em termos estruturais, é interessante perceber como o maniqueísmo rígido que 

dividia colonos e coronéis perde espaço para uma disputa genericamente amistosa entre 

Manuel e seu vizinho italiano. Eles não se atingem mutuamente com ataques incisivos, 

não sabotam uns aos outros, boa parte de seus confrontos é cômica e rendem-se mesmo 

a momentos sentimentais de solidariedade. São dois homens que operam a partir da 

mesma lógica, sofrem da mesma “doença”, e encontram as mesmas barreiras: vivem da 

paixão (pelo futebol), e não conseguem lidar com os predicados do moderno. São 

patriarcas tradicionais assim como Jeca, mas que perderam a referência dos 

antagonismos do rural. O filme é agudo ao identificar que a periferia da cidade é, 

entretanto, muito diferente do centro da capital, e sua constituição e sua dinâmica têm 

algo de tradicional: ruas pacatas, vizinhos amistosos, árvores, animais (Manuel ganha 

um burro em uma rifa). Há algo da contraposição rural-urbano nas relações periferia-

centro de O corintiano. Manuel não é muito diferente de Jeca: impulsivo, agressivo, 

generoso, companheiro. De fato, eles pertencem a uma só linhagem. No entanto, a vida 

na cidade coloca problemas inéditos, complexos, para os quais não podem ser aplicadas 

as resoluções rurais – mutirão, ação da comunidade, etc.. 

 Em O corintiano, o conflito com o vizinho italiano não reporta aos picos 

melodramáticos do enredo. A tensão aparece agora no interior da própria família, 

mobilizando de maneira distinta alguns pares de oposição que já haviam ganhado figura 

em produções anteriores. O filho deseja ser médico, e a filha, bailarina. Para ele, Jair, o 

filho, perde tempo e dinheiro com os estudos em medicina, pois deveria tentar ser 

jogador do Corinthians. Jair não se importa com o time, e envergonha-se de suas 

origens pobres. O pai age passionalmente e espera que o filho o obedeça; este não é 

submisso, age com a razão, e aspira a uma carreira profissional que lhe granjeie a 

ascensão social. A quantidade de estudo do filho é desaprovada por seu pai: “um 

marmanjão que passa o dia inteiro na cama, lendo”. O confronto entre tradição e 

modernidade, entre classes desprivilegiadas e classes altas, entre humildade e poder, 

agora atravessa o núcleo da família.     

 De fato, a família, valor moral inabalável dos filmes anteriores do cineasta, passa 

a apresentar rachaduras internas, e dessa maneira se torna o centro do melodrama. A 

filha, bailarina, não é compreendida pelo pai, conservador, que vê no balé uma arte 
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indecente. Para além do moralismo de Manuel, constrói-se uma contraposição entre a 

paixão do pai pelos espetáculos populares e a da filha pelas artes finas. Além de uma 

replicação da fissão entre tradição e modernidade trabalhada na relação de Manuel com 

Jair, há também uma referência à hierarquia das artes articulada ao que parece uma 

reflexão sobre o próprio cinema de Mazzaropi. O balé é uma forma de arte que demanda 

modos de apropriação ligados uma socialização específica e contínua, geralmente 

associada às frações da classe dominante com alto grau de escolarização – o chamado 

“refinamento”. A filha, garota familiarizada com os modos da cidade, almeja o balé 

enquanto carreira. Já o futebol é um espetáculo (arte, esporte) popular, apreciado pelas 

multidões, onipresente no cotidiano do homem simples, e que não requer o domínio de 

formas raras de apreciação estética. Jair e sua irmã não são capazes de entender a paixão 

do pai, pois fazem parte de uma nova geração inteiramente acostumada ao tempo do 

centro da capital. A criação de um protagonista apaixonado por futebol, corintiano 

(agremiação historicamente associada à idéia de “time do povo”), que não consegue 

admitir o balé enquanto arte, está no coração de um discurso de valorização da arte 

popular em detrimento das artes valorizadas pelos modernos críticos de arte da cidade, 

que não reconheciam os créditos do cinema que produzia Mazzaropi. O futebol atrai 

multidões, confere sentido às vidas dos homens, mobiliza paixões, assim como os 

filmes de Mazzaropi; a cidade, locus do moderno, é impessoal, racional, profissional, 

abstrata. 

 Manuel desabafa com seu vizinho italiano sobre o que considera “a ingratidão 

dos filhos”: 

 

Seu filho ainda é um jogador de futebol. Isso eu tenho inveja de você. 

Mas o meu, eu perdi os dois, italiano. Um, quis estudar pra médico. 

Podia ser um centroavante, podia ser um ponta-direita, esquerda, sei 

lá, mas botou essa besteira na cabeça de ser médico, e a mãe ainda 

apóia. E a outra, então... Meu sonho era que ela fosse uma costureira, 

uma boa costureira. Podia ir na José Paulino, pegar aquelas malas de 

dois metros de altura, e vir costurar em casa. 

 

Em seu mundo tradicional, o filho deveria completar seus desejos, e sua filha deveria 

restringir-se às profissões reservadas às mulheres. A modernidade afronta o 

patriarcalismo de Manuel, seus filhos não aceitam irrestritamente sua autoridade, e 

assim se instala a crise no seio familiar, que, enquanto reduto moral, sempre foi o centro 

incorruptível das tramas mazzaropianas. 
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 A fixação pelo burro que ganha em uma rifa e a forte religiosidade de Manuel 

são coerentes com seu modo de ser e ingredientes de suas diferenças com os filhos. Ele 

adota o burro como se fosse um animal de estimação, dando-lhe um nome, colocando-o 

dentro da residência. Sua familiaridade com um animal desse porte remete a seu 

passado fora da cidade, ainda que a domesticação já seja um signo de seu novo lugar. 

Seus filhos não admitem de maneira alguma a presença do animal, geradora de muitas 

discórdias na família.  

 Manuel é devoto de São Jorge, tido como padroeiro do Corinthians. Ele tem uma 

imagem do santo em sua sala, à qual recorre sempre que se angustia com algo. A 

religião não ocupa uma parcela grande da vida dos filhos, deixa de ser um sistema 

plenamente inclusivo na cidade grande, o que o aborrece. Ele ralha com os filhos por 

não mais pedirem “benção” a ele quando acordam, como se quisesse reafirmar de uma 

só vez nos filhos a subordinação ao patriarca e à religiosidade:  

 

Manuel: A primeira coisa que se faz é pedir a benção para o seu pai. 

Jair: A benção, papai 

Manuel: Deus te abençoe, animal! (dirigindo-se à filha) E o que você 

quer, também? 

Marisa: (aborrecida) A benção, papai! 

Manuel: Que São Jorge te abençoe, qual é o problema? 

 

Os filhos acatam o pedido do pai, mas sem comprá-lo por inteiro, com certo desdém. 

  Não é apenas na família de Jeca que a crise se instala. Luigino, o filho do 

vizinho, é jogador de futebol, mas não é aficionado pelo Palmeiras como seu pai. 

Quando este vem a saber da possibilidade de Luigino fechar contrato com outro time, 

enraivece-se, e confronta seu filho, que pensa em seu destino profissional. Pelos 

mesmos motivos, centrados na dificuldade de achar conciliação entre a formação 

tradicional e passional dos pais e a racionalidade dos mais jovens, a família entra em 

crise, resolvida provisoriamente quando Luigino vai jogar pelo Palmeiras. 

 Uma vez que não há vilões na história, também não há o maniqueísmo 

característico do melodrama, nem o desmascaramento dos maus e a ação da 

comunidade. Agora, o drama de família não trata mais das ameaças externas à 

instituição familiar, mas do processo crítico pelo qual ela entra ao defrontar-se com a 

lógica do moderno e do urbano. O tema do conflito de gerações é o eixo da trama, e 
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todos os momentos melodramáticos reportam a ele, com as grandes descargas 

emocionais do pai que se vê traído por seus filhos. Nesse sentido, o final da trama é 

particular por não dirimir por completo o conflito estabelecido, tal como de costume na 

filmografia anterior do cineasta. Pela honestidade, bondade, generosidade e outros 

atributos mais, Jeca sempre fora recompensado após o castigo dos vilões. No caso de 

Manuel, ele é enganado e levado a assistir à apresentação de balé da filha, e visita-a no 

camarim após o fim do espetáculo. A garota chora e Manuel se abre com um discurso 

para a reunião da família: 

 

Manuel: Eu não vou te atrapalhar mais. 

Marina: Eu só queria que tudo estivesse bem com o senhor e que o 

senhor acreditasse em mim. 

Manuel: Eu acredito em você, e para que tudo esteja bem comigo, 

você precisa voltar para casa. E quanto à sua carreira, eu não me 

oponho mais. 

Marina: Verdade, papai? E Jair? 

Manuel: Jair também pode ser médico. O que eu quero é ser feliz na 

vida, ter tranqüilidade, e o resto não me importa. E que vocês 

também respeitem o meu gosto. 

 

Não há um aplainamento absoluto das diferenças ao final do filme. Não há o típico 

“final feliz” dos filmes de Mazzaropi, apesar da vitória do Corinthians anunciada na 

sequência que fecha o filme. Manuel pede aos filhos que voltem, diz que os aceitará 

como são, mas não muda de idéia, não reconhece as escolhas dos filhos como legítimas. 

O filme parece carregar a visão de que se trata de um problema histórico vivenciado por 

todo um grupo social específico, e para o qual não há resolução simples a não ser o 

andamento da própria história. Eventualmente, as novas gerações consolidarão seus 

valores, e o que Manuel pede, enquanto bastião da tradição, é que “respeitem o seu 

gosto”, ou seja, que lhe permitam o conservadorismo moral, a pessoalidade, a 

religiosidade e a paixão pelos modos populares. Aos filhos, resta apenas aceitar que o 

pai tem suas concepções e que fará o máximo para tornar o convívio suportável. 

Suprimida a oposição campo-cidade, a cidade vira o espaço de antagonismo dos valores 

referidos a duas representações de grupos sociais, os antigos e seus filhos, e o 

maniqueísmo anterior é matizado em benefício de uma oposição que, conquanto 

favorável aos antigos, não demoniza os mais novos. Não há denominador comum entre 

ambos, separados pelo correr da história, e o pathos é compartilhado, pois sofrem tanto 
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Manuel como seus filhos. Lançado em 1966, trata-se de uma tragicomédia sobre os 

dramas intestinos do desenvolvimentismo montante. 

 Se por um lado a oposição futebol-balé, representativa da hierarquia entre alta 

cultura-baixa cultura, serve de metáfora ao lugar da produção de Mazzaropi no contexto 

cinematográfico do período, por outro o conflito de Manuel com seus filhos parece 

expor um dilema vivido pelo próprio cineasta naqueles anos.  O maniqueísmo e o 

moralismo que marcaram sua forma de fazer cinema são progressivamente confrontados 

por traços da modernidade e da urbanidade que estavam além da invasão do campo 

pelos latifundiários e da ação dos coronéis. A defesa dos valores do patriarcalismo, da 

pessoalidade, da religiosidade cristã (e seus valores associados) são atingidos pela 

racionalização que distingue a modernidade em curso. Mazzaropi parece projetar na 

crise da família de Manuel o dilema pelo qual passava seu cinema: voltar às antigas 

fórmulas e reforçá-las ou adaptar-se aos novos tempos e renovar-se? Fazer filmes sobre 

a vitória da moral caipira
301

 sobre a invasão moderna do campo ou seguir tratando da 

crise da moralidade na cidade grande (tema que também orienta o filme anterior a O 

corintiano, O puritano da rua Augusta)? Como se verá, O corintiano parece prenunciar 

as próprias dificuldades que Mazzaropi encontrará a partir de então para continuar o 

diálogo com as novas experiências históricas de seu público. 

 

* 

 Não deixa de ser interessante perceber como até 1966, ano de lançamento de O 

corintiano, Mazzaropi ensaia pequenas variações a partir da estrutura fixa que tentei 

descrever ao longo deste capítulo. Filmes como As aventuras de Pedro Malasartes 

(Amácio Mazzaropi, 1960) e Zé do Periquito (Amácio Mazzaropi, 1960), por exemplo, 

giram em torno de caracterizações de tom infantilizado do caipira protagonista, que não 

compreende muitas das interdições que lhe são impostas pelo meio circundante: no 

primeiro filme, é enganado pelos irmãos e fica sem a herança dos pais, e então dá 

pequenos golpes para sustentar o pequeno grupo de crianças do qual vira líder; no 

segundo, trabalha como jardineiro de um colégio, apaixona-se por aluna e é enganado 

por pretendente jovem e “descolado” da garota. Os filmes são compostos por estruturas 

e elementos já listados neste texto, mas sua organização é feita de modo a conferir certa 
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particularidade às obras. Casinha pequenina (Glauco Mirko Laurelli, 1963), filme de 

época, tem como cenário o Brasil Império, e o enredo trata da bravura do colono Chico 

(interpretado por Mazzaropi) na libertação dos escravos do jugo do dono da 

propriedade, Coronel Pedro.  

No entanto, a partir de O Jeca e a freira (1967), Mazzaropi passa a arriscar-se 

menos, e lança filmes estruturados de modos semelhantes e centrados em temas bastante 

aparentados, e abordados constantemente de uma mesma perspectiva. Em suma, se 

Mazzaropi repetiu-se consideravelmente em termos de estrutura nos seus filmes 

anteriores, ele não deixou de ocasionalmente arriscar sutis mudanças em ambientações, 

enredos, caracterizações de personagens; a contar de 1967, mingua a possibilidade de 

encontrar um elemento surpreendente nos seus filmes, que adquirem um caráter ainda 

mais padronizado. 

 Nesses filmes, a preocupação com o aspecto moral ganha destaque, e os temas 

relacionados às condições do homem simples no campo ou na cidade abrem espaço para 

tópicos aquecidos no debate público do período. Ao escolher questões polêmicas como 

o divórcio, o preconceito racial, o preconceito em relação a deficientes físicos e a 

religiosidade popular, para tratar no espaço do rural, boa parte desses filmes carrega um 

diagnóstico e uma discussão sobre a decadência dos valores morais naquele período. A 

essa variedade de questões, corresponde um tratamento consideravelmente semelhante 

em cada um dos filmes.  

 Para Jeca contra o capeta (1975), cujo título remete a O exorcista (William 

Friedkin, 1973), filme de estrondoso sucesso de bilheteria à época (e que é lembrado 

como O eletricista no filme de Mazzaropi), foi escolhida como tema a lei do divórcio, 

que vinha sendo motivo de destaque no debate público nacional na década de 1970 –o 

divórcio foi instituído oficialmente no Brasil no ano de 1977. Logo no começo do filme, 

coloca-se um plano da capa de um jornal que anuncia a iminente aprovação da lei do 

divórcio. Na cidadezinha do interior, as opiniões das pessoas estão divididas entre 

favoráveis e contrários à nova lei. Dona Dionísia, viúva rica e influente na região, está 

empolgada, pois assim poderá se casar com Poluído (nos filmes do período, o Jeca 

aparece em sua forma mais difundida: ingênuo, esperto, agressivo, honesto, generoso, 

patriarca), de quem gosta, e ainda se vingar de sua esposa, da qual sempre teve ódio por 

ser mais bonita. Lançando mão de artifícios perniciosos, ela faz com que Poluído e sua 

esposa assinem os papéis do divórcio, e tenta obrigá-lo ao casamento por meio da 
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ameaça de colocar seu filho na cadeia. No entanto, antes que o casal tenha de cumprir as 

exigências da viúva, ela é identificada como culpada do assassinato pelo qual o filho de 

Poluído estava injustamente preso, e então é levada à cadeia. 

 A moral da história lançada pelo filme revela-se de maneira explícita, qual seja, 

o divórcio constitui uma ameaça aos valores tradicionais da família. Comparada ao 

demônio, a viúva é a propugnadora do divórcio na cidade em que habitam os 

protagonistas, que vêem suas famílias ruírem diante das ameaças da vilã: o patriarca, 

Poluído, é separado involuntariamente da mulher; seu filho, pai de família com um 

bebê, é mandado à cadeia injustamente. O divórcio é associado a valores 

exclusivamente negativos, como a falta de escrúpulos, a arrogância, a prepotência 

(Dona Dionísia diz que seu dinheiro será suficiente para ter Poluído para si), ao passo 

que Poluído e sua família triunfam ao final pela simplicidade e honestidade.  

 Em Jeca e o seu filho preto (Pio Zamuner e Berilo Faccio, 1978), o tema em 

questão é o preconceito racial. Jeca (interpretado por Mazzaropi) é pai de dois garotos, 

um branco e outro negro, que vivem com os pais nas terras do Coronel Cheiroso. 

Antenor, o filho negro, tem um relacionamento com a filha do Coronel desde criança, 

mas que não é tolerado pelo pai da garota, pelo fato de ser negro e pobre. Cheiroso 

radicaliza suas posições ao passo que o relacionamento de sua filha com Antenor torna-

se mais sólido, e chega ao ponto de assassinar seu compadre, pois este tentava organizar 

o casamento da afilhada. Ao final do filme, revela-se que Antenor na verdade é filho 

bastardo de Cheiroso, fruto de um estupro da esposa de um empregado no passado, e 

que foi colocado junto ao bebê de Jeca e sua esposa pela parteira da cidade.  

 A conclusão do filme, por mais que se perceba a tentativa de uma amarração 

final de clima otimista, não deixa de ter um travo de melancolia. É dito explicitamente 

por Jeca no filme que Antenor e a filha de Cheiroso não poderão mais se casar, pois 

seriam irmãos, e assim a trama do casal separado por motivos externos não é resolvida 

como de costume nos enredos de Mazzaropi, com a união perpétua, mas no caso, eles 

estariam separados por uma barreira ideológica (“casamento agora não vai ter mais, 

porque agora é pecado, vocês são irmãos”, diz Jeca) e aparentemente instransponível. 

 Essa separação final incomum nos filmes de Mazzaropi é sintomática do 

destacado caráter moralmente conservador dos filmes do cineasta nesse período. Como 

esbocei acima, em 1975, Mazzaropi havia mobilizado uma simbologia religiosa para 

associar o divórcio ao Mal que ameaça as famílias simples, de “bom coração”. Em 
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1978, por mais que despontasse a tentativa de revestir o filme da capa do politicamente 

correto, com diálogos marcados pela defesa da igualdade entre as pessoas de todas as 

etnias, a caracterização de Antenor como uma personagem pouco participativa, passiva, 

com poucas falas, mesmo que seja um dos protagonistas da história, além de falas e 

piadas de conteúdo racista (“meu filho é preto, mas é bondoso, trabalhador”; “meu 

irmão é de cor mas é bom rapaz”; “meu filho não te merece”, “Por que não merece? 

Porque é preto? Besteira. Pinta ele de branco”) e, por fim, o desenlace da trama de 

forma que não se realizasse a união do negro com a branca indicavam uma postura no 

mínimo reticente no tocante aos relacionamentos inter-étnicos. O nítido esforço do filme 

em construir uma mensagem afinada aos discursos de convivência harmônica entre 

todas as pessoas perde muito de sua credibilidade a partir do momento em que se atenta 

para os conteúdos discriminatórios velados que compõem a própria obra.   

 Não à toa, o caráter religioso é reforçado em seus filmes do período, o que pode 

ser notado por um correr de olhos pelos títulos da filmografia: O Jeca e a freira, O Jeca 

macumbeiro, Jeca contra o capeta, Jecão...Um fofoqueiro no céu, O Jeca e a égua 

milagrosa. A figura do padre aparece nesses filmes como um conselheiro local, 

confiável, capaz de mediar com sabedoria os diversos conflitos que lhe são 

apresentados. Na mesma linha, Deus é constantemente invocado pelas personagens 

como definidor dos destinos de cada um, como aquele que acertará as injustiças e 

colocará tudo em seu devido lugar. Curiosamente, o espiritismo e a umbanda também 

têm presença nesses filmes, mas habitualmente de maneira satírica ou cômica, de modo 

que se vê espíritos pregando peças (Jecão...Um fofoqueiro no céu), “baixando” em 

pessoas (Jeca e o seu filho preto), tentando impor suas vontades (O Jeca e a égua 

milagrosa). Em O Jeca e a égua milagrosa, por exemplo, Raimundo (Mazzaropi) é 

atormentado continuamente pelo espírito de sua mulher, que ocasionalmente é 

incorporado por uma égua tida como milagrosa na cidadezinha onde habita. A 

influência política associada a essas religiões também é retratada por meio de coronéis 

que fingem ter mediunidade para amedrontar os colonos e mantê-los sob controle (O 

Jeca macumbeiro, O Jeca e a égua milagrosa). Nesse cenário, o catolicismo e sua 

mitologia são colocados como recursos diante das forças da imoralidade que ameaçam o 

homem simples e sua família. Em Portugal... Minha saudade (1973), por exemplo, Jeca 

viaja a Fátima para fazer uma promessa a Nossa Senhora para que sua sobrinha melhore 
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da doença que a acometia
302

. Jeca contra o capeta é pontuado por sequências em que 

Poluído é aconselhado por um homem caracterizado como Jesus Cristo que lhe oferece 

conselhos equacionando pobreza, felicidade e virtude. O tom de proselitismo é 

amenizado pelas réplicas bem-humoradas do protagonista, mas as mensagens 

permanecem em baixo contínuo e redundam em conclusões de enredo em que os 

honestos e pobres são recompensados e os ricos e corruptos são penalizados (ponto de 

encontro entre a forma melodramática e as alegorias cristãs) – “Deus está vendo”, 

“Deus sabe o que faz”.  

 A família continua sendo o bem maior a ser preservado, mas nos filmes desse 

período o caráter moral das ameaças a ela ganharia maior relevo. Nos filmes já 

mencionados, aparecem o dinheiro, o divórcio e as diferenças étnicas como ameaças ao 

núcleo familiar, que agora aparece reforçado, sem fissuras internas como em O puritano 

da rua Augusta ou O corintiano. Em No paraíso das solteironas (1968), mulheres 

solteiras perseguem J.K. (Mazzaropi) e inclusive preparam armadilhas para prendê-lo e 

conquistá-lo; quem o salva é o padre da cidade. A ascendência do patriarca sobre os 

filhos é autoritária e respeitada nesses termos: é J.K. quem decide o futuro companheiro 

da filha, rejeitando (preconceituosamente) o pretendente cigano. Em Uma pistola para 

D’Jeca (1969), título que faz referência ao clássico dos spaghetti-western Uma pistola 

para Ringo (Duccio Tessari, 1965) e ao conhecido personagem Django (interpretado 

por Franco Nero em filme homônimo, de 1966), a mulher solteira também aparece 

como ameaça e, ao demonstrar desejo por Gumercindo (Mazzaropi), Eulália é retratada 

como uma figura grotesca. Reticente, o viúvo Gumercindo aceita casar-se com ela, e 

assim a trama fecha com a recomposição de um núcleo familiar tradicional. Nesse 

ponto, o conservadorismo moral dos filmes também salta aos olhos, aferrados a 

estereótipos depreciativos para retratar mulheres solteiras em um período (desde a 

efervescência dos anos 1960) marcado pelo estabelecimento das lutas feministas 

internacionalmente e no Brasil. A consagração da união familiar, seja com o reatamento 

de uma família separada, seja com a formação de uma nova família, continua a ser o 

cenário mais recorrente na composição dos “finais felizes” dos filmes de Mazzaropi. 

 É de amplo conhecimento que os anos dos meados do século XX, mais 

especificamente os anos entre as décadas de 1950 e 1980, abrigaram eventos marcantes 
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em termos de mudanças comportamentais, impulsionadas pelas invectivas de grupos 

jovens insatisfeitos com as imposições da moralidade vigente e com os rumos políticos 

tomados naquele momento e pelas batalhas travadas por grupos em busca de maior 

reconhecimento perante a coletividade. Eventos como o maio de 1968 francês e as lutas 

por direitos da parte das mulheres e negros (entre outros) apresentaram-se com força no 

período, e o destaque adquirido converteu-se em direitos conquistados junto ao Estado e 

o reconhecimento progressivo na vida pública. No entanto, mudanças ideológicas e 

comportamentais não se operam abruptamente, elas encontram resistência na inércia das 

concepções estratificadas de diferentes grupos sociais. Da parte de tais grupos, forma-se 

uma barreira de resistência aos princípios da mudança, que tende a ser absorvida mais 

lentamente. 

 Desse período, no Brasil, tornou-se conhecida enquanto reação às progressivas 

mudanças ideológicas e comportamentais (e, no caso, ao momento político atravessado 

internamente) a organização Tradição, Família e Propriedade, e as manifestações que 

dela emanaram e que se tornaram conhecidas pelo nome de Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade. A obra de Mazzaropi, mais particularmente seus filmes após O 

corintiano, ou seja, a partir de 1967, quando transparece a reprovação em relação às 

liberdades adquiridas pelas mulheres e mostra-se reticente no reconhecimento da 

igualdade dos negros em nome da valorização da tradição e do grupo familiar, não pode 

deixar de ser vista também como uma reação conservadora e moralizante em relação às 

mesmas mudanças comportamentais condenadas pelos participantes da Tradição, 

Família e Propriedade. No entanto, evidentemente, os fundamentos sociais e culturais 

desse cinema discrepam da base privilegiada da organização cristã (e não há mais 

semelhanças entre ambos além de acusarem uma reação moral às mudanças 

comportamentais do período). 

 Em termos mais específicos, também deve ser destacada a crescente 

popularização dos filmes colocados sob a alcunha de pornochanchadas desde os últimos 

anos da década de 1960. Produções como Adultério à brasileira (Pedro Carlos Rovái, 

1969), Memórias de um gigolô (Alberto Pieralise, 1970), As cangaceiras eróticas 

(Roberto Mauro, 1974), entre muitos outros, arrastaram milhões de espectadores às 

salas de cinema, perturbando grupos sociais de formação religiosa e conservadora. Com 

seu cinema “familiar”, Mazzaropi firmava-se como contraponto àquele ciclo de 

produções nacionais, e sua preocupação destacada com as questões da moral em seus 
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últimos filmes também poderia ser entendida como reação ao conteúdo de seus 

concorrentes “eróticos”. Em entrevista da época, o próprio cineasta traçou uma 

contraposição entre erotismo e moral familiar: 

 

Não tenho nada contra ele [o nu, o palavrão, o “novo teatro”]. Pelo 

contrário, até gosto das peças que têm nu, palavrão, mas quando eles 

vêm por necessidade, por decorrência da própria história. Não do 

palavrão, do nu forçados. De um punhado de gente pelada se 

esfregando maliciosamente pelas paredes do teatro; do 

sensacionalismo para ganhar público (...)O grande público fica em 

casa. Aceita Chacrinha, Sílvio Santos, Hebe Camargo, vê televisão. 

Vai ao cinema ver os meus filmes e depois eu passeio pelas ruas e 

ouço um pai de família: ‘Mazzaropi, seus filmes são ótimos. A gente 

pode levar a família para assisti-los’. Já imaginaram se eu aparecesse 

pelado para esse público? Ele nunca mais iria me assistir no 

cinema
303

  

  

 A ênfase moralizante do cineasta parece ser a desembocadura do trajeto 

percorrido pelos seus filmes a par com o grupo social que o acolhera e com o qual ele 

dialogou ininterruptamente. A abordagem dos temas do latifúndio, do coronelismo, da 

modernização do campo; da migração, da vida na cidade; por fim deságua no reforço da 

moralidade ao passo que os temas anteriores desgastavam-se, ou seja, tornavam-se de 

alguma forma datados e repetitivos junto a um público nacional cada vez mais integrado 

à vida urbana
304

. Seu público, formado em grande parte por migrantes ou pessoas 

relacionadas de alguma forma à experiência da migração, exerceu, a princípio, uma 

demanda simbólica por produtos que remetessem às suas socializações primeiras, em 

meio às culturas rústicas e seus produtos. Os primeiros filmes de Mazzaropi com sua 

produtora foram capazes de suprir de maneira exemplar essa demanda e dela beneficiar-

se, em todos os sentidos – tematicamente, financeiramente. Contudo, pode-se inferir que 

o progressivo processo de integração desses contingentes populacionais no mercado 

material (de trabalho e de consumo) acabou por infundir aspirações distintas a esse 

público, discrepantes das aspirações acopladas aos seus primeiros habitus de classe
305

. 

O público de seus filmes urbanizava-se, entrava em contato com formas sociais e 
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culturais renovadas, e os temas que sempre os atraíram aos filmes de Mazzaropi 

começariam a parecer “batidos”
306

. Seus números de bilheteria da década de 1970, 

constantemente em torno da impressionante média de 2,5 milhões de espectadores, 

apontavam um declínio progressivo de popularidade do seu cinema, que, ao que consta, 

possuía números de frequência ainda mais portentosos nas décadas anteriores
307

. 

Frações de seu público voltavam-se, assim, a outras ofertas simbólicas, como a televisão 

e outras filmografias, mais antenadas às suas demandas atualizadas, ao passo que novas 

gerações de público já não compartilhavam das mesmas disposições que haviam levado 

os espectadores de Mazzaropi às exibições de seus filmes. O próprio cineasta parece ter 

sentido esse processo de desgaste dos assuntos recorrentes, pois passa a investir em 

temáticas do momento. Um tanto deslocado, ele recuperaria a ênfase no moralismo 

(alicerçado em valores da tradição e da religião), que sempre foi componente nuclear e 

característico de seus filmes, e voltaria sua mira para as questões que ganhavam 

destaque no debate público do momento turbulento do país.  

 Estrategicamente, Mazzaropi ignorava o complexo momento político vivido pelo 

país, evitando qualquer tipo de enfrentamento com o regime militar ou seus tentáculos 

da censura. Não há em seus filmes do período menções ao que acontecia politicamente 

no Brasil, e suas relações com a censura foram classificadas como amistosas, tendo seus 

filmes aprovados por alguns censores antes mesmo de serem assistidos
308

. A partir da 

lógica de um cineasta como ele, devotado ao público, não fazia sentido bater de frente 

com um regime que gozava de aprovação entre setores das camadas populares, 

satisfeitos com as gratificações advindas do chamado “Milagre econômico”. Para ele, 

parecia haver mais rendimento a escolha de tópicos que deveriam incomodar a 

consciência moral de grande parte de seu público, oriundo das classes populares e 

majoritariamente socializado nas regras do conservadorismo moral e do tradicionalismo 

religioso
309

. 
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* 

 

Em “Reificação e utopia na cultura de massas”, Fredric Jameson argumenta que 

a fonte de criação cultural autêntica dependeria da existência da vida coletiva de grupos 

sociais orgânicos, coesos, sejam eles de qualquer tipo: polis grega, aldeia camponesa, 

comunidade do gueto, etc.. Com a ação dissolutiva do capitalismo sobre o tecido social 

desse tipo de vida coletiva deixaria de existir a possibilidade da criação cultural 

autêntica, que fenderia em dois modos, o modernismo e a cultura de massa, “igualmente 

dissociados da práxis grupal”
310

. Tendo surgido em um momento decisivo de transição 

no Brasil, em que explodiam a industrialização e a urbanização e desagregavam-se as 

comunidades rurais, Mazzaropi produziu um cinema massivo que não parece ter se 

desgarrado por completo de alguns elementos retirados das tradições coletivas 

regionais. Nesse sentido, por mais que sua filmografia tenha um caráter massivo, ela 

parece carregar marcas da tradição e apresentar perspectivas sobre o seu momento 

histórico que seriam mais do que estratégias de mobilização de público. Seus filmes 

parecem ter um “potencial utópico e transcendente”
311

 particularmente referido ao 

destino social de uma fração social específica, qual seja, os migrantes rurais em 

processo de ajustamento. Se o caráter ideológico freqüentemente reiterado desse cinema 

não pode ser negado, também não se deve ignorar seu “grão genuíno de conteúdo”, 

aquilo que foi capaz de absorver e devolver de maneira singular ao público com o qual 

se relacionou por décadas.  A “resistência à modernidade” e seus diferentes tratamentos 

ao longo dos anos (confrontos com latifundiários, conflitos de gerações, moralismo), 

parecem ser a expressão do diálogo contínuo do cineasta com as questões de seu público 

fiel, um encaminhamento das “mais profundas e fundamentais esperanças e fantasias da 

coletividade”
 312

. 

 No próximo capítulo, tentarei compreender como se deu a experiência desse 

diálogo entre filmes e público do ponto de vista de alguns de seus espectadores. 
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Capítulo IV. A recepção popular do cinema de Mazzaropi 

 

É o espectador, e não a vida, que a arte, na 

verdade, espelha 

Oscar Wilde, em O retrato de Dorian Gray 

 
Mas que importa? Assim mesmo o público acorre 

ao chamado de Mazzaropi 

Jean-Claude Bernardet, em crítica de 1964 sobre 

O Lamparina 

 

 

 Certo professor, ao ler o projeto de pesquisa que deu origem ao presente texto, 

teceu um comentário interessante. Disse que quando criança era proibido por seu pai de 

freqüentar as salas de cinema do centro de São Paulo nos dias e horários em que 

passavam os filmes de Mazzaropi, pois nessas ocasiões iam “pessoas diferentes” para a 

região. Eram pessoas que não pertenciam ao centro, que não estavam familiarizadas 

com seus modos e maneiras, e que tinham pouco em comum com os apreciadores de 

cinema dos outros horários, gente distinta, que ia assistir aos clássicos do cinema norte-

americano ou admirar os novos lançamentos europeus. Eram, por assim dizer, “invasões 

bárbaras”, que tomavam de assalto o coração da civilização paulistana. 

 Paulo Emílio Salles Gomes, como se viu, mostrou interesse sociológico na 

experiência da sala de cinema dos filmes de Mazzaropi: 

 

perto de mim havia operários, balconistas e pequenos funcionários 

cujas conversas ouvi durante o intervalo e , às vezes, no decorrer da 

projeção. Pelos assuntos, cabelos e saias, todos eram emanações de 

uma grande cidade moderna, mas nunca se vinculavam com o que 

poderia ser considerado moderno no filme, isto é, alguns ensaios de 

ação ou erotismo. Nesses momentos a atenção se despegava da fita e 

os espectadores voltavam às conversas iniciadas no intervalo
313 

 

 Em depoimento generosamente concedido, Jean-Claude Bernardet também 

lembrou de ter visitado algumas sessões de Mazzaropi no Cinema Rio Branco, e de ter 

ficado na saída do cinema, ouvindo as conversas das pessoas que afluíam. Pelo que sabe 

e pelo que percebia, sua hipótese é a de que, nas cidades, esse público era composto de 

migrantes que ficavam muitos satisfeitos com aqueles filmes, que remetiam a seus 

“valores culturais e seus ambientes culturais de origem”. 
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 A essas observações, é possível incorporar outros textos que também apresentam 

indicações genéricas da morfologia social do público do cineasta. Nuno César Abreu, 

por exemplo, escreve que “a platéia dos filmes de Mazzaropi é formada pelo 

contingente que migrou do campo para as cidades. A sua trajetória, nos anos 1950 e 60, 

coincide com o processo de desenvolvimento urbano: modernização, industrialização, 

crescimento econômico”
314

; Oswaldo Mendes faz uma observação de mesmo tom, 

“havia um toque mais caipira, mais tupiniquim, que roliudiano nas estréias de 

Mazzaropi no Cine Art Palácio. A periferia inteira vinha para o Largo do Paissandu. Os 

que não entravam, ficavam na porta esperando a chegada de Mazzaropi”
315

. Em um 

trabalho sobre operários migrantes em São Miguel Paulista entre 1945 e 1966, quando a 

região pôde ser caracterizada como uma “comunidade operária”, também se encontra 

uma referência pertinente: 

 

No entanto, apesar do sucesso dos seriados norte-americanos, a 

atração mais popular dos cinemas de São Miguel levava às telas temas 

não muito distantes da realidade da maioria dos espectadores. 

Mazzaropi, personagem criada por Amácio Mazzaropi, era o ‘caipira’ 

caricato e engraçado que, vindo do campo, conquistava o sucesso na 

capital com sua simplicidade e veracidade. Seus filmes atraíam 

multidões e sempre foram grandes destaques de bilheteria no bairro. 

Em entrevista concedida no ínicio da década de 1980, o dono do Cine 

Lapenna, José Lapenna, dizia ter sido o ‘cômico Mazzaropi o único 

ator que nos tempos antigos (...) lotava sua sala de espetáculos. 

Valdemir Lopes da Silva era um dos que não perdiam um filme do 

comediante. ‘Quando passava filme do Mazzaropi, eu ia ao Cine 

Lapenna’, relembra. Ainda criança, Maria Fernanda dos Santos 

Gomes freqüentemente também assistia aos filmes de Mazzaropi. Seu 

pai só permitia que ela freqüentasse as matinês do cinema se estivesse 

acompanhada da mãe, igualmente uma grande fã do ator
316

 

 

Ao que tudo indica, Mazzaropi reinava nos cinemas dos bairros operários. 

 A relação entre analfabetismo e o sucesso de público de Mazzaropi, estabelecida 

pela crítica da época, reforça a percepção que se tem de que o grosso do público dos 

filmes provinha das classes desprivilegiadas – migrantes ou não. Em clave negativa, 

Bernardet (o sucesso de Mazzaropi se dá “devido ao alto grau de analfabetismo no 

campo”
317

) e José Wolf (citando outro crítico, que teria afirmado que Jeca contra o 
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capeta seria “um filme só para analfabetos”
318

) sublinham a relação entre as variáveis; 

já num trabalho recente sobre a Educação de Jovens e Adolescentes (EJA), lê-se das 

recorrentes referências feitas a Mazzaropi pelos indivíduos em processo de 

alfabetização (em grande parte vindos de regiões interioranas do país)
319

. 

 Somados a esses indícios, tem-se que aqueles eram os anos mais intensos da 

migração interna no Brasil. Nesse período, a proporção populacional entre regiões rurais 

e urbanas pende definitivamente para as últimas: em 1970, pela primeira vez, a 

população urbanizada excede a rural, como resultado de uma intensa corrente migratória 

datada pelo menos do começo da década de 1940. Dados correspondentes a 1968 

calculam que 61,6% dos habitantes da capital São Paulo era constituído de migrantes, e 

o valor saltava para 88,6% quando se falava da Grande São Paulo
320

. 

 Esses dados nos ajudam a aproximar o sucesso de Mazzaropi dos anos 1950 a 

1980 a variáveis como baixa renda, baixa escolaridade (analfabetismo) e migração, 

articulando, desse modo, elementos sociais, econômicos e culturais. Essas evidências 

servem de ponto de partida para o que aqui se pretende investigar. Nesta última parte do 

trabalho, o objetivo é tentar compreender as motivações subjacentes às pessoas que 

compunham o público das salas de cinema de Mazzaropi. Por meio de entrevistas com 

idosos que assistiram a esses filmes nas salas de cinema de São Paulo, creio que foi 

possível refletir propriamente sobre a composição social dessa audiência, seus valores, 

seus interesses, enfim, sobre a relação que era estabelecida entre esse tipo de cinema e 

seu público. 

 O interesse nessas conversas não reside em aferir objetivamente padrões de 

motivações para o público que assistia aos filmes de Mazzaropi. As dificuldades para a 

realização de um trabalho dessa categoria, advindas principalmente das limitações 

históricas de nossas pesquisas estatísticas e da organização dos arquivos pertinentes, são 

praticamente impeditivas. O presente objetivo é o de juntar experiências diversas de 

trajetórias pessoais e interpretações próprias da relação que tiveram com aquele cinema. 

Por que eles decidiam assistir aos filmes daquele cineasta? O que viam de interessante 

naqueles filmes? Quais elementos chamavam a atenção? E a experiência de ir ao 

cinema, como era? O comportamento das pessoas nas salas diferia quando exibiam 
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filmes de outros autores? São perguntas que, gestadas teoricamente, foram repassadas 

aos entrevistados ao longo de diferentes situações, e foram reinterpretadas, recriadas, 

resultando em depoimentos pungentes, que apontam para algumas das grandezas desse 

cinema e de seus elementos. 

 

* 

 

 Em seu seminal texto “Codificação/Decodificação”, um marco dos estudos 

culturalistas de audiência, Stuart Hall, insatisfeito com a concepção linear das pesquisas 

em comunicação de massa feitas até então (o texto original é de 1973), propõe um 

modelo comunicacional circular constituído por três momentos determinados: produção, 

codificação e decodificação – “são momentos diferenciados dentro da totalidade 

formada pelas relações sociais do processo comunicativo como um todo”
321

. Partindo de 

uma analogia com O capital, de Karl Marx, ele afirma que a produção é “um ‘processo 

de trabalho’ no modo discursivo”, no qual “as estruturas institucionais de radiodifusão 

[e dos meios de comunicação de massa como um todo], com suas práticas e redes de 

produção, suas relações organizadas e infra-estruturas técnicas, são necessárias para 

produzir um programa (...) A produção, nesse caso, constrói a mensagem. Em um 

sentido, então, o circuito começa aqui”
322

.  No segundo momento, as mensagens são 

“codificadas na forma de um discurso significativo”
323

, ou seja, as relações produtivas 

passam pelo crivo da linguagem para que a mensagem seja “concretizada”. Por fim, “a 

‘mensagem’ desemboca na estrutura das práticas sociais pela via de sua 

decodificação”
324

, ou seja, efetua-se a recepção contextualizada; “o circuito se inicia no 

‘social’ e termina, para tornar a iniciar-se no ‘social’”
325

. 

 Desse modo, temos um ciclo de momentos de produção semântica contínua. Um 

dos pontos de maior destaque do texto é a consideração sobre a possível “assimetria” ou 

“falta de equivalência” entre  os momentos de codificação e decodificação. Há um 

conjunto de diferenças estruturais de relação e posição e de referenciais de 

conhecimento entre codificadores-produtores e decodificadores-receptores que está na 
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raiz do que muitas vezes é entendido como “distorção” ou “mal-entendido”, mas que na 

verdade é produção de sentido em diferentes contextos. Entre as duas instâncias, as 

possibilidades de relações transcendem a linearidade ingênua das teorias hipodérmicas. 

Caudatário do marxismo (sem abrir mão de outras matrizes de pensamento), Stuart Hall 

mostra-se interessado na posição ideológica das formas de decodificação, e lista três: a) 

a posição “hegemônica-dominante”, “perfeitamente transparente”, a partir da qual o 

receptor decodifica a mensagem nos termos da codificação, desse modo, operando 

dentro do código dominante
326

; b) a posição “negociada”, na qual há uma mistura de 

adaptação e oposição, reconhecendo as definições dominantes e fazendo uma aplicação 

negociada às “condições locais”
327

; e c) a posição de “oposição”, de resistência, a 

“leitura contestatária”, em que se desterritorializa a mensagem do código principal para 

apreendê-la dentro de algum referencial alternativo
328

. Oscilando entre integração e 

resistência, as posições dizem respeito à “política da significação”, uma luta política que 

se trava no campo discursivo.  

 Por mais renovador que tenha sido ao salientar o caráter produtivo da recepção 

espectatorial e ao dividi-la em múltiplas formas de manifestação, 

“Codificação/Decodificação” não apresenta uma descrição suficientemente detalhada 

das numerosas nuances que podem existir nas diferentes experiências de recepção. Até 

certo ponto, Stuart Hall parece ter se dado conta disso posteriormente, pois em 

entrevista concedida em 1989,  ele afirmaria que “as leituras que você faz surgem da 

família em que você foi criado, dos lugares em que trabalha, das instituições a que 

pertence, das suas outras práticas”
329

, matizando a descrição exclusivamente política da 

recepção presente no texto original. Na trajetória de um indivíduo, há uma 

multiplicidade de experiências que conjuntamente definem sua identidade. Seus 

enraizamentos sociais servem de referência para as posições ocupadas, as relações 

estabelecidas e as experiências vivenciadas, e suas preferências culturais são construídas 

de maneira coerente. Nesse sentido, determinar apenas três categorias de recepção pode 

ser por vezes restritivo, dado que há uma infinidade de influências que podem incidir de 

modos particulares sobre trajetórias individuais específicas. 
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 Nesse ponto, é importante ter atenção para não cair em duas alternativas 

heuristicamente infrutíferas, que seriam o determinismo coletivo ou o subjetivismo 

individual. Derivar imediatamente o comportamento individual de padrões coletivos ou 

tomar as ações individuais como manifestações absolutamente singulares e impossíveis 

de serem aproximadas a padrões de experiências sociais foram tendências de explicação 

que tentei evitar em favor de uma compreensão da recepção como experiência 

específica de indivíduos em relação dialética com os grupos sociais de que fazem parte 

ao longo da vida. Simultaneamente estruturados pela vida social e estruturantes da 

mesma, os indivíduos podem ser vistos como instituições a um só tempo coletivas e 

singulares, dotados de experiências e pontos-de-vista particulares em relação ao que 

testemunharam e vivenciaram. 

Desde o princípio, as entrevistas tiveram no horizonte essas reflexões. Ouvi 

depoimentos similares e discrepantes entre si, que revelaram origens e posições comuns, 

ou seja, possíveis pertencimentos às mesmas “comunidades interpretativas”, mas 

também maneiras distintas de agenciar tais pertencimentos na construção de uma 

identidade particular. Foram depoimentos que revelaram não apenas trajetórias iguais 

ou distintas, mas trajetórias capazes de serem similares, distintas e também 

diferentemente similares (ou similarmente distintas) em variados aspectos. E essas 

semelhanças e diferenças estão na base de relações distintas com as produções culturais 

e, de modo específico, com os filmes de Mazzaropi.  

 Fiz séries de entrevistas com cinco pessoas idosas que assistiram aos filmes do 

cineasta enquanto eles ainda eram projetados em salas de cinema à época de suas 

estréias. A idéia subjacente ao critério da exibição em salas diz respeito ao interesse da 

pesquisa na experiência coletiva da projeção desses filmes: como eram as pessoas que 

estavam nas salas? Como se comportavam? O ambiente era distinto de outras exibições? 

São questões que podem ajudar a compreender o estatuto da relação do público com 

aquela forma de cinema. 

 Procurei conversar com pessoas de perfis genericamente variados, moradores de 

diferentes regiões da capital e também de Taubaté (cidade onde se instalou o cineasta 

por toda sua vida e onde é bastante idolatrado até hoje), homens e mulheres, de 

diferentes ocupações e situações sócio-econômicas. Essas diferenças apreensíveis a 

partir de um primeiro contato revelaram-se diferenças mais profundas, marcos 

distintivos de trajetórias particulares.    
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 Antes de passar aos depoimentos, faz-se necessária uma consideração no tocante 

ao que considero um “falso problema”. Poder-se-ia colocar a objeção de que por se 

tratar de entrevistas com pessoas idosas sobre experiências transcorridas há décadas, 

talvez houvesse um prejuízo na fidelidade da reprodução dos eventos do passado. Nesse 

ponto, recorro à obra de Maurice Halbwachs, mais especificamente aos textos Os 

quadros sociais da memória e A memória coletiva, que servirão de referência a todo 

momento neste capítulo. No âmbito da discussão mais extensa sobre as continuidades, 

rupturas e inversões entre os argumentos das duas obras, destacam-se os 

desenvolvimentos explicativos em relação ao fenômeno da rememoração. N’Os quadros 

sociais da memória, de 1925, o autor enfatiza a lembrança como reconstrução do 

passado pautada pelas questões do presente; ele escreve:  

 

Seria necessário mostrar que [...] o passado, na realidade, não 

reaparece como tal, e tudo parece indicar que ele não se conserva,  

mas nós o reconstruímos partindo do presente. [...] os quadros 

coletivos da memória [...] são [...] precisamente os instrumentos dos 

quais a memória coletiva se serve para recompor uma imagem do 

passado que esteja de acordo em cada época com os pensamentos 

dominantes da sociedade 
330

. 

 

Posteriormente, em A memória coletiva, Halbwachs traz uma definição aperfeiçoada do 

tempo da rememoração como uma espécie de “presente trans-temporal”
331

, no qual as 

experiências passadas são vividas como co-presentes pelos indivíduos pela mediação da 

memória coletiva. Nesse sentido, ele não abandona o movimento descrito na obra 

anterior, mas o amplia para uma dinâmica segundo a qual passado e presente estão em 

construção contínua, organizados segundo as especificidades temporais de cada grupo 

social e dos indivíduos que deles fazem parte. Assim, memória individual e memória 

coletiva entrelaçam-se na construção da rememoração que diz respeito tanto ao passado 

como ao presente
332

:  
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eletrônica desenvolvida por Jean-Marie Tremblay, presente em:   

<http://classiques.uqac.ca/classiques/Halbwachs_maurice/cadres_soc_memoire/cadres_sociaux_memoire.

pdf>), p. 7. 
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  Nas entrevistas, ao invés de desvalorizar os depoimentos a partir de critérios de 

correspondência ao real, acredito que tive o privilégio de compreender melhor por meio 

deles as relações possíveis entre cinema, memória e trajetórias sociais. Mais 

especificamente no caso de Mazzaropi, mas isso vale para o cinema como um todo, 

além da reconstrução parcial das experiências de espectadores dos filmes do cineasta, 

por vezes perceptível por meio de descrições que não correspondem aos fatos fílmicos, 

parece haver da parte deles também o movimento de reconstrução do próprio passado, 

da própria trajetória e da própria identidade a partir das coordenadas daquelas obras. 

Assim, a potência criativa da(s) memória(s) e da rememoração que transpareceram nos 

depoimentos suplantam qualquer argumentação que, tendo por base critérios de 

verossimilhança, tentem invalidá-los. Para além do valor etnográfico dos depoimentos, 

há neles a construção e a interpretação da História e das trajetórias pessoais, e, na 

intersecção delas, viceja a relação com a cultura. 

 

IV.1.Trajetórias – descrições gerais 

 

IV.1.1. Sr. Pedro 

Antes de tudo, gostaria de dizer que logo sairá um livro do qual eu sou o 

provocador
333

. Ele trata de um homem desequilibrado chamado Adolf Hitler, que dizem 

na escola que teria se suicidado às quinze horas e doze minutos, do dia trinta de abril de 

1945. Mas isso é mentira, ele morou na Argentina, no Brasil e no Paraguai, entre agosto 

de 1945 e fevereiro de 1971. Meu livro conta isso, como ele chegou ao Brasil, em uma 

cidade chamada Cambé, no Paraná. Eu estudava com o filho de um general que cuidava 

da segurança de Hitler, em 1955. Eu tinha doze anos, na época. O livro vai mexer com a 

massa cinzenta daqueles que acreditam em tudo que ouvem. Há uma passagem na 

Bíblia, Jeremias, capítulo dezessete, versículo cinco: “Maldito homem que acredita em 

outro homem”. E é o que o pessoal faz, acreditam em tudo que ouvem. 

Tenho 68 anos, nasci no Rio Grande do Norte, numa cidadezinha chamada 

Caicó, que quer dizer “peixe pequeno”. Meu pai era do Partido Comunista Brasileiro, e 

ele ficou preso durante a ditadura do Getúlio Vargas, e ele estava preso lá quando nasci. 

Com a queda de Getúlio, viemos para São Paulo, para uma cidade chamada Tupã, para 
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passar os anos de 1948 e 1949. Minha mãe não se acostumou com o frio, e então 

voltamos para o Rio Grande do Norte, e regressamos para São Paulo somente em 1952, 

para Osvaldo Cruz. Foi lá que comecei a freqüentar cinemas, onde me tornei 

“cinemaníaco”, doido por cinema. Lá, havia duas vezes por semana sessões de cinema 

japonês, e eu era o único que freqüentava. Nem legenda tinha, mas eu gostava muito da 

imagem em movimento! E o preço era que eu me inclinasse e dissesse “kon-ban-wa” 

para o chefe da sessão, que respondia “hai!” e me deixava entrar de graça. Então eu 

assisti em um ano uns noventa filmes japoneses, dos quais tenho nítida lembrança. Eu 

era muito novinho, mas já adorava ir ao cinema, e ia sozinho. 

Meu pai era membro do Partido Comunista Brasileiro, e por isso nós 

mudávamos de cidade todo ano – nós ficávamos essa quantidade de tempo para não 

prejudicar meu ano letivo. No estado de São Paulo, moramos em Tupã, Osvaldo Cruz; 

no Paraná, moramos em Jandaia do Sul, Arapongas e Londrina. Eu morei em todas as 

regiões do Brasil durante a vida. Meu pai trabalhava como barbeiro, e como ele adorava 

a palavra “líder”! Tanto que esse era o nome de seu salão. Minha mãe era dona-de-casa, 

mas sempre arranjava alguns empregos, como auxiliar de enfermagem, principalmente, 

pois ela tinha feito alguns cursos na área, e isso era suficiente na época. 

Em 1963, entrei no Exército Brasileiro, por orientação de Gregório Bezerra, que 

era amigo de meu pai. Gregório dizia para mim: “camarada menino Fernando, entre 

como sargento no Exército Brasileiro. Os oficiais paulistas são entreguistas dos Estados 

Unidos, e você como sargento pode ser atuante”, e então eu entrei no quartel de 

Quitaúna, em Osasco, acreditando no que me dizia o amigo de papai. E era um conselho 

bom, apesar do que acabou acontecendo comigo, que ele não tinha como prever. 

No Exército, tive o azar de servir de fevereiro a setembro de 1966 sob o 

comando de um homem que hoje é conhecido como Capitão Carlos Lamarca. Ele sabia 

que meu pai era comunista e eu não era, e isso criou uma animosidade entre nós. Eu sou 

o único sargento do Exército Brasileiro que foi punido por Lamarca, um terrorista. Eu 

fui perseguido por ele. Depois que ele foi assassinado, fui transferido daqui para 

Manaus, e houve quem insinuasse que tinha ido para organizar o Partido Comunista em 

Manaus. Por isso fui preso, em 3 de março de 1973, fiquei cento e sessenta dias na 

prisão, perdi vinte e seis quilos. Se alguém quer perder peso, aconselho a prisão, porque 

perde mesmo. É o melhor tipo de regime. Daí em diante eu fiquei marcado. Quando vi 

que minha carreira estava prejudicada, pois então começaram insinuações de que era da 

turma do Lamarca e que ele havia me punido só para não desconfiarem de mim, fiz o 
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requerimento pedindo para ser reformado, o que aconteceu em 1977, após catorze anos 

de Exército. 

No Exército, fui feliz enquanto pude e agradeço ao cidadão brasileiro pelos 

benefícios que tenho até hoje por ter passado por lá. Não me arrependo de nada, pois 

vivi. Tudo é experiência. Depois do Exército, eu trabalhei com muita coisa, mas 

principalmente vendedor, em Santa Catarina e São Paulo. Eu vendia mapas. Fiz isso por 

muito tempo, e com isso eu ganhava dinheiro para me sustentar e pagar minhas entradas 

no cinema. Como fiz muitos “bicos”, trabalhei com cinema também, mas nunca fazendo 

filmes. Fui bilheteiro d’Os Trapalhões por um bom tempo, foi esse o emprego que tive 

por mais tempo no cinema. Toda vez que um filme deles estreava em Londrina, eu era 

encarregado dos bilhetes. Isso não dava quase dinheiro nenhum, mas assim eu podia ver 

os filmes, ver o movimento do cinema, e disso eu gostava demais. E eu cumpria meu 

papel de maneira exemplar. Havia um rapaz do Exército que sempre entrava de graça 

nas sessões, porque ele tinha um acordo com o dono do cinema. Mas era na base da 

“carteirada” mesmo, o dono não ganhava nada com isso. Lembro o nome do rapaz até 

hoje, porque a gente conversava sobre o Exército às vezes. Era apenas conversinha, algo 

rápido, mas assim ele também ficou sabendo que eu tinha sido do Exército. E aí uma 

vez ele trouxe toda a família para entrar de graça no cinema, e eu não deixei. Eu nunca 

me aproveitei do meu cargo no Exército para ganhar privilégios; na verdade, nesse caso, 

para roubar privilégios! E então eu barrei a entrada dele, ele ficou todo nervoso, saiu 

pisando fundo, mas não fez nada. Ele podia ter me quebrado no meio, era o dobro do 

meu tamanho, fortão, mas como ele sabia que eu também tinha passado pelo Exército, 

ele respeitou. 

Hoje, eu moro em Santa Catarina e em São Paulo. Moro lá por causa da minha 

família, e aqui para assistir aos filmes no cinema. Eu tenho uma coleção de filmes em 

casa, mas não é a mesma coisa. Minha vida é isso, o cinema, 

 

IV.1.2. Sra. Célia 

Tenho 60 anos de idade. Nasci em Taubaté.  Meu pai era comerciante, e minha 

mãe era funcionária pública de limpeza. Meu pai vendia material de construção numa 

loja que hoje é do meu cunhado, ainda está na família. Tenho uma irmã, que é dentista. 

Eu sou bióloga de formação. Comecei a faculdade em Taubaté, em 1972, e terminei em 

Guarulhos. Fui casada, sou viúva. Meu marido era comerciante, vendia materiais de 
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construção. Tenho três filhos, um homem e duas mulheres. Uma das filhas é manicure, 

a outra é dona-de-casa e meu filho é corretor. 

Morava numa chácara quando criança. Foi uma infância muito pobre, apesar de 

ter tudo nas plantas da chácara. Tinha plantações de tudo que você possa imaginar: 

laranja, limão, maçã, banana, legumes, verduras. Ela ficava aqui em frente, do outro 

lado da rua, onde está esse condomínio enorme. Toda essa área era minha casa. Onde 

moravam dez, hoje moram uns cem. Minha família era grande. Moravam muitos primos 

ali, todos no mesmo casarão. Toda a família morava no casarão antigo. Estudei aqui em 

Taubaté. Cresci na época da ditadura, uma época difícil, quando a pesquisa 

praticamente desapareceu, o que cortou todas as minhas ambições da época. Eu queria 

fazer biologia na área de pesquisa em doenças. Eu só consegui um emprego em 

pesquisas biológicas, em Rondônia, no meio do mato. Imagina Rondônia em 1970. Não 

tinha interesse do governo. Concluí o curso de biologia em Guarulhos, e voltei pra 

Taubaté e virei professora de ensino primário. E foi o que eu fiz a vida inteira, 

professora. Hoje, eu não fico muito em sala de aula, dou mais aulas particulares, na 

minha casa mesmo. Eu sempre gostei demais de dar aulas, e sempre fui muito querida 

pelos alunos. Eles gritam demais, por tudo, mas é amor. E eu sempre procurei retribuir 

isso, com dedicação. Chegava às sete da manhã e só saía depois de corrigir todas as 

apostilas dos alunos. E até hoje eu sou parada na rua para ser agradecida. 

Desde que eu parei de trabalhar em escolas, eu mudei bastante de casas. Morei 

até em São Paulo por um tempo, em Santana, na zona norte. Mas não me acostumei, é 

muito barulho, muita gente, muita agitação. Além de ser tudo muito caro. Eu tinha um 

número grande de alunos que eu ensinava em casa, mas lá o ritmo é diferente, não tem 

tanto o que fazer. Criança não agüenta sentar e estudar o tempo todo, e aqui em Taubaté 

eu ensino enquanto eu ando pelas ruas. Em São Paulo, só dá para fazer isso no 

shopping, e uma hora não dá mais para agüentar ficar no shopping, é irritante. Com as 

crianças, era da casa para a livraria do shopping, o tempo todo. Então eu voltei para cá, 

mas já mudei de casas algumas vezes também.  

Eu sou uma pessoa de muita fé, hoje, mas não sou religiosa. Sou espiritualista, 

que é diferente de espírita. Espiritualista não tem religião, mas acredita no Belo, no 

Bom, que vêm das coisas positivas, e que é sugado pelas coisas negativas. Por isso eu 

não gosto de conversar com gente negativa, que fala mal dos outros, que reclama 

demais. Também não gosto de filmes de terror, porque atraem energia ruim. Outro dia 

fiquei mal porque assisti a um filme daquele Freddy Krueger. Até hoje me arrependo de 
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ter ido ao cinema e assistido a O exorcista. Filme horrível, não me esqueço de umas 

cenas até hoje, e já faz muitos anos que eu assisti. E isso faz mal, faz você se sentir 

vazio. Eu tenho uma teoria, que é a teoria da maturidade. As pessoas nascem, viram 

crianças, adolescentes, adultas, velhas e morrem. A maturidade não tem a ver com 

idade, mas com companheirismo e aceitação da vida. É saber apoiar a pessoa que você 

escolheu para toda a vida, respirar dez segundos para não fazer chorar o mês inteiro. 

Tem dias que eu acordo plena de Deus, e sei que não preciso de mais nada. Mas tem 

outros que eu fico chateada, triste com a vida, e isso não é maturidade, porque você não 

pode ter essa oscilação. Tem que ter equilíbrio. Eu sou professora, e já há alguns anos 

eu perdi meus dentes, e não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Nem implante 

eu posso, porque foi um problema ósseo. Eu perdi meu instrumento de trabalho, não 

consigo falar do mesmo jeito, eu fico com vergonha. Mas se eu tivesse atingido a 

maturidade, eu continuaria sorrindo, estaria tudo igual, e talvez com essa postura a 

ciência descobrisse uma nova tecnologia capaz de tratar do meu problema. Mas eu ainda 

não consigo. Bom, para mim, é difícil definir o espiritualismo muito bem. É mais algo 

que eu sinto que é bom para mim, que faz bem, mas que pode não servir para você. É 

sentimento. Todo mundo sente, mas cada um sente de um jeito. 

Eu desenvolvi essa concepção do espiritualismo depois de ter passado por um 

período difícil. Quando tinha mais ou menos quarenta anos, fiquei internada em um 

sanatório para tuberculosos. É como uma prisão. Vi coisas das mais horríveis lá, e achei 

que fosse morrer. Todos os dias, alguém era dado como morto. As pessoas eram 

deixadas ali para morrerem, não tinha tratamento. E funcionava como a gente vê nos 

filmes de cadeia, mesmo, com gente almoçando com um faca apontada na barriga, para 

roubar a comida do outro. São coisas que eu não quero lembrar. Tanto que eu escrevi 

um livro sobre isso, mas não tenho interesse nenhum em publicar. Eu escrevi para tirar 

de mim aqueles sentimentos. O livro está esquecido em algum canto da casa, talvez até 

de outra casa que eu morei. Nunca mais quis saber disso. 

Com a idade, as pessoas vão ficando mais emotivas. Tudo é motivo de 

lembrança. Na praça aqui perto de casa, tem um flamboyant amarelo. Aquele 

flamboyant, fui eu que plantei. Eu semeei, reguei, ainda menina. E ele está lá até hoje, 

cresceu comigo. E eu sempre levo meus alunos até lá, para que eles vejam essa árvore, o 

que ela significa. Ele significa muita coisa, pelo menos para mim. Não dá para dizer até 

quando ele vai ficar lá. Tentei fazer isso também com meus alunos. Nós plantamos um 
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pé de café num pedacinho de terra perto da minha casa, e ele deu café, e os meninos se 

acostumaram a ver o café ficar vermelho. Aí cortaram, e eles sentiram demais. 

 

IV.1.3. Sr. Cláudio 

 

Nasci em São Paulo, em 1938, na Vila Anastácio, bairro pertencente à Lapa. Saí 

de lá somente em 1962, quando me mudei para o Jaguaré, onde estou até hoje. Meu pai 

era mecânico e minha mãe cuidava da casa, dos filhos. Ele ganhava o dinheiro e dava 

para ela, que usava para comprar comida, roupas para nós. Ele trabalhava com a 

manutenção das máquinas do frigorífico Armour, que ficava perto de casa. Ele também 

cuidava do encanamento da firma, pois era encanador. Mas também cuidava das partes 

elétricas, fazia pinturas, marcenaria. Eu só estudei e infelizmente não sei quase nada 

disso tudo que meu pai fazia. Lembro que ele tinha um ranchinho em Gato Preto, perto 

de Cajamar, junto dos amigos dele, e eles iam para lá aos finais de semana, para pescar. 

Eu fui umas duas ou três vezes, quando garotinho. E durante a noite eles pegavam 

peixes, rãs. E caçavam capivaras também. Lembro que ele trazia as rãs já limpas, sem 

pele, e minha mãe as pendurava no varal de roupa, e pareciam crianças novinhas, sem o 

macacão. Tenho nítida memória disso! 

 Antes da Vila Anastácio, meus pais moravam no interior de São Paulo, onde a 

situação era complicada. Hoje, tenho duas irmãs, mas a família era mais numerosa. 

Minha mãe teve filhos algumas vezes em Cerquilho, cidade próxima de Tietê, Tatuí, 

mas todos morreram de desidratação. Lá era muito quente, e não havia hospitais, só 

benzimentos, chás. Após a vinda à cidade, as coisas se acertaram.  

 Em 1962, meu pai aposentou-se e não queria mais continuar morando na Vila 

Anastácio, pois tinham aberto uma fábrica de tintas que soltava um cheiro muito forte, 

que estava incomodando. E por isso nos mudamos para o Jaguaré, para a casa em que 

moro até hoje. Lá ele se sentia bem, pois parecia que morávamos num sítio. Era bem 

tranquilo. O bairro era novo, então não tinha quase nada por perto, como comércio, 

ônibus, essas coisas. Tinha a feira, às quintas-feiras, à tarde. 

 Eu estudei até o ginásio, que substituí pelo curso comercial básico, que durava 

quatro anos. Depois, fiz um curso técnico de contabilidade. Comecei a trabalhar com 

onze anos, numa agência dos Correios. Nessa época, as pessoas tinham que buscar suas 

cartas na agência, e eu era o responsável por procurar essas cartas e entregá-las no 

balcão. Organizava tudo por ordem alfabética e então procurava pelas pessoas a partir 
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dos sobrenomes. Trabalhava para ajudar meus pais, não era registrado, ganhava pouco. 

Mas dava para pagar as matinês de domingo no cinema que ficava perto da minha casa. 

 Quando fiz catorze anos, minha ideia era trabalhar numa fábrica, pois tinham 

várias perto de casa e pagavam melhor. Daí vim aqui, no centro de São Paulo, na rua 

Martins Fontes, no Ministério do Trabalho, para tirar a carteira de trabalho de menor de 

idade. Quando eu fiz dezoito anos, voltei e troquei para a carteira de trabalho de maior 

de idade, com a capa preta. E a primeira coisa que fiz foi ir ao cinema assistir a um 

filme proibido para menores de dezoito anos! Fui ao Cine Jussara, na Dom José de 

Barros, e assisti à Desfolhando a margarida, com Brigitte Bardot. O bilheteiro 

perguntou e eu pude mostrar a carteira de trabalho e assistir ao filme. 

 Com dezoito anos, então, comecei a trabalhar numa fábrica de fiação de linho, 

com empacotamento de fitas métricas.  Coincidentemente, na mesma época, uma de 

minhas irmãs trabalhava como tecelã, mas em outro lugar. Mas não fiquei mais que um 

ano com esse emprego. Meu cunhado trabalhava de mecânico num lugar chamado 

Refinações de milho Brasil, e conseguiu para mim uma vaga de mensageiro interno. Ao 

mesmo tempo, estava fazendo um curso de datilografia, na Lapa, e fui acumulando mais 

funções que demandavam esse conhecimento, como  confeccionar e conferir cartões de 

ponto, fazendo a contabilidade das horas que as pessoas haviam trabalhado no mês. Eu 

usava uma máquina de escrever Remington. Eu também mexia com dinheiro, pois todo 

final do mês eu tinha que colocar em envelopes o valor correspondente aos pagamentos 

das pessoas. E trabalhávamos eu e mais uma pessoa, e tínhamos que vigiar um ao outro, 

para ver se o valor escrito no envelope era colocado dentro dele. Depois, com o passar 

do tempo, colocaram uma máquina elétrica que fazia a folha de pagamentos, e eu fui 

treinado para trabalhar com ela. Quando chegavam novos funcionários, eu devia 

auxiliá-los a preencher de próprio punho os cartões de ponto, e também devia conferir 

se estava tudo certo com suas carteiras de trabalho. Eu também tinha o trabalho de ver 

se os funcionários estavam preenchendo corretamente seus cartões, se eles estavam 

trabalhando a quantidade de horas que colocavam lá. Ao longo da minha vida, trabalhei 

mais com departamento pessoal, mesmo.  Trabalhei onze anos nessa firma, e então fui 

trabalhar na Maltaria Antarctica, que fazia parte da Companhia de bebidas Antarctica e 

ficava perto de casa, no Jaguaré. Fiquei lá por sete anos, fazendo uma função parecida. 

 Quando a Maltaria passou para a Moóca, saí de lá e comecei a trabalhar na 

Cooperativa Agrícola de Cotia, com os japoneses, onde fiquei por doze anos, até me 

aposentar. Vi um anúncio “precisa-se de auxiliar de escritório” na sede deles no 
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Jaguaré, entreguei minha ficha e fui contratado. Depois de algum tempo, eles viram que 

eu tinha certa capacidade e me transferiram para a sede que ficava no Largo da Batata. 

Entrei lá em 1971 e saí em 1983, aposentado. A cooperativa foi um aprendizado para 

mim. Lá eu ocupei muitas funções diferentes: trabalhei com recrutamento, cuidava dos 

ferimentos das mulheres que trabalhavam no abatedouro de aves, e, ao final, lidava com 

as finanças, com cheques, pagamentos. Aí eu tinha um cargo de confiança, fazia a 

movimentação financeira. 

 Nunca me casei nem tive filhos. Tive namoradas, cheguei a ficar noivo, mas 

nunca foi adiante. No caso da noiva, ambos tínhamos famílias com casarões, com 

espaço suficiente para nos dois, e como eu sempre fui apegado à família, queria 

continuar morando em casa. Mas ela não queria nenhuma dessas casas, queria morar 

num apartamento só nosso, como estavam fazendo as amigas delas com seus noivos. E 

eu também não queria essa despesa de morar em apartamento, sendo que já tínhamos 

onde morar. E aí não deu certo por causa disso. Ela era professora, mas estava 

trabalhando como secretária, à época. Mas continuamos amigos, continuamos nos 

falando. E então, depois disso, continuei solteiro até hoje, foi a minha opção. Depois 

que meu avô faleceu, ficamos na casa eu e meus pais. Depois de um tempo, também 

faleceu meu pai. E ficamos eu e minha mãe, e eu fiquei sempre do lado dela, cuidando. 

Aliás, quando me aposentei, foi mais por causa da minha mãe, pois ela ficava muito 

tempo sozinha em casa, sem nada para fazer. E então eu saí da empresa para ficar mais 

tempo com ela. 

 

IV.1.4. Sra. Vera 

 

 Você pode me perguntar o que quiser, porque de memória eu sou boa. Nasci em 

Sorocaba e tenho 70 anos de idade. Eu passei toda minha infância em Sorocaba, e 

depois me mudei para cá, para Santo André, com a minha família. Boa parte da família 

já tinha vindo para cá, atrás de empregos e condições melhores, e então, depois de terem 

se estabelecido, nos avisaram e também viemos. Éramos eu, meu irmão mais novo, 

minha irmã e meus pais. Quando chegamos aqui, meu pai já tinha um emprego 

conseguido pelo meu tio em uma tecelagem, e minha mãe ficava em casa tomando 

conta de nós. As condições eram muito melhores aqui do que em Sorocaba. Nós saímos 

do “interiorzão”, que não tinha nada, nem luz elétrica, para vir para a cidade grande. A 
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gente não conhecia São Paulo na época, então a gente acreditava que Santo André era a 

cidade grande. 

 Antes de chegarmos aqui, tudo tinha sido arrumado pelos que já tinham vindo 

antes. Teve o emprego e também a casa. Depois de morarmos um tempo na casa do meu 

tio, mudamos para uma casa pequena na vizinhança, que ficava perto da Avenida 

Industrial. Eu gostava e não gostava da casa. Era boa porque tinha coisas que em 

Sorocaba a gente não tinha, como luz elétrica, mas era muito menor, sem a Natureza 

que eu gostava no interior. Eu gostava da eletricidade, mas sempre senti falta do chão de 

terra, dos riachos. Eu tinha oito anos de idade quando viemos, e no começo eu ajudava 

minha mãe com os afazeres da casa, principalmente a cuidar do meu irmão, que hoje 

está doente, acamado. Ele não casou e minha mãe já faleceu, então o engraçado é que eu 

cuido dele de novo atualmente. Bom, depois que eu saí de Sorocaba, nunca mais 

estudei, porque precisava ajudar mais em casa. No interior, eu ainda era novinha, e 

então meus pais até me mandavam para a escola. Quando viemos para cá, eu tive que 

começar a ajudar, então não deu para continuar estudando. Só fui entrar em escola aqui 

quando meu filho começou a estudar, porque antes disso, nunca. Eu tive que começar a 

ajudar cada vez mais, porque minha mãe começou a pegar trabalhos de fora, como 

lavadora de roupas, e então as tarefas da casa ficavam muito para mim. Além disso, 

minha mãe não gostava da escola. Para tudo, ela perguntava “por quê?”, “para que 

serve?”, e a escola, na visão dela, não servia para nada. Ela dizia que eu já sabia demais. 

Eu gostava de escola, mas minha mãe não me deixou ir mais. 

 Depois que meu irmão cresceu um pouco, eu comecei a trabalhar. Eu fui 

doméstica até meus treze, quatorze anos, em casas de madames da região. Eu lembro 

que ganhava muito pouco e tudo ia para os meus pais. Eu sabia fazer muita coisa para 

uma criança: eu limpava, cozinhava, arrumava a casa. Era uma menina muito esperta. O 

trabalho era pesado, mas eu não tinha idéia disso, eu simplesmente fazia. Algumas 

patroas foram muito boas para mim, e me davam um dinheirinho para fazer meus 

passeios. Lembro que era pouco dinheiro, trocados mesmo, mas eu não ligava. Eu 

gostava da atenção que elas davam. E também as coisas eram muito mais baratas na 

época, e eu lembro que conseguia passear com esse dinheiro. 

 Meu primeiro emprego de verdade foi no escritório do doutor Mauro Groppa, 

despachante, em Santo André mesmo. Eu tinha quatorze para quinze anos, na época, e 

datilografava, atendia os clientes, levava processos, era uma espécie de “faz-tudo”. Foi 

um aprendizado para mim, porque eu saía de casa, conhecia a cidade melhor, aprendia a 
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fazer o trabalho de escritório, convivia com pessoas diferentes, de fora da família. E 

mesmo ganhando pouco, já era bem melhor que o meu salário de doméstica. E foi o 

emprego que me abriu portas para seguir na minha carreira de secretária pelo resto da 

vida, até me aposentar. Eu comecei a ficar adulta com esse emprego. 

 Depois de três anos no escritório do doutor Groppa, mudei de emprego, fui para 

um escritório de advocacia. Troquei porque o salário era melhor e as condições do 

emprego também. Eu deixei de ser “faz-tudo” e virei secretária. No começo, me dava 

um tédio de ficar sentada o dia todo, mas depois fui me acostumando e gostei. Você 

conhece muita gente diferente todo dia, com muitas histórias diferentes, você conversa. 

Tinha dias que eu pensava que estava até ganhando demais, porque passava o dia 

conversando, desabafando. Os advogados que eram meus chefes eram meio fechados, 

então eu tentava ser mais simpática, agradar as pessoas que iam lá. Escritório de 

advocacia é uma coisa meio triste, sabe? Não lembro agora do nome disso, mas eles 

trabalhavam com casos pesados, de roubo, homicídio, essas coisas. Então muitas vezes 

as pessoas estavam muito abaladas, e eu tentava confortá-las, dar uma palavra amiga. 

Quando a gente está frágil, qualquer comentário ajuda, às vezes, mesmo que pareça não 

ter nada a ver. Com homens era mais difícil, porque eles são mais fechados e naquela 

época era mais difícil ter essa liberdade. Mas com mulheres, por exemplo, eu elogiava 

os vestidos, e isso as deixava mais alegres, e assim começava o assunto, e elas se 

distraíam, pelo menos até meus chefes as chamarem. São coisas bobas, mas que deixam 

a vida melhor, né? Achava triste as vezes que as pessoas saíam chorando. 

 Na época, o Grande ABC estava crescendo muito, com muitas indústrias 

chegando por aqui. Quase todo mundo que a gente conhecia estava mudando de 

emprego, saindo dos trabalhos em casa e em escritórios para ir para as fábricas que 

estavam abrindo. Eram empregos bons, pagavam bem. As pessoas iam principalmente 

para a indústria automobilística, Volkswagen, Mercedes-Benz, Ford, que sempre teve 

muita força aqui, mas também outras empresas que prestavam serviços para elas. Meu 

marido abriu uma empresa de fundição e então eu fui trabalhar com ele, mas não deu 

muito certo, tivemos que fechar depois de pouco tempo. Ficamos abertos por quatro 

anos ao todo, acho. Meu marido não teve formação em administração, então foi difícil 

manter o controle de tudo o que acontecia na empresa, principalmente a parte de lidar 

com fornecedores, com clientes, com funcionários. Mas não tivemos muito prejuízo, só 

de tempo. 
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 Depois de um tempo desempregada, fui para a Valisère, fábrica de lingeries, 

aqui em Santo André mesmo. Eu nunca me mudei da cidade, fiz toda a minha vida aqui. 

Trabalhei por quinze anos no escritório da empresa. Comecei em maio de 1970 e saí em 

dezembro de 1985. Continuei como secretária, mas minhas tarefas mudaram, já que 

agora eu lidava com centenas de pessoas da empresa. O ambiente empresarial é muito 

diferente, você não tem tempo de conhecer as pessoas, conversar da vida, bater papo, 

você perde o controle do tempo. Você tem que fazer as coisas no ritmo do chefe, do 

telefone, do cliente, do trabalho mesmo. Eu fiz muitos amigos lá, a gente brincava, dava 

risada, se ajudava, mas só dava para conversar mesmo no horário de almoço, às vezes 

no cafezinho, ou fora do serviço. E com quem vinha de fora, não tinha tempo de papo 

nenhum, como eu fazia antes, quando ficava no escritório. Era bom trabalhar lá porque 

a gente fica sabendo mais de moda, porque tem muito contato com esse meio. Você fica 

sabendo o que é elegante, o que é fino, só de folhear os catálogos e de conversar com o 

pessoal do meio. 

 Eu tive meu filho na época de Valisère, e foi um pouco complicado, porque eu e 

o Reinaldo, meu marido, estávamos trabalhando, e toda a família também estava 

trabalhando. Eu aproveitei bastante o tempo que tive de licença-maternidade, mas 

depois foi complicado. Agora eu ajudo meu filho como posso com o meu neto. Ele está 

desempregado e atualmente mora comigo, mas faz alguns “bicos” com restauração de 

carros, e sempre eu que cuido do Felipinho. Nessa época, eu também comprei a casa em 

que morei durante toda a minha vida. A minha casa mesmo. Foi maravilhoso, porque 

era o resultado de toda a batalha desde criança. Ela representava a minha família, meu 

trabalho, tudo que eu tinha passado e tudo que ainda ia acontecer comigo. 

 Depois de trabalhar tanto tempo na Valisère, mudei de empresa, fui para a Ford. 

Mas não fiquei muito tempo, não conheci muita gente e minhas tarefas não eram muito 

diferentes das que eu tinha no emprego anterior. Fui ficando cansada daquilo, e como já 

dava, acabei me aposentando, em 1988. 

 A partir daí, minha vida ficou mais sossegada, entrei na fase do descanso 

merecido. Faço caminhadas, vou na feira, faço supermercado, cuido da casa, tenho meu 

jardim, minha horta, assisto televisão, durmo bem, e é só disso que eu preciso. E eu 

gosto disso que a gente está fazendo, de conversar, de trocar, de passar o tempo 

lembrando da vida da gente. Quando a gente está velho e fica muito dentro de casa, dá a 

impressão de que a vida passa lá fora, na rua, e a gente fica pra trás, né? Mas quando a 

gente conversa e lembra assim, vê que a gente fez parte da história desse mundo, que a 
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gente viu tudo o que aconteceu para chegar no dia de hoje. E a gente participou, 

também. 

 

IV.1.5. Sr. Aldo 

  

 Tenho 65 anos, nasci em 15 de outubro de 1947, no município de Tremembé, na 

porção paulista do Vale do Paraíba. Sou o mais jovem de três rapazes, filhos de seu 

João, sapateiro, e de da. Albertina, que sempre ficou em casa, cuidando de mim e de 

meus irmãos, Alberto e Augusto. Saí ainda menino de Tremembé, não tenho 

recordações de lá, devia ter no máximo cinco anos de idade. Eu vim a conhecer bem a 

cidade porque parte da família continuou por lá, assim como meus padrinhos, pessoas 

que eu visito até hoje. Mas minhas memórias de infância são todas do Cambuci, em São 

Paulo, onde fui criado e cresci desde sempre. 

 Não sei se você sabe, mas cambuci é uma fruta verde, meio achatada, que parece 

um vaso. Nasce em uma árvore que chama cambucizeiro, que eu nunca vi lá na região. 

O Cambuci é o bairro mais antigo de São Paulo, e a história é que quando os 

bandeirantes chegaram na região, havia muitos cambucizeiros, e a fruta da árvore já 

tinha sido nomeada pelos índios. O que eu sei é que nunca vi no bairro um 

cambucizeiro, apesar do bairro ter sido sempre bem arborizado. Fui ver só numa 

viagem, mais velho. Eu morava numa ruazinha perto da Avenida Lins de Vasconcelos, e 

havia uma árvore em frente de casa. Não sei que tipo de árvore era, mas não dava frutos, 

só umas florzinhas amarelas. Ela tinha uma copa grande, uns galhos grossos, mas a 

distância do solo à copa não era muita. Eu, meus irmãos e mais alguns meninos do 

bairro judiávamos da coitada: fazíamos competição de pontaria de arremesso de 

pedrinhas, usando ela de alvo; no pique-esconde, a escalávamos; a gente rabiscava 

nossos nomes nela com estiletes. Na casa, éramos eu, meus pais e meus irmãos, Alberto 

e Augusto. O Alberto era um pouco mais velho, e ajudava meu pai na sapataria, porque 

o trabalho envolvia certo perigo, com pregos, máquinas, produtos químicos, tóxicos. 

Por ser mais velho e por trabalhar com ele, Alberto sempre foi mais próximo de meu 

pai. Eles tinham um temperamento parecido, austeros, fechados, muito idôneos e 

trabalhadores. Eu e Augusto temos mais de cinco anos de diferença de idade em relação 

ao Alberto, e acho que minha família mudou um pouco de condição sócio-econômica 

entre ele e nós, porque sem dúvidas nós fomos privilegiados. Quando pequenos, 

ficávamos em casa, com minha mãe. Um pouco mais velhos, com uns dez ou onze anos 
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de idade, ajudávamos nas tarefas domésticas, como arrumação, limpeza, mas éramos 

muito incentivados a estudar, o tempo todo. O Alberto não teve estudo, acabou ficando 

responsável pela sapataria, que depois fechou, e aí ele se ocupou de trabalhos que não 

pedem muita qualificação, diplomas, como atendente de padaria, taxista. Comigo e o 

Augusto foi diferente, porque não fomos forçados a trabalhar, e então estudamos, 

terminamos o ensino médio e fizemos curso superior. Isso gerou uma diferença de 

condições nas nossas vidas, mas, é claro, não influenciou em nada no carinho que 

sempre tivemos. 

 Da minha infância no Cambuci, eu me lembro de brincar muito na rua com os 

amigos. A vida era mais simples e também mais segura naqueles tempos. A gente 

brincava até umas cinco, seis horas da tarde, depois da escola; como não tinha 

iluminação, a gente ia para dentro das nossas casas, depois. A gente jogava bola, soltava 

pipa (sem cerol, não tinha essa bobeira), jogava taco, era um sarro. A gente gostava de 

sacanear com o pessoal mais velho do bairro, também. Era sacanagem, mas inocente, 

porque a gente era criança. Lembro de um homem que morava no mesmo quarteirão 

que o meu, e que era bastante reservado, e se vestia muito bem, sempre alinhado, de 

sapato e chapéu. Seu Vanderlei era o nome dele. E a gente achava muita graça, e queria 

tirar um sarro dele. Sabendo o horário que ele chegava do serviço, quando a rua estava 

ficando mais escura, nós passávamos uma linha de costura em barro que tinha no chão – 

as ruas asfaltadas eram minoria.  E aí prendíamos dos dois lados da rua, para que 

quando ele passasse, deixasse uma risca no paletó. Escondidos, a gente dava risada ao 

vê-lo irritadíssimo com aquilo. Isso não era só com ele, fazíamos com mais gente, mas 

eu lembro mais do caso dele. 

O Cambuci tinha muitas figuras maravilhosas, das quais eu nunca me esqueci. 

Outra pessoa de que me lembro muito bem era um homem que a gente chamava de 

Sacoleiro. Era um homem meio misterioso, que perambulava pelo bairro com um saco 

enorme, cheio de objetos variados. Os adultos não gostavam muito dele, e ele teve 

problemas com a polícia algumas vezes, acusado de vadiagem, já que ficava o dia todo 

circulando, mas nós crianças o adorávamos. Ele falava um português com forte sotaque 

espanhol, era de uma cidade pequena da Espanha, e contava histórias ótimas sobre a 

vida e o país dele. E carregava no saco todo tipo de coisas que nós adorávamos, como 

brinquedos, por exemplo. Ele não era pedinte nem mendigo, morava em algum lugar 

fora do Cambuci, mas gostava de zanzar pelo bairro, conversando. 
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Eu e meu irmão Augusto nos formamos no Ensino Médio em uma escola pública 

da região mesmo, e, no meu caso, trabalhei de auxiliar de escritório por um tempo, antes 

de entrar na faculdade. O emprego era bom, e no começo pagava o suficiente para que 

eu me mantivesse e ainda ajudasse em casa. Depois, o salário foi aumentando, pois eu 

fui trocando de empresas, até que comecei a pensar em fazer curso superior, e então 

comecei a guardar mais do meu salário. Então, aos vinte e quatro, vinte e cinco anos, 

entrei na faculdade de Direito. A faculdade ficava no interior do Estado, e eu voltava 

para o Cambuci para ver meus pais aos finais de semana. Foi um período sofrido, eu 

nunca tinha ficado longe da minha família, mas foi importante, pois passei a conhecer 

gente interessante, filhos de gente conhecida e que me ensinaram muita coisa. Foi um 

momento de aprendizagem, durante o qual eu acredito que virei a pessoa que eu sou 

hoje: adulto, advogado, independente. Eu entrei muito cru na faculdade, tive muita 

dificuldade no começo, até para entender o que estava sendo dito pelos professores, 

sabe? Palavras que hoje eu conheço e uso o tempo inteiro eu não tinha nem idéia de que 

existiam naquela época. Mas com muito estudo e a ajuda de colegas que tinham mais 

facilidade, eu consegui pegar o jeito. 

Depois de formado, trabalhei um tempo como auxiliar em um escritório de 

Direito trabalhista aqui em São Paulo, levando processos em fóruns de todo o Estado. 

Andei muito de trem e ônibus nessa época, conheci São Paulo inteiro. Então, junto de 

um colega, que acabou virando sócio, abri meu primeiro escritório, na região do 

Ipiranga. Segui na área de trabalhista, mesmo, e meu colega também tinha essa 

intenção. Ficamos um bom tempo com essa parceria, mais de dez anos, e então cada um 

decidiu abrir seu escritório. Já tínhamos nossas famílias, filhos, uma lista própria de 

clientes, e então foi uma decisão mútua. Eu abri meu escritório numa região mais 

central da cidade, pois estava morando em Perdizes, com minha mulher e meu filho, e 

queria trabalhar perto de casa. O trânsito da cidade já era horrível. E deu tudo certo, no 

final das contas, tanto eu como meu sócio tivemos sucesso em nossos novos 

empreendimentos. Acabei fazendo uma parceria posteriormente, mas mais profissional, 

mesmo, com advogados de outras áreas, para abrir um escritório maior. Meu irmão, 

Alberto, ainda mora no Cambuci, e já não trabalha mais; tem duas filhas. O Augusto é 

médico, pediatra, tem um menino. Meu filho está morando nos Estados Unidos, hoje, 

fazendo uns cursos para se especializar. Ele teve uma vida mais tranqüila, nasceu na 

capital, sempre dei do bom e do melhor para ele. 
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* 

IV.1.5 Comentários  

 

As conversas que tive foram extremamente ricas, e sem dúvidas há muito que se 

perde no processo de transcrição. Contudo, procurei fazer o esforço para preservar por 

meio do estilo da escrita algo dos modos de expressão dos entrevistados. Alguns mais 

reservados, outros mais diretos, ou mais expansivos, fora as variações de humor e de 

intimidade que surgiram com o passar do tempo. Desvendando os depoimentos, 

deparei-me com passagens preciosas, verdadeiras leituras dos espaços ocupados na 

formação do presente individual e coletivo, e releituras sobre o próprio processo de 

rememoração. 

De certa forma, os depoimentos falam muito por si mesmos, e as tentativas de 

minha parte de explicá-los pareceram por vezes redundantes ou infrutíferas. Conhecer 

essas pessoas por suas próprias palavras (ainda que transcritas) talvez seja o melhor que 

ofereço nesse ponto
334

. Gostaria apenas de chamar a atenção, pensando em futuras 

repercussões no texto, para o aspecto diverso de cada perfil, para além dos eventos mais 

específicos das trajetórias. Primeiramente, e de modo mais evidente, temos diferenças 

de gênero, três homens e duas mulheres. Em segundo lugar, em termos geográficos, são 

pessoas de diferentes cidades e regiões, com certa concentração na cidade de São Paulo: 

sr. Pedro morou em todo o país, mas se instalou em São Paulo; sra. Célia passou 

praticamente toda a vida em Taubaté; sr. Cláudio passou toda a vida em São Paulo, e 

praticamente na mesma casa; sra. Vera morou em Sorocaba durante a infância, mas fez 

a vida em Santo André; e sr. Aldo passou quase toda a vida em São Paulo. As 

diferenças de origem, de carreira e de classe também são marcantes: sr. Pedro, militar, 

vendedor; sra. Célia, professora; sr. Cláudio, diferentes funções de escritório; sra. Vera, 

secretária; sr. Aldo, advogado. Esses diferentes percursos, caracterizados apenas em 

                                                           
334

 Bernard Lahire posiciona-se firmemente contra os cientistas sociais “subjetivistas”, que acreditam que 

todo indivíduo é sempre aquele que possui mais condições para apresentar os pressupostos de suas 

práticas. Ele aponta o desrespeito dessa postura, que trata condescendentemente os indivíduos, relegando-

os à inibição ou ao silêncio em relação a suas práticas no mundo social. O trabalho do sociólogo deve ser 

o de fornecer aos indivíduos os meios de percepção e de expresão para dizer as coisas que não 
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por essa postura no encaminhamento das conversas com os depoentes, tentando fornecer uma plataforma 
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ressaltar a riqueza factual e semântica dos depoimentos concedidos. Cf. LAHIRE, Bernard. “Logiques 

pratiques: le ‘faire’ e le ‘dire sur le faire’”. Em: _____.  L’esprit sociologique. Paris: éditions La 
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suas linhas mais gerais, se somados aos detalhes das experiências contadas, às 

numerosas nuances suprimidas pela transcrição e ainda às infinitas experiências que não 

apareceram ao longo das conversas, dão base às diferentes formas de encarar artigos 

culturais, entre eles, o cinema e, mais especificamente, os filmes de Mazzaropi.  

 

IV.2. As experiências do cinema 

 

IV.2.1. Sr. Pedro 

 

 Quando eu comecei a freqüentar cinemas, no começo da década de 1950, só na 

cidade de São Paulo que existiam televisores, e por isso a forma visual de se obter 

cultura e informação era o cinema. Nas cidades do interior, as matinês de domingo eram 

a grande oportunidade que os pais tinham de se livrar dos filhos para namorarem. Mas 

era comum que nesses namoros após os almoços de domingo alguns pais morressem de 

congestão. Parece piada, mas é verdade. Digo isso porque eu presenciei, aconteceu com 

a família Siqueira, de Osvaldo Cruz. Na segunda-feira, tivemos que faltar na escola para 

ir ao enterro do Siqueira, que havia falecido de congestão, ao namorar depois de um 

grande almoço – feijoada, frango, macarronada.  

 O primeiro filme a que assisti foi um do Tarzan, com Lex Baker. Eu fiquei 

petrificado quando entrei na sala, e então começaram a xingar minha mãe, porque eu 

estava atrapalhando os espectadores sentados. Em São Paulo, mais velho, já morando 

sozinho, eu frequentava todas as salas de cinema, guiando-me pela programação na 

Folha de São Paulo. Na época, eu acompanhava muitos seriados, com doze ou quinze 

capítulos, um formato que não temos mais no cinema. Nyoka, Capitão Marvel, Capitão 

América, A adaga de Salomão, Falcão Negro, seriados americanos fabulosos, feitos 

entre 1931 e 1952. Nos Estados Unidos, foram feitos duzentos e setenta e nove seriados 

no período de vinte e um anos. Quem assistiu Nyoka, nunca esquece. 

Quando eu tinha quinze anos, em 1958, havia um edifício chamado Santa 

Helena, na região da praça da Sé, de uns sete andares. Nesse edifício tinha dois cinemas, 

o Santa Helena e o Cinemundi, e este último era tão “poeira”, tão mal freqüentado, que 

eles deixavam você assistir a três filmes com apenas um ingresso. E foi lá que assisti a 

um filme de Frank Capra que mudou minha vida. Ele ganhou um nome sublime em 

português, Adorável vagabundo [Meet John Doe], com Gary Cooper e Barbara 
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Stanwyck. Nesse filme se combate o uso de automóveis; nele, um sujeito vira para o 

outro e pergunta “por que você usa automóvel? Para atropelar as pessoas, para gastar 

gasolina, para ir depressa, para dar dinheiro a policial corrupto que queira te multar?”. 

Isso fixou na minha cabeça de tal forma que passei minha vida sem pensar em tirar a 

Carteira Nacional de Habilitação. Outro filme que me marcou muito foi Os brutos 

também amam [Shane], com o Alan Ladd. Gosto muito também de filme nacional: 

Caiçara, O cangaceiro, todos os filmes com a Eliane Lage. Hoje ela é minha amiga, eu 

tenho o telefone dela, e ligo perguntando: “você sabe quem é? É seu admirador número 

um”, e ela já sabe que sou eu. 

Eu gostava muito do Cine Piratininga, na Rangel Pestana, o maior cinema da 

América Latina. Ele tinha capacidade para três mil e cinqüenta e quatro pessoas, um 

colosso, com tela panorâmica. A um quilômetro do Piratininga, havia o Cine Universo, 

o único que conheci até hoje que abria o teto, e lá xingávamos muito o projetista, que às 

vezes não percebia que estava chovendo e deixava a abóbada aberta. Hoje, esses 

cinemas deram lugar para templos evangélicos; antes, eram lugares de conhecimento e 

informação, hoje são lugares de alienação. Cine Marrocos; Cine Ipiranga; Cine 

Broadway, na avenida São João; Cine Boulevard, na rua Antonio de Godói; Cine Roxy, 

na avenida Celso Garcia; meu amado Cine Júpiter, no bairro da Penha, onde assisti 

umas quatro vezes a Os brutos também amam. 

O primeiro filme de Mazzaropi a que assisti foi Sai da frente, logo que saiu. 

Tínhamos que ir à fila do cinema esperar sessões contínuas. Funcionava assim: você 

comprava o ingresso da sessão das duas, não conseguia entrar, e se fosse um dos 

próximos seiscentos da fila, entrava na sessão das quatro horas; se você não 

conseguisse, continuava na fila para a sessão das seis. Os filmes eram lançados sempre 

no Cine Art Palácio , na avenida São João, em frente ao Largo do Paissandu. Meu Deus! 

E no interior era ainda mais concorrido. Na cidade de Jandaia do Sul, não havia energia 

elétrica, e o cinema funcionava com motor a diesel. Para ouvir e entender os filmes 

nacionais, só sentando nas três primeiras fileiras, e era o que eu fazia. Lá, o pessoal ia a 

cavalo assistir aos filmes de Mazzaropi, saindo dos sítios. O cinema mantinha toras de 

madeira do lado de fora para as pessoas amarrarem os cavalos, e pela quantidade de 

cavalos amarrados sabíamos se as salas estavam lotadas ou não. Nesse cinema que eu vi 

um filme magnífico de Lima Barreto, chamado O cangaceiro. Meu pai era comunista, o 

que na época queria dizer que ele tinha parte com o diabo, e ele achava que eu era 

nacionalista extremo, pois assisti ao filme todas as cinco vezes que foi exibido na 
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cidade, durante cinco dias seguidos. Acontece que eu não era nacionalista, mas 

simplesmente não entendia o que era dito, e precisei assistir tantas vezes para emendar 

todos os diálogos e entender o filme. 

Mazzaropi estourou no Brasil na década de 1950, quando os índices de 

analfabetismo eram enormes. O pessoal da roça não estudava. Não tinha escola como 

tem hoje, o pessoal tinha que ir a cavalo para o centro da cidade, para estudar. E eles se 

identificavam com Mazzaropi, por isso ele fazia sucesso. Primeiro, não tinha legendas; 

segundo, eles se viam na figura do Mazzaropi, que era o caipira, o sertanejo, o caboclo, 

o colono brasileiro. Em qualquer lugar do Brasil ele fazia sucesso, pois quem estava 

assistindo também estava na tela. Eu, inclusive, assisti a todos os filmes dele, sem 

exceção. Desde pequeno, eu me recuso a ser triste, e com Mazzaropi eu tinha a 

oportunidade de rir, gargalhar muito. Era uma gargalhada só! Aquele jeitão dele de 

andar, de falar... O Mazzaropi era o pessoal que eu via entrar no salão do meu pai para 

cortar o cabelo, fazer a barba, principalmente aos sábados, que era dia de feira e enchia 

de gente. E eu morei em sítio no interior do Rio Grande do Norte, e me identifico com o 

pessoal da roça, porque eu também sou roceiro, filho de um casal que até os dezoito 

anos morou em sítio. O jeitão do Mazzaropi de andar, como se aleijado, estropiado, 

corcunda, levando uma perna pra frente, cansado, nunca saiu da minha cabeça. É o Jeca 

Tatu brasileiro! O andar jocoso, de quem não joga o peito pra fora e a barriga para 

dentro, estilo militar. É um cidadão que vai arrastando os ossos de acordo com a 

capacidade de arrastar esses ossos. Ladino, esperto, malandro; nos filmes dele ele não 

termina sofrendo, não. Termina como vencedor. Não consigo me lembrar de nenhum 

filme em que ele acabe triste, infeliz, numa situação ruim. Ele vence a tudo e a todos, o 

tempo inteiro. Não é orgulhoso, não é ufanista, tem que matar um leão todo dia para 

sobreviver. 

Mazzaropi era assunto para uma semana toda, tanto na cidade como no interior. 

Você assistia a uma vez na matinê e depois passava a semana relembrando com as 

pessoas: “você lembra daquela hora que ele cai da árvore?”, gargalhávamos o tempo 

inteiro. Ele era sinônimo de alegria para nós. Bom, mas nos filmes eu gostava muito do 

esquema da roça. Mesmo que ele venha uma vez para a rua Augusta, continuava sendo 

um caipirão, sempre com o guarda-chuvas. Você vê, eu sempre ando com guarda-

chuvas, e sempre lembro do Mazzaropi por causa disso, porque eu sou que nem ele! 

Sempre que eu assistia aos filmes dele, tinha um enorme respeito pelo pessoal da roça, 

porque aqui nós tomamos café, almoçamos e jantamos sem plantar nada nem colher 
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nada. Alguém passa sede e passa fome no sertão para que tenhamos esse conforto de 

graça. Daí vão falar: não é de graça, eu pago! Mas esse valor não é nada comparado ao 

sofrimento do pessoal do sertão. Se o dinheiro é tão bom assim, coma-o então! A 

profissão do roceiro sustenta todas as demais, pois todos precisam comer. O pedreiro 

não pode comer tijolo e argamassa. O dentista, o policial, quando têm fome, precisam 

comer arroz e feijão. Todos dependem do Jeca Tatu. Há uma música da dupla Tonico e 

Tinoco que diz assim:  

 

Nunca se ria, seu moço,  

de um caboclo calado,  

pois tudo neste mundo  

traz sentimento guardado,  

não faça caçoada  

do viver desse coitado,  

é seu patrício, seu moço,  

é brasileiro apurado 

 

Tudo que você veste 

tudo que você come 

vem das mãos desse cabloclo 

vem do suor desses homens 

que para trazer à cidade o que se consome 

lá no meio do sertão 

passa sede e passa fome. 

 

Esse é o Mazzaropi, o caipira brasileiro. 

Nas salas de cinema, quando passavam os filmes, era uma gargalhada só. E era 

como se ríssemos de nós mesmos: “olha eu lá!”. Tinha gente que até gritava: “oi 

Mazzaropi, tudo bom?”. Quando ele cantava, aí ficávamos todos quietos, pois 

queríamos ouvi-lo, ele tinha uma voz bonita. Qualquer música na voz dele ficava bonita, 

ele era muito afinado. E eram sessões muito diferentes das demais, pois nelas as pessoas 

costumavam aparecer bem arrumadas, os homens de terno e gravata, e isso nunca 

acontecia nos filmes de Mazzaropi, era roupa da roça mesmo. Era como se estivéssemos 

numa festa, como se estivéssemos no circo. Circo e cinema se misturavam nas salas do 

Mazzaropi. 

 

IV.2.2. Sra. Célia 

 

Sempre gostei de cinema, desde criança. Era apaixonada, conhecia tudo. 

Comprava uma revista chamada Cinelândia, tinha todas. Eu ia na matinê todo domingo, 
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em Taubaté. Tínhamos três cinemas em Taubaté: o Palace, Urupês e o Boa Vista. E meu 

pai passava filmes aqui na praça Santa Terezinha, para o pessoal que era operário na 

CTI. Ele gostava muito de cinema. Ele passava muitos faroestes, com John Wayne, 

Johnny Westmuller, seriados, Oscarito, Grande Otelo, Ankito. Eu gostava de estar lá, 

independente do filme. Todos sentavam no chão, enchia, muitas crianças, todos 

conversavam, muita empolgação antes e depois dos filmes, palmas durante os filmes.  

As palmas vinham principalmente quando o vilão era capturado. Era tudo muito pobre, 

todos operários. Perto da praça, havia uma vila de operários, e todos iam a ela para 

assistir aos filmes. Meu pai queria proporcionar essa experiência do cinema a todos. 

Adolescente, eu gostava muito dos filmes com o Frank Sinatra, Dirk Bogarde, 

Steve McQueen, desse tipo de filme. Assisti  História de um homem mau [The Singer 

not the song, 1961], com o Bogarde, umas oito vezes. Um faroeste. Gostava demais da 

turma do Sinatra: Sammy Davis Jr, Peter Lawford. Eram filmes muito bons, diferentes. 

Alguns musicais, outros de gangster. A um passo da eternidade [From here to eternity, 

1953], Papillon [idem, 1973]. Mas eu não gosto mais de cinema, por causa do barulho, 

da acústica. É muito alto, incomoda. Eu não consigo nem entender o filme. Nem para 

TV eu tenho mais saco. Outro dia vi um filme na TV, mas não termino. Só não gosto de 

filme de terror, de vampiro, do Freddy Krueger, pois atrai energias negativas para a sua 

casa. Quem tem uma sensibilidade maior, percebe.  Eu me arrependo de ter ido assistir a 

O exorcista no cinema até hoje. Esses filmes devem ser evitados.  

Eu ia a todos os filmes do Mazzaropi. Minha mãe gostava muito e me levava 

junto e eu acho que vi todos os filmes dele. Pequenininha, minha mãe me carregava e eu 

adorava. Adolescente, eu não gostava tanto, porque ia ficar com o namorado e a sessão 

lotava. Mas todo mundo ia. Mais velha, veio a saudade, comecei a lembrar do 

Mazzaropi, do tempo passado. A mudança na vida vem muito rápido, a passagem do 

fogão à lenha ao microondas foi rápida, eu vi isso. Não deu muito tempo de assimilar. E 

o Mazzaropi traz a lembrança. Ele continua lá, igual, vivendo no tempo. Eu vivia na 

pobreza e na fartura. Não podia comprar pão, mas tinha todas as frutas e todo o amor da 

família. Quando criança, eu queria o pão. Eu lembro até hoje do cheiro do leite com 

chocolate que as outras crianças levavam para a escola e eu não tinha condição de levar, 

mas queria. Mas hoje eu sei que não era o pão que importava. Quando você vê um filme 

do Mazzaropi depois de um tempo, você pensa: como eu era feliz, como era bom, todos 

na rua, encontrando-se nas salas de cinema. Era a vida de antigamente. O Mazzaropi é 

muito engraçado, até hoje. Você racha de assistir hoje. 
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Eu lembro de uma cena de um dos filmes que eu vi com a minha mãe em que o 

Jeca estava nervoso e dizia: “eu vou matar!”, e a filha respondia “não, pai, não vai matar 

agora não”, e ele respondia “mas eu não ia agora. Eu ia pra casa, tomar um banho, 

jantar, dormir, acordar, tomar café, e depois eu ia matar”. Isso é muito engraçado, e é 

tão simples. E o jeito dele sentar no fogão, como se fosse uma galinha. E era assim que 

a gente sentava. Não tinha lâmpada em casa, e ficávamos todos na cozinha, que era 

grande, em torno do fogão. Lembro que em toda estréia de filme ele fazia espetáculos 

para atrair o povo. Em Taubaté, era no primeiro dia de exibição dos filmes, e todo 

mundo ia. Lembro de uma vez que ele foi à sala de cinema antes do filme começar. 

Elegante, com um terno de linho azul, e um carro aberto, rabo-de-peixe. 

Eu lembro de outra piada de um filme dele que eu achava muito engraçada, que 

era do Jeca Macumbeiro ou do Jecão... Um fofoqueiro no céu. O Jeca estava no céu, e 

era um céu já engraçado, meio teatral, com as nuvens pintadinhas e uns rapazes com 

roupas brancas, harpas, auréolas na cabeça. E aí numa seção espírita aqui na Terra 

alguém dizia: “Desce, Jeca!”, e ele respondia “Já vou, já vou!”, meio bravo. Contando 

assim não parece tão engraçado, mas ele tinha um jeito que fazia as coisas ficarem 

engraçadas, um jeito de se mexer e de falar que é difícil de explicar. Meio tapado, mas 

esperto também. 

As sessões do Mazzaropi eram as que mais enchiam. Dizia-se por aqui: “o morro 

desce quando tem filme do Mazzaropi”. Taubaté inteira estava lá, como se fosse entrega 

de Oscar, esperando. Vinha muita gente das cidades próximas, gente de longe, era até 

difícil conseguir ingressos. Meu pai era amigo do dono de um dos cinemas da cidade, e 

geralmente esse moço deixava a gente entrar de graça, mas nos filmes do Mazzaropi, ele 

não deixava, porque a sala enchia, e ele ganhava muito com isso. Formavam filas e filas 

nos quarteirões, uma coisa impressionante. 

Lembro do dia em que Mazzaropi morreu. Não foi aquela coisa que se vê hoje, 

dos escândalos na rua, choradeira, nem nada. Isso das emoções exageradas é mais para a 

televisão. Mas a cidade estava com um espírito diferente. Você andava, encontrava os 

conhecidos, e era um desânimo só. Era como se tivéssemos perdido uma parte da nossa 

alegria. Era estranho, porque era como se fosse um conhecido. A gente via ele na rua às 

vezes, cumprimentava, e tinha um carinho especial, porque era como um amigo que a 

gente conhecia há muito tempo, e via uma vez por ano. E aquilo não podia ser mais, 

aquele encontro de todo ano. Parecia que a gente não estava perdendo só os filmes; 

acabava aquilo de ficar todo mundo junto, de ver uma história nova, todo ano. 
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IV.2.3. Sr. Cláudio 

 

 Voltando ao assunto cinema, lembro que na Vila Anastácio eu assistia a filmes 

do Tarzan nas matinês de domingo. Creio que foram os primeiros filmes a que assisti. 

Eles eram uma família, Tarzan, Jane, Boy, Cheetah. E tinha também os filmes musicais, 

que eu gostava muito, Fred Astaire e a turma toda. O cinema do meu bairro também 

tinha uma estratégia para fazer com que os garotos virassem clientes, o “programa 

duplo”, que era passar seriados depois dos filmes. Então tínhamos que voltar umas dez 

vezes para ver tudo. Lembro do Flash Gordon, Jim das selvas, e eu gostava muito de 

um que chamava As aventuras de Nyoka.  Os filmes a que eu assistia eram todos 

reprises, pois eram lançados primeiro na cidade e depois chegavam na Vila Anastácio e 

nos outros bairros. Às matinês, eu ia sozinho, mas quando eram filmes que passavam à 

noite, ia com minhas irmãs e seus namorados ou com meus pais. Eu assistia também a 

algumas chanchadas que passavam, com Oscarito, Grande Otelo, Eliana Macedo. E 

depois veio o Mazzaropi, em 1952, com Sai da frente, que eu assisti nesse mesmo ano, 

com meus pais, à noite. Só que quando anunciavam um filme do Mazzaropi, os cinemas 

lotavam. O Sai da frente foi o primeiro, e foi muito bem recebido onde eu morava. 

Nadando em dinheiro foi o próximo, e eu fiquei ansioso esperando chegar na Vila 

Anastácio, pois já tinha visto no jornal que tinha estreado no centro. Levavam duas ou 

três semanas para chegar nos bairros, em média. Candinho, em 1954, eu já assisti na 

cidade, com meus pais. E fui nos primeiros dias de estréia. Mazzaropi foi inteligente, 

lançou Candinho no dia 25 de janeiro de 1954, no Cine Art Palacio e mais vinte e cinco 

salas. Os primeiros dias de estréia foram uma loucura, tinha filas enormes, tanto que não 

conseguimos assistir ao filme nas primeiras tentativas. Meus pais vieram, mas a fila era 

muito grande. Como nós vínhamos aos finais de semana, já que estudávamos e 

trabalhávamos, era ainda mais difícil. Conseguimos na segunda tentativa, num 

domingo. Colocavam cartazes, o nome dele gigantesco, em luz de neon, e aquelas filas 

enormes. E eram sessões corridas, das quatro da tarde às duas da manhã. Nós sempre 

pegávamos as sessões das dez horas à meia-noite, já que tínhamos que voltar de 

transporte. 
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 Meus pais gostavam do Mazzaropi de antes ainda do cinema. Eles ouviam-no 

pelo rádio. Ele tinha um programa que se chamava Rancho alegre, na rádio Tupi, à 

noite. Ele fazia humor, contava causos, uma espécie de uma novelinha que ele contava e 

a gente imaginava. Ele cantava também. Com o advento da televisão, o programa dele 

começou a ser exibido nela, e nós o acompanhávamos por lá. No nosso caso, meu pai só 

pôde comprar uma tevê nos anos 1960, ficamos dez anos assistindo nas casas de 

vizinhos ou no bar em que íamos comprar algumas coisas. Eram os tempos dos 

“televizinhos”. Como meus pais era fãs dele dos tempos do rádio, quando ele estreou no 

cinema, pensamos “vamos lá ver como ele é mesmo”. Porque nas revistas vinham as 

fotos dele, mas nunca o tínhamos visto em movimento. Quando passou Sai da frente, foi 

muito legal por causa disso. Então, desde que comecei a gostar de Mazzaropi, foi 

acompanhando meus pais. Quando eu fiquei mais velho, comecei a vir sozinho para o 

centro para assistir às estréias, pois não aguentava esperar, demorava muito. E depois ia 

para casa e contava para os meus pais do novo filme do Mazzaropi, fazia uma avant-

première para eles, que então diziam “ah, é assim? Que bacana, quando chegar aqui nós 

vamos ver”. E eu ia junto e via uma segunda vez. 

 Meu pai gostava muito desses filmes rurais, pois, apesar de espanhol, ele havia 

sido criado no interior, na região de Ribeirão Preto, de Cravinhos. Ainda garoto, 

trabalhou em canavial, em lavoura. Ele gostava principalmente de Mazzaropi, mas havia 

outro ator da época, que chamava Genésio Arruda, que fazia coisas parecidas e meu pai 

gostava. Tinha também a Nhá Barbina, que era mulher, mas também fazia esse papel de 

caipira. Chica Pelanca, também. Todos esses pelo rádio. Ele gostava muito de ouvir 

rádio, e eu o acompanhava. Programas como Papel carbono, Balança mas não cai, A 

hora do pato, Pausa para meditação, com Julio Louzada, e Mazzaropi também. 

Mazzaropi tinha toda essa característica de homem simples, da roça, de bom coração, 

que agradava à meu pai e à minha mãe, ambos do interior. 

 Quando minhas irmãs ainda moravam conosco, elas compravam revistas de 

fofoca e às vezes apareciam algumas notinhas sobre o Mazzaropi, e eu me interessava 

por ler. Acompanhei a carreira inteira dele, mesmo que não tenha visto alguns de seus 

filmes por algum tempo. Eu lia às vezes as críticas nos jornais, que sempre falavam mal 

dos filmes dele, e eu ia na dos críticos, e deixava de assistir ao Mazzaropi. E ele tinha 

mágoa disso, pois muitos críticos falavam sem ao menos assistir aos filmes. E acho que 

ele tinha razão de ficar chateado, e estava certo quando dizia que era o público que 

deveria dizer se o filme estava bom ou não.  
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 Eu falei que gostava muito de musicais americanos. Na época de carnaval, eu 

também acompanhava muito as chanchadas carnavalescas. Na época, faziam sucesso 

Linda Batista, Dircinha Batista, Emilinha Borba, Marlene, que eu acompanhava pelo 

rádio. E então, quando chegavam as chanchadas, eu queria vê-las em movimento, no 

cinema. Todo ano tinha um filme nessa época, e eu gostava de ver as roupas, os 

cenários. Carnaval no fogo, Amei um bicheiro, Agulha no palheiro, Carnaval em 

Caxias, Carnaval em Marte. Até hoje, quando passa na tevê, eu paro para ver. Sempre 

gostei muito de comédias e de musicais. Mazzaropi não fazia musicais, ele cantava 

músicas que tinham a ver com o que estava acontecendo no filme. Se era uma cena 

triste, ele cantava uma música triste. Para não ficar muito batido, para não ficar só ele 

cantando, ele convidava cantores em evidência na época, como Agnaldo Rayol, Lana 

Bittencourt, Elza Soares, Ângela Maria. Desde os tempos do rádio, no Rancho Alegre, 

ele sempre cantava uma música, algumas de sucesso, outras mais puxadas para o 

sertanejo de raiz, falando sobre a família, não como esses sertanejos de hoje, que só 

falam de amor e cama. Os filmes dele não eram nada carnavalescos. Eram sérios, ou 

dramáticos, tinham um pouco de cada coisa; eram melodramáticos. Eram dramas com 

um pouco de comédia; alguns dizem tragicômico, mas não havia tragédias nesses 

filmes. Eram drama e humor. Só o jeito dele ser era uma comédia: o jeito de falar, de se 

vestir, de andar. E ele era inteligente, via a situação do país e colocava o tema no filme, 

absorvia. 

 Nos filmes de Mazzaropi, a diferença é que iam famílias para assistir aos filmes. 

Marido, mulher e crianças, todos sentados juntos, e iam comprar balas no intervalo. E 

ouviam-se comentários como “olha que música bonita, acho que se sair o disco eu vou 

comprar”. E muitas vezes o disco não saía, e então as pessoas voltavam para ouvir as 

músicas de novo. Também não tinha gravador. E diziam muito também: “ah, vou trazer 

minha mãe”, ou sogra, ou irmão, enfim. E especulavam já na saída sobre o próximo 

filme: “qual será o próximo tema?”. Ficávamos ansiosos, e assim ele fazia muito 

sucesso, com mais bilheteria que os filmes americanos que passavam nos mesmos 

cinemas. As pessoas iam ver mais de uma vez seus filmes, que saíam uma vez ao ano. 

Meus pais iam mais de uma vez, já que não tinha televisão. 

 Ainda pequeno, lembro de ter assistido ao Mazzaropi no circo. Na verdade, era o 

Pavilhão Mazzaropi, que não era redondo, como um circo comum, mas era comprido, 

um tipo de teatro. Não tinha picadeiro, tinha palco. E ele contava os causos, encenava 

uma peça rural. Minha tia morava no interior, em Piquerobi, e eu fui passar as férias lá, 
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e ela sabia que eu gostava de circo, e então me levou para vê-lo. Eu cheguei e me 

deparei com aquela espécie de galpão, coberto por zinco e não lona, e perguntei: “mas é 

circo?”. Lembro que achei muito esquisito ouvi-lo pelo rádio e então vê-lo 

pessoalmente. Lembro que ele estava de calças pula-brejo, botinas, um chapeuzinho, e 

pintava os dentes de preto, para parecerem falhados. Quando ele sorria, ficava aquela 

micagem. E tinha também um guarda-chuvas, que depois ele também vai usar nos 

filmes. No Chico Fumaça, ele faz o papel de um rapaz que salva um trem de cair em um 

rio, e então se torna um herói. Os políticos da região falam que vão lhe dar um prêmio, 

mas nunca dão de fato; ele só recebe no Rio de Janeiro. Só que ele bebe e não se lembra 

do lugar onde ele tinha escondido o dinheiro. E então eu me lembro nitidamente que ele 

abre o guarda-chuvas no final do filme, após tê-lo usado até como arma, e todo o 

dinheiro está lá, penduradinho.  

 Eu gostava muito da figura que o Mazzaropi havia construído no cinema. Muito 

humano, certinho, ligado à família. Talvez fosse de algum modo um retrato da minha 

família, e por isso que gostava tanto. Mas meu pai não era cômico, pelo contrário, era 

severo, e eu quase não dialogava com ele. Falávamos mais de escola e trabalho. E o 

humor que tinha no Mazzaropi não aparecia no meu dia-a-dia, e então eu me alegrava 

ao ver seus filmes ou ao ouvi-lo no rádio. Meu pai sentava-se, ligava o rádio, ouvia aos 

comentários sobre futebol, depois tinha o programa do Mazzaropi. Tinha também uma 

novelinha rural que passava antes da Hora do Brasil, e durava uns trinta minutos. Acho 

que o Mazzaropi participou como convidado algumas vezes dessas novelinhas. Na rádio 

Cultura também tinha o programa do Nhô Totico, e o mesmo ator fazia a voz do 

professor e do aluno da Escolinha do Nhô Totico. Mas era uma hora sagrada quando 

Mazzaropi era sintonizado na minha casa: todo parávamos na sala e ouvíamos. O rádio 

era antigo, tinha o formato de um oratório, de uma igrejinha, e meu pai sentava do lado, 

já que ele que comandava o rádio, e todos parávamos o que estávamos fazendo para 

ouvi-lo. Meu pai fazia assim [com o dedo indicador em frente aos lábios]: “psiu, 

Mazzaropi!”, e aumentava o volume. 

 Mazzaropi foi único, e era meu cineasta preferido. Também me identificava 

muito com a trajetória dele, que veio do nada e conquistou tudo aquilo, fundou a própria 

companhia. Sempre achei o mais humano dos diretores.    
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IV.2.4. Sra. Vera 

 

 Eu comecei a ir ao cinema bastante jovem, quando ainda trabalhava de 

doméstica. Eu tinha uma patroa que me dava um dinheirinho a mais para ir ao cinema. 

Eu lembro que era um programa barato, muito mais que hoje, que custa os olhos da 

cara. Eu era pobre, para você ver, minha família só comia carne de domingo, mas 

mesmo assim dava para ir ao cinema às vezes. Santo André tinha três cinemas, Tangará, 

Carlos Gomes e Cinearte. Eu ia mais no Tangará e no Cinearte. O Tangará ainda existe, 

mas hoje passam filmes pornográficos. Ele era o cinema mais chique da cidade, todo 

acarpetado, com um grande balcão para vender drops e carrinhos de pipoca em frente. O 

Cinearte ficava mais isolado do resto da cidade, na rua Ester, e era mais acanhado, com 

poucos lugares, menos pessoas. Na época, a gente não tinha tantas opções de passeios, e 

menos ainda à noite. De tarde, a gente caminhava no calçadão, via as lojas, ia nas 

leiterias... De noite, tinha só o cinema, mesmo, e então era um programa que sempre 

que sobrava dinheiro, eu fazia. Dependendo do filme, você ia com pessoas diferentes. 

Muitos filmes, eu vi com as minhas amigas, os romances, esses filmes de amor. Esses 

eram os meus filmes preferidos.  

 Vi muitos filmes nessas salas. Na minha juventude, lembro de ter visto 

Cleópatra, Assim caminha a humanidade, E o vento levou..., Doutor Jivago, Os dez 

mandamentos, Spartacus. Meus filmes favoritos na época e até hoje são os da série 

Sissi, a princesa. São três filmes, Sissi, Sissi, a imperatriz e Sissi e seu destino, um mais 

bonito que o outro. Os filmes são sobre o amor dela por um príncipe, a sogra terrível e 

os problemas que ela tinha para organizar o país de onde ela vinha. Hoje eu tenho em 

DVD, mas não é a mesma coisa. Eu ia muito com as minhas primas ver esses filmes da 

Sissi. Eu gostava também dos filmes da Vera Cruz, com a Eliane Lage e o Anselmo 

Duarte, que eram o par romântico da época. Tinha também alguns filmes com a 

participação da Adelaide Chiozzo, com o Oscarito e o Grande Otelo, e como eu gostava 

das músicas dela, sempre comprava ingresso quando sabia que ela ia aparecer. Eu me 

lembro bem de um filme chamado Lampião, o rei do cangaço, sobre a história do 

Lampião e da sua mulher, a Maria Bonita. Era um filme muito bacana, que fazia a gente 

ver que ele era uma figura muito admirada pelo povo do Nordeste e também como ele 

era uma bom companheiro para Maria Bonita. Ele lutou pelo povo dele e viveu uma 

história de amor muito grande. O filme fazia a gente pensar melhor nos preconceitos 

que a gente tinha. 
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 O público e o comportamento deles nas salas de cinema variavam de acordo com 

o filme que estava passando e os horários. Nos filmes estrangeiros, de Hollywood, o 

pessoal ia bem vestido, de terno, gravata, vestidos, e às vezes a gente encontrava gente 

importante da cidade nesse filmes, os “bam-bam-bans”. Eu gostava bastante desses 

filmes, que eram geralmente romances, dramas, filmes de guerra, e geralmente ia 

acompanhada das minhas primas para assisti-los. Nas comédias, ia mais o povão, o 

pessoal mais pobre, pra dar risada mesmo. Os filmes que mais lotavam eram os do 

Mazzaropi, mas os filmes com o Oscarito e Grande Otelo não ficavam muito atrás. Para 

o Mazzaropi, formavam filas muito grandes, de virar o quarteirão, ainda mais porque as 

salas dos cinemas não eram muito grandes por aqui. E o pessoal ia vestido de maneira 

mais informal, os homens de calça e camisa ou camiseta, um sapato mais surrado, e as 

mulheres também, sem penteados e com vestidos mais simples. Dentro das salas o 

pessoal conversava bastante, começava a lembrar do filme do ano passado do 

Mazzaropi, cantava junto as músicas dos filmes. No meio da sessão, tinha um intervalo, 

e aí era só brincadeira e risada. A gente se divertia muito, era uma experiência diferente 

desde o começo. Eu lembro que a gente ia em bandos de gente ver os filmes de 

Mazzaropi, não éramos só eu e minhas primas, mas iam muitos vizinhos, amigo do 

amigo, e por aí vai. Formava uma caravana, que passava pelas ruas e pegava mais gente. 

E depois do filme ficava todo mundo ali em volta do cinema, as moças tentando lembrar 

as letras bonitas das músicas, e os rapazes lembrando das piadas, imitando o jeitão do 

Jeca. 

 Eu vi muitos filmes do Mazzaropi, e lembro alguma coisa de quase todos que 

você me mostrou nesta lista
335

. Do Um caipira em Bariloche, por exemplo, eu lembro 

que eu estranhei, porque o cenário era diferente, na neve, e não no interior. Lembro do 

Tristeza do Jeca, que canta o Agnaldo Rayol, e tinha algumas situações com políticos 

que o Jeca ficava tirando sarro deles, só que sem querer, e era muito engraçado, porque 

eles eram os vilões, que estavam fazendo coisas erradas. Ele era inocente, atrapalhado, e 

quando a gente fica mais velho acaba até achando bobo, mas na época era engraçado, e 

ele falava de bons valores, porque não brigava, mas também não deixava de dizer o que 

pensava, opondo-se aos vilões desonestos. Eu tenho a impressão de que as coisas eram 

mais simples naquela época, sem violência, a gente podia sair para a rua na hora que 
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 Para facilitar a lembrança dos filmes de Mazzaropi, ofereci aos entrevistados uma lista com a 

filmografia completa do cineasta. 
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quisesse, as relações com as pessoas eram mais simples, e os filmes dele tinham tudo a 

ver com aquele tempo.   

 Um que eu lembro bem é O vendedor de lingüiça, que é sobre um homem que 

trabalha vendendo lingüiças na cidade e que tem um filha que tem patrões ricos e se 

cansa de viver na pobreza. O pai faz o que pode, mas não tem dinheiro para dar as 

condições de vida que a filha deseja. No final, a filha acaba casando com um homem 

rico, e o pai continua trabalhando como vendedor, que é o que ele gostava de fazer. Era 

um filme muito bonito, sobre a importância de dar valor ao que se tem. Foi um dos 

filmes do Mazzaropi que eu mais gostei. 

O que eu mais gostava nos filmes do Mazzaropi era o Jeca, mesmo. Ele tinha um 

jeitão que era só dele, o jeito de andar, de falar, de ficar nervoso. Ele não era muito 

inteligente, mas tinha graças muito naturais. E ele brigava pelo que era certo, contra os 

corruptos, e defendia a família e os amigos dele, e isso era bonito, a gente torcia junto 

para que ele ganhasse as brigas. E ele sempre saía por cima, porque acreditava no que é 

certo, que é a honestidade, a família, a amizade. Ele tinha uma esposa que era quase 

sempre a mesma nos filmes dele, a Pelanca, e eles eram como se fosse um casal, todo 

ano juntos e participando de novas aventuras. Ele também tinha outros parceiros 

constantes, que era o cachorro dele, o Coronel, e o carro, que conversava com ele. Eles 

não apareciam sempre, mas era bacana todo ano eles aparecerem juntos, e também tinha 

os filhos, que eram interpretados por atores diferentes, mas sempre estavam lá; era 

sempre o mesmo grupo, os mesmos personagens passando por situações novas. 

Eu nunca voltei a assistir aos filmes do Mazzaropi depois dessa época. Outro 

dia, vi que estavam vendendo no supermercado os DVDs com filmes dele, e na hora até 

tive uma lembrança boa, mas acho que já passou o tempo. Ele era divertido no cinema 

daquela época, e era bacana assistir com todo mundo, mas hoje eu acho que já não veria 

muita graça. Hoje, eu não assisto a muitos filmes, mas gosto demais de Uma linda 

mulher e Moulin rouge, que são filmes românticos. Mas eu detesto legendas, sempre 

detestei, só assisto a filmes dublados. Eu acho que quando você está lendo, não 

consegue ver o que está acontecendo na tela. Mais nova, eu até assistia com legendas, 

mesmo preferindo filmes dublados, e essa era uma das coisas que eu gostava nas 

comédias brasileiras, como o Mazzaropi e o Oscarito, que não tinham legenda.  
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IV.2.5. Sr. Aldo  

 

 Desde garoto, o cinema foi um dos meus passatempos preferidos. Meu pai foi 

poucas vezes durante a vida, mas ele gostava que eu e meus irmãos passeássemos e 

fôssemos ao cinema, e então sempre dava um dinheirinho para irmos ao centro, assistir 

aos filmes e depois, à noite, contar para ele as histórias que tínhamos visto. O passeio 

todo era deslumbrante, passear com os irmãos, sair do Cambuci e ir ao centro, ver todas 

aquelas pessoas bem-vestidas, apressadas, trabalhando ou comprando coisas, e depois 

descrever tudo nos mínimos detalhes para meus pais. E a frente das lojas, o Mappin, que 

era uma loja de departamento muito grande que ficava na Praça Ramos de Azevedo, a 

catedral da Sé, o Martinelli, todo cor-de-rosa. O centro de São Paulo fazia parte de outro 

universo para a gente, que morávamos em uma região que era mais tranqüila na época, 

com poucos carros e comércio familiar. As cores e até o cheiro eram diferentes. Durante 

a semana, no fim da tarde, quando dava o fim do expediente, as ruas ficavam apinhadas 

de gente, eu e meus irmãos nos perdíamos naquele mar de trabalhadores entrando nas 

lojas e saindo dos escritórios. E então escurecia, acendiam as luzes das ruas e 

principalmente as luzes e os néons das frentes das lojas impressionavam demais, era 

uma coisa muito bonita. O Mappin tinha um relógio grande, que a gente usava para não 

perder a hora quando estávamos passeando por lá. Perto do Natal, o Mappin preparava 

uma decoração grandiosa, com árvore, luzes, Papai Noel, e tinha uma brincadeira que 

meu pai fazia, que era perguntar “qual é o lugar mais bonito do mundo todo?”, e eu 

dizia “o Mappin”, pensando nessa decoração de final de ano, e ele dava risada. 

 Quando meu pai nos acompanhava até o centro de São Paulo (e a gente dizia 

assim, “centro de São Paulo”, como se estivéssemos indo para outra cidade), era para ir 

até o palácio dos Correios, no vale do Anhangabaú, geralmente para pegar alguma 

encomenda. E aí passeávamos pelo Viaduto do Chá, pelo Vale do Anhangabaú, às vezes 

passávamos em alguma confeitaria, para comer um pedaço de bolo ou tomar um 

refresco. Minha mãe gostava de ir a algumas farmácias grandes do centro, por causa da 

variedade que ela não encontrava no bairro. No centro, também ficava a Cinelândia, que 

era composta por diversas salas de cinema que ficavam na rua São João, no Largo do 

Paissandu, na rua Duque de Caxias, naquele retângulo ali do centro. Aquela região era o 

paraíso na Terra para mim e meus irmãos! Nós perdemos (ou ganhamos) muitas e 

muitas tardes ali, admirando cartazes gigantescos com os rostos de Humphrey Bogart, 

James Stewart, John Wayne, Omar Shariff e outros, as fachadas decoradas, conversando 
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nas filas, correndo atrás dos ônibus para não chegarmos além do horário em casa. As 

salas de cinema da época eram completamente diferentes umas das outras, e muito 

diferentes do que o pessoal da sua geração conhece, com as salas multiplex, dentro de 

shopping centers. As salas tinham personalidades próprias, e isso porque havia muitas 

na mesma região, então elas precisavam mostrar atrativos para os consumidores. Os 

filmes eram variados, mas o que contava mesmo era a experiência propiciada por cada 

sala: o Metro, por exemplo, que ficava na Avenida São João, era chique, muito elegante, 

principalmente nas sessões do entardecer e da noite, em que víamos os homens 

chegando de smoking e as mulheres de longos. Os cinemas mais luxuosos estendiam 

tapetes vermelhos para os seus espectadores, para passarem como se fossem 

celebridades. Toda a preparação da frente do Metro dava a impressão de que ali estava 

acontecendo um grande evento, maior do que só a exibição de um filme.  

De modo geral, a maioria dos cinemas pedia que os clientes fossem arrumados, 

pelo menos usando um paletó, no caso dos homens. Como éramos crianças, durante o 

dia, eu e meus irmãos conseguíamos entrar em quase todas as salas que tentávamos, que 

não eram tão luxuosas como o Cine Metro ou o Ritz, mas isso não importava nada para 

a gente. Lembro de termos ido em muitas salas por ali: Cine Marrocos (que também era 

fino), Art Palácio, Marabá, Cine Ipiranga, Broadway, Phoenix, Cine-teatro Dom Pedro 

II... Não tínhamos uma preferida, gostávamos de rodar pelo centro e escolher de acordo 

com o filme que estava passando, mas mesmo assim as características de cada cinema 

chamavam a nossa atenção. O Art Palácio, por exemplo, era muito bonito, com um pé 

direito bem alto e cheio de luzes e refletores na entrada e ao lado da bilheteria, que eram 

vistos de longe. Os posters enormes dos filmes em cartaz no Art Palácio também 

chamavam a atenção pelo tamanho. Lá, eu fui muitas vezes com meus irmãos, para 

assistir aos seriados americanos, como Flash Gordon, Dick Tracy, Terry e os piratas, e 

como eram mais curtos, a gente ainda podia aproveitar para passear mais. Foi lá que 

assisti à maior parte dos filmes de Mazzaropi de que me lembro, além de uma montanha 

de filmes de bang-bang. As vezes que meus pais foram assistir os filmes com a gente, 

acho que foram sempre no Art Palácio. Era um cinema que às vezes tinha uma 

freqüência mais popular, e meus pais se sentiam mais confortáveis assim.  

As coisas a que assistimos de que mais me lembro são os seriados. Eu gostava 

muito do Tom e Jerry, que depois começou a passar na televisão, mas na época, no 

Brasil, era só no cinema, mesmo. Eu me lembro com muita clareza de alguns episódios 

do Tom e Jerry, e de como aquilo era tão engraçado para mim, aquela anarquia, aquela 
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violência, eu lembro de rir até doer a barriga junto com o resto da criançada que estava 

lá. Era uma algazarra, um cinema cheio de crianças e adolescentes fascinados por toda 

aquela agitação, as pancadas, paneladas, e o pobre do gato apanhando. Todo mundo 

torcendo pro gato e ele sempre se dava mal. Dei o nome de Tom para o primeiro gato 

que eu tive depois que saí de casa e passei a morar sozinho, e ainda pude rever alguns 

dos episódios com o meu filho, quando ele era pequeno, e eu já não ria tanto, mas ficava 

emocionado e ligava para os meus irmãos para perguntar se eles lembravam também do 

episódio que eu estava vendo. Passei a minha infância e adolescência acompanhando 

esses seriados. 

Adolescente, eu já podia ir sozinho à cidade às vezes, e então comecei a adquirir 

um gosto pessoal por alguns filmes. Eu via muitos filmes de faroeste, americanos e 

italianos. Idolatrava Roy Rogers, Durango Kid, Tom Mix, John Wayne, Giuliano 

Gemma. Eu gostava de todo tipo de filme de mocinho, como o Zorro, mas os bang-

bangs eram os meus favoritos. Puxando pela memória, as histórias se confundem um 

pouco, porque eram muito parecidas, só com alguns detalhes diferentes. Meu favorito 

era o Durango Kid, por causa da questão do vestuário, ele usava um lenço preto no 

rosto, pra esconder a identidade. Ele andava todo de preto sobre um cavalo branco, e os 

filmes dele eram os que tinham ação mais intensa, com lutas, trocas de tiro, 

perseguições, assaltos a bancos, capturas de bandidos. Nos filmes dele e do Roy Rogers, 

normalmente tinha um número musical, e eu gostava disso também.  

Chegando no que eu acho que mais te interessa, eu assisti a todos os filmes que 

Mazzaropi lançou ao longo desses meus anos de infância e adolescência. Ele era 

unanimidade, não conheci ninguém dessa época que não gostasse dele. Nos primeiros 

dias de exibição dos filmes dele, toda a região do centro ficava com muita gente e todas 

as pessoas falando sobre a mesma coisa. Era uma febre. Formavam-se filas gigantescas, 

virando o quarteirão do Art Palácio, e muitas vezes eu e meus irmãos fazíamos parte 

delas. Muitos amigos de escola, vizinhos, parentes e amigos da família eram fãs de 

Mazzaropi, assistiam mais de uma vez aos seus filmes, iam nas estréias lotadíssimas, 

ficavam horas nas filas, queriam ver o Mazzaropi pessoalmente. Eu gostava bastante, 

era fã, não perdia um. Eu gostava mais ainda dos seriados, eram os meus favoritos, 

acompanhei assiduamente, mas nessa fase da minha vida, não perdia um filme do 

Mazzaropi. Eram comédias engraçadíssimas, faziam todo mundo se divertir. Dentro das 

salas, o pessoal fazia uma farra, conversando em voz alta, rindo muito, falando com o 

filme coisas como “cuidado!”, ou “êta, Jeca!”. A platéia seguia o que estava 
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acontecendo no filme: quando era uma parte engraçada, com o Jeca fazendo besteira, 

todo mundo ria; quando era séria, ficava um silêncio, com as pessoas emocionadas, 

dando opiniões em voz mais baixa; mais no fim, as pessoas torciam para que tudo desse 

certo para o Jeca. Na época, era comum o intervalo entre os filmes, e nesses intervalos 

passava um vendedor de balas dentro da sala. Eu lembro que quando os vendedores 

eram muito sérios, sofriam nos filmes de Mazzaropi, porque o pessoal ficava inspirado, 

gostava de tirar sarro. Os vendedores mais espertos entravam na zoeira, também 

brincavam, e aí vendiam até mais. O Mazzaropi pensava nisso tudo, nesse ambiente que 

os filmes dele criavam, ele tinha muito conhecimento do público dele. 

Meu pai era muito fã do Mazzaropi, foi algumas vezes assistir a alguns filmes 

dele comigo e meus irmãos. Minha mãe não ligava muito, assistia ao que nós 

decidíssemos. Meu pai era um homem sério dentro de casa, muito trabalhador, então era 

gostoso vê-lo rindo daquele jeito, se divertindo. Lembro que um dos filmes a que a 

gente assistiu foi Tristeza do Jeca, acho que um dos melhores do Mazzaropi, porque 

não era só engraçado, mas emocionante também. Meu pai, por ser de Tremembé, que é 

vizinha a Taubaté, era também um caipira, e se via muito nas questões que apareciam 

nesses filmes. O filme falava do amor do Jeca pela família, pelos amigos e pelas terras 

em que ele tinha nascido e crescido. Ele brigava com os coronéis do interior para 

conseguir continuar vivendo sua vida pacata, como sempre. Os filmes dele tratavam 

dessas questões de família, de migração, de luta por terras, que acho que tocavam essas 

pessoas que tinham vindo do interior para a cidade e tinham que começar uma vida 

nova. Eu ia muito com meus irmãos e meus pais assistir aos filmes do Mazzaropi. Nos 

dias seguintes, nós ficávamos repetindo em casa as besteiras que o Jeca falava, às vezes 

a gente cantava as músicas no trabalho. Como todo mundo em casa gostava do 

Mazzaropi, principalmente meu pai, ele virava assunto de conversas no trabalho, na 

janta, na arrumação da casa. Lembro dele cantando “Nestes versos tão singelos, minha 

bela, meu amor/ para você eu quero contar o meu sofrer e a minha dor/ Eu sou que nem 

sabiá/ quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está”. 

Quando eu fui fazer faculdade no interior, mais velho, eu comecei a freqüentar 

menos os cinemas, e também fui aprendendo mais com colegas que eram apaixonados 

por cinema. Eu pegava dicas com eles e quando chegava em São Paulo, eu ia assistir aos 

filmes que eles tinham indicado. Eu fui começando a me educar em relação ao cinema, 

e aí não tinha tempo e nem tinha mais tanta vontade de assistir aos seriados e filmes que 

eu acompanhava antes. O engraçado é que, por conta do gosto do meu pai, ainda ia com 
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ele assistir aos filmes do Mazzaropi. Eu perdi muitos filmes dele nessa época, mas não 

parei totalmente de assistir, porque acompanhava meu pai nas sessões, e me divertia até, 

mas já achava mais “bobinho”, mais sem-graça. Eu gostava de filmes sérios, sobre 

guerra, mais intelectuais; como eu estava estudando Direito, era fascinado por Doze 

homens e uma sentença [Angry men, 1957], com o Henry Ford, e Anatomia de um crime 

[Anatomy of a murder, 1959], com o James Stewart, que eram filmes sobre tribunal. E 

então, para falar a verdade, o Mazzaropi já não me agradava tanto, era uma escolha de 

programa que eu sabia que meu pai ia gostar, e por isso fazia. Para tirar meu pai de casa 

para passear era complicado, pois ele não gostava de comer fora, tinha hábitos simples, 

ia até as casas dos vizinhos para um café da tarde, no máximo, e também não gostava de 

lugares muito cheios de gente. O Mazzaropi era uma exceção, e por isso, apesar de não 

me divertir tanto com o filme em si, eu me divertia muito com a experiência da reunião 

familiar naquelas sessões. 

Depois, mais velho, nunca mais assisti aos filmes do Mazzaropi. O trabalho, a 

esposa e o filho ocuparam mais o meu tempo, e então passei a ir pouco ao cinema. Os 

filmes do Mazzaropi foram saindo dos cinemas, e eu também não tinha mais tanto 

interesse em acompanhar, então nunca fui atrás de fitas VHS ou DVDs. Eu continuei 

gostando de cinema, mas passei a acompanhar os filmes pela locadora, alugando os 

lançamentos que pareciam mais interessantes. Dá uma nostalgia da minha família, 

daqueles tempos, de como eram as pessoas e o cinema daquela época ao pensar no 

Mazzaropi. Dá até vontade de comprar um filme dele e assistir. Mas não dá, é muito 

bobo, não é? Mas meu filho deveria assistir, talvez eu mande para ele alguns DVDs. 

Acho que ele entenderia melhor a história do avô dele se visse os filmes do Mazzaropi. 

 

IV.2.6. Comentários 

 

 Mais uma vez, vale destacar a impressão que fica de certo caráter redutor das 

transcrições, dada a riqueza contida nos depoimentos colhidos. No mesmo sentido, os 

comentários também parecem direcionar demasiadamente a leitura dos depoimentos, 

restringindo suas potencialidades a categorias relacionadas aos interesses do 

pesquisador. No entanto, os critérios de pertinência levaram-me a estabelecer o recorte 

aqui apresentado aos depoimentos, e os mesmo critérios guiaram a composição dos 

seguintes comentários em relação às transcrições. Mas deixo a recomendação de que 

seja dada atenção à leitura dos depoimentos, pois eles estão permeados de observações 
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relevantes que podem não ter sido tocadas de modo sistemático pelos comentários do 

pesquisador. 

 De modo geral, é interessante perceber os pontos de contato e os 

distanciamentos de trajetórias consideravelmente distintas. Os percursos pessoais, as 

dinâmicas familiares, a passagem pelo mercado de trabalho, a entrada na velhice foram 

experiências vividas de maneira singular por cada um dos depoentes, que, tendo passado 

a vida vinculados a diferentes grupos sociais, dotados de valores e representações 

particulares, desenvolveram pontos de vista pessoais em relação aos fenômenos 

apresentados pelo mundo – dentre eles, o cinema
336

. A chegada à velhice, com tudo o 

que está implicado socialmente no processo
337

, é vivida de maneiras particulares, e 

impulsiona um movimento de reconstituição do passado em torno de referências 

presentes e passadas. A figura de Mazzaropi persiste na memória desses indivíduos 

como parte de uma teia de relações com eventos e grupos de seus passados e também do 

presente; lembrar de Mazzaropi é remeter às famílias, aos amigos, aos tempos passados, 

aos espaços, a um agrupamento de referências coletivas que tem como ponto de 

encontro único o próprio indivíduo. Assim, enquanto protagonistas de trajetórias 

singulares, coincidentes em alguns pontos com as dos demais, os depoentes nos 

forneceram falas particularmente ricas em relação às experiências únicas de recepção 

que tiveram ao assistir aos filmes do cineasta nas salas de cinema de suas cidades. 

 De saída, gostaria de refletir sobre a relação entre os enraizamentos sociais de 

classe e de status e a recepção dos filmes de Mazzaropi, e como isso é lido, interpretado 

e apresentado pelos depoentes a posteriori, ou seja, hoje. É interessante perceber que 

diferentes movimentos de ascensão, estabilidade ou queda no interior da estrutura de 

classes e o progressivo contato ou afastamento dos meios de educação e de cultura 

parecem condicionar a interpretação e o julgamento pessoais das relações travadas com 

os filmes do cineasta em questão, seja do ponto de vista da afirmação, seja da negação. 
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Tome-se, inicialmente, o depoimento de sr. Pedro. Como em todas as falas, há a 

vinculação de Mazzaropi à recepção popular, associada freqüentemente à baixa renda, 

pouca cultura e origens externas (migração). Por vezes, tal vinculação é feita a partir de 

um viés negativo. Não é exatamente o caso do depoimento de sr. Pedro. Ex-militar e 

vendedor de artigos diversos em diferentes regiões do país, filho de pais comunistas que 

não tinham residência fixa e se esforçavam para encontrar vagas de trabalho (barbeiro e 

enfermeira), ele aponta o analfabetismo e a identificação dos “roceiros” com o Jeca 

como os fatores do sucesso do cinema de Mazzaropi, e também se coloca como 

“roceiro”. Ele entende o sucesso de Mazzaropi da perspectiva da identificação com os 

modos de vida e a cultura dos homens do campo. Aquele grupo de homens que eram 

clientes da barbearia de seu pai, que iam a cavalo ao cinema, em relação ao qual ele se 

sentia próximo por conta da origem rural de seus pais, gostava do cinema de Mazzaropi 

pelas narrativas de superação do homem do povo (“ladino, esperto, malandro; nos 

filmes ele não termina sofrendo, não”), pela contemplação dos modos culturais 

particulares (“sempre que eu assistia aos filmes dele, tinha um enorme respeito pelo 

pessoal da roça, porque aqui nós tomamos café, almoçamos e jantamos sem plantar nem 

colher nada”), e também pelo humor dos filmes, que envolvia os próprios espectadores 

no jogo jocoso (“e era como se ríssemos de nós mesmos: ‘olha eu lá!’”). A partir dessa 

leitura, Mazzaropi dialogava com os populares (entendidos como pessoas das classes 

desprivilegiadas, oriundas de regiões interioranas e dotadas de pouco capital cultural) e 

por isso sempre fez sucesso. 

Um trecho que me parece de muito interesse no depoimento de sr. Pedro é a 

atenção dada à figura do Jeca, espécie de catalisador da experiência proposta pelos 

filmes. Nesse trecho, até mesmo por conta de sua trajetória pessoal, o depoente constrói 

uma contraposição entre a constituição gestual da figura do Jeca e a postura corporal 

incutida pela corporação militar, conferindo mais crédito à primeira: “O andar jocoso, 

de quem não joga o peito para fora e a barriga para dentro, estilo militar”. Já comentei 

que o Jeca projeta gestualmente as tradições populares que o consagraram, e essa 

interpretação parece reforçada pela leitura não apenas de sr. Pedro, mas também de 

outros dos depoentes. Para sr. Pedro, o Jeca adquire uma nova faceta dada por seu 

contexto, uma espécie de contraponto popular à disciplina militar (bastante disseminada 

pela maior parte dos anos durante os quais Mazzaropi fez seus filmes).  

 A vinculação do cinema de Mazzaropi à freqüência popular também surge em 

trechos dos outros depoimentos. No depoimento de Sra. Vera, é mencionado que “nas 
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comédias, ia mais o povão, o pessoal mais pobre, para dar risada, mesmo”; no 

depoimento de Sra. Célia, ela lembra que se dizia que “o morro desce quando tem filme 

do Mazzaropi”. O tripé freqüência popular-humor-moral popular (pequeno-burguesa: 

trabalho, família, honestidade, superação, amizade, fé) é lido como elementar para o 

sucesso do cinema do diretor taubateano, e muitas vezes utilizado para a compreensão 

do gosto pessoal e dos próximos em relação a esses filmes. Em termos de ascensão 

social e maior contato com a educação formal (e também com produtos culturais de 

circulação restrita), entre os depoentes, sr. Aldo parece ter sido o que mais se distanciou 

de suas origens, e o efeito geral desse movimento sobre suas concepções de mundo 

parece ter alcançado suas preferências cinematográficas igualmente. É interessante 

observar que ao passo que adquiria níveis de educação formal distintos para o seu 

núcleo familiar próximo e que assumia uma profissão que lhe conferia uma posição 

social elevada, ele também substituía os hábitos mais populares de sua infância por 

referências culturais mais específicas, como os filmes de Sidney Lumet e Otto 

Preminger mencionados. Mazzaropi passa a ser rechaçado como “sem-graça, bobinho”, 

aceitável apenas na medida em que o pai (que continuava a ocupar a mesma posição na 

estrutura social) não descuidava de seus gostos de sempre. A expansão da sociabilidade 

para grupos distintos da família de origem popular possibilita a diferenciação dos 

hábitos de consumo cultural de sr. Aldo, que já se incomoda com as características dos 

filmes de Mazzaropi. Não se deve incorrer em um determinismo ingênuo e ignorar as 

inúmeras variáveis que entram em jogo na formação de um quadro de referências 

culturais pessoais, mas também acredito que não seria despropositado indicar o 

distanciamento progressivo do depoente em relação ao cinema massivo (seriados) e ao 

cinema (massivo-popular) de Mazzaropi que se dá concomitantemente à sua vinculação 

a grupos sociais dotados de mais capitais social, econômico e cultural. 

Das características desse cinema e das experiências relativas lembradas e 

ressaltadas pelos depoentes, os valores familiares ganharam relevo. Tanto sr. Cláudio 

como sr. Aldo ressaltaram o grupo familiar como base das experiências 

cinematográficas com os filmes de Mazzaropi, além de sra. Célia, que o faz mais 

brevemente. Sr. Cláudio destaca a relação especial que os pais tinham com os filmes do 

cineasta e com todo um repertório de produtos massivos e populares do qual ele fazia 

parte: Genésio Arruda, Nhá Barbina, Chica Pelanca, Balança mas não cai... Oriundos 

do interior do estado de São Paulo, eles que aproximaram o filho das produções do 

cineasta, que acompanhavam desde os tempos em que ele era ator de teatro popular e de 
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rádio, e do qual gostavam justamente por expressar “essa característica de homem 

simples, da roça, de bom coração”. A experiência de ouvi-lo no rádio da casa, em 

silêncio, como em um culto (“o rádio era antigo, tinha o formato de um oratório, de uma 

igrejinha”), era replicada nas salas de cinema não somente por sua família, mas por 

diversas famílias que eram atraídas pelos mesmos valores (“nos filmes de Mazzaropi, a 

diferença é que iam famílias para assistir aos filmes”). Sr. Aldo comenta também a 

predileção do pai pelos filmes de Mazzaropi, e conta que passou a infância e a 

adolescência acompanhando os irmãos e os pais nas sessões, e também de que forma 

esses filmes infiltravam-se na própria dinâmica familiar (“como todo mundo em casa 

gostava do Mazzaropi, principalmente meu pai, ele virava assunto de conversas no 

trabalho, na janta, na arrumação da casa”); mais velho, Mazzaropi persistiu como um 

elemento da relação entre pai e filho, mesmo que a trajetória de sr. Aldo o tenha levado 

a adquirir padrões de consumo cultural incompatíveis com aquela concepção 

cinematográfica. Partindo deste caso, torna-se possível pensar, a par com Halbwachs, 

sobre o papel ocupado pelos filmes de Mazzaropi na experiência da rememoração. 

Em A memória coletiva, Halbwachs afirma que ao longo da duração de uma 

vida, os homens vinculam-se e desgarram-se de grupos sociais variados, com os quais 

compartilham experiências e impressões. Essa vivência compartilhada transforma-se em 

lembranças com o passar do tempo, que só sobrevivem enquanto permanece o contato 

com elementos relacionados ao grupo social correspondente. No entanto, o autor 

pondera que o mero contato superficial não basta para a manutenção dessas lembranças:  

 

para que nossa memória se auxilie com a dos outros, não basta que 

eles nos tragam seus depoimentos: é necessário ainda que ela não 

tenha cessado de concordar com suas memórias e que haja bastante 

pontos de contato entre uma e as outras para que a lembrança que nos 

recordam possa ser reconstruída sobre um fundamento comum
338

.  

 

No mesmo sentido, o desapego em relação ao grupo produz o apagamento das 

lembranças partilhadas, ou seja, o esquecimento. 

Compreender o sucesso de público dos filmes de Mazzaropi passa por entender 

como ele foi recebido por uma geração para a qual a experiência da migração estava 

bastante viva, e que possivelmente via em elementos de composição (tanto formais 

quanto de conteúdo) desses filmes alguns pontos de contato com seus grupos sociais de 
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origem. Os temas rurais e as formas narrativas apropriadas de um repertório bastante 

disseminado nas regiões interioranas do país acionavam as lembranças dos grupos que 

se desfaziam com os movimentos migratórios. A remissão dos filmes às tradições dos 

grupos sociais de origem, dos quais Mazzaropi havia feito parte em seu passado, 

permitiam da parte dos espectadores um contato renovado com a memória que 

ameaçava se apagar com o afastamento progressivo das origens. As referências de sr. 

Cláudio e sr. Aldo às experiências de seus pais com os filmes de Mazzaropi parecem 

apontar para algo nesse sentido. No caso das gerações mais jovens (como a maior parte 

de nossos entrevistados, que são filhos de migrantes, mas que nasceram ou viveram a 

maior parte da vida na capital) mais distantes das tradições regionais que embasaram as 

fórmulas desse cinema, o contato com tais obras, como vínhamos discutindo, se dá por 

referência ao grupo familiar. As características daqueles filmes, os valores a que eles 

deram corpo, tinham apelo particular perante os grupos familiares das classes mais 

desprivilegiadas (“a diferença é que iam famílias para assistir aos filmes. Marido, 

mulher e crianças, todos sentados juntos, e iam comprar balas no intervalo”; “eu gostava 

muito da figura que o Mazzaropi havia construído no cinema. Muito humano, certinho, 

ligado à família” – sr. Cláudio); os melodramas familiares eram chamarizes justamente 

para os grupos familiares, que tinham a oportunidade de ver nas telas a realização do 

ideal pequeno-burguês da família. As experiências familiares produzidas por esse 

cinema proporcionaram referências temporais às diversas pessoas que as viveram junto 

de seus pares, e a menção do cineasta e seus filmes muitas vezes emocionou os 

depoentes, que associaram a eles todo um período de suas vidas, cuja memória se 

esfalecia por afastamento em relação aos grupos de convivência da época. Desfiando 

parábolas familiares, Mazzaropi ergueu-se como referência na memória coletiva de uma 

geração de grupos familiares (de classes desprivilegiadas, majoritariamente). 

O descompasso entre as gerações dos pais migrantes e a dos filhos nascidos nas 

cidades grandes aparece nos depoimentos de sr. Aldo e sr. Cláudio quando eles 

descrevem seus passeios pelo centro da capital, sozinhos ou com seus irmãos, mas sem 

seus pais, que sentiam-se desconfortáveis com a sociabilidade da região. Oriundos do 

interior do estado, moradores de porções mais afastadas do centro da cidade, eles não se 

misturavam de todo aos modos modernos da capital de meados do século XX, tendo se 

atrevido a ir apenas algumas vezes ao centro desse novo mundo, em ocasiões de 

exceção. Os filhos, já acostumados, passeavam nos fins de semana pela região, 

gostavam da agitação, dos letreiros, das luzes, dos bondes, das lojas, e iam com prazer 
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às estréias dos filmes de Mazzaropi, enfrentando horas nas filas quilométricas e o 

abafamento das multidões que se acumulavam no Largo do Paissandu. No entanto, é 

interessante observar que esse descompasso das gerações era relativizado na volta ao 

lar, quando os filhos compartilhavam com os pais o que haviam visto na cidade, e, mais 

especificamente, os detalhes dos filmes de Mazzaropi. Os filhos cresceram 

acompanhando esses filmes junto dos pais, e as conversas eram um meio de sustentar a 

sociabilidade do grupo, retomando um elemento de referência à dinâmica interna – “e 

depois ia para casa e contava para os meus pais do novo filme do Mazzaropi, fazia uma 

avant-première para eles, que então diziam: ‘ah, é assim? Que bacana, quando chegar 

aqui nós vamos ver” (sr. Cláudio). Quando sr. Aldo afirma que, já adulto, volta ao 

cinema para assistir aos filmes de Mazzaropi com seu pai, mesmo que pessoalmente ele 

já não goste mais daqueles filmes, evidencia-se o caráter familiar da experiência. 

Halbwachs escreve que “o quadro da memória familiar é feito de noções, noções de 

pessoas e noções de fatos, singulares e históricos nesse sentido, mas que têm todas as 

características de pensamentos comuns a todo um grupo, ou mesmo a mais grupos”
339

. 

Nesse sentido, dado o que foi argumentado até aqui, poder-se-ia dizer que ir ao cinema 

assistir aos filmes de Mazzaropi foi, por décadas, um programa familiar. 

  O fato de ter feito filmes semelhantes entre si ao longo de décadas também 

contribuiu para que ele se firmasse como uma referência para os grupos sociais que se 

identificavam com sua obra. Tendo participado da infância, adolescência e parte da vida 

adulta de muitas pessoas, o cineasta cavou um lugar entre as memórias dos diversos 

grupos e indivíduos dessa época. Em seu depoimento, sra. Célia fala das reações 

distintas que teve em relação aos filmes do cineasta ao longo dos anos: “pequenininha, 

minha mãe me carregava e eu adorava. Adolescente, eu não gostava tanto, porque ia 

ficar com o namorado e a sessão lotava. Mas todo mundo ia. Mais velha, veio a 

saudade, comecei a lembrar do Mazzaropi, do tempo passado. A mudança na vida vem 

muito rápido, a passagem do fogão à lenha ao microondas foi muito rápida, eu vi isso. 

Não deu muito tempo de assimilar. E o Mazzaropi traz a lembrança. Ele continua lá, 

igual, vivendo no tempo”. A falta de criatividade dos enredos, continuamente reprovada 
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pela crítica da época, interverteu-se, a repetição
340

 tornou-se atributo aos olhos da 

recepção popular, que via naqueles filmes um ponto fixo diante do remoinho de 

mudanças que brotavam da modernidade urbana. A repetitividade dos filmes, que pode 

ser lida criticamente como um atributo derivado de processos mais abrangentes de 

racionalização, por outro lado ganhou a função social de referencialidade por parte do 

público, que os colocou na posição de pontos fixos em suas trajetórias coletivas e 

pessoais. Diferentes trajetórias levaram a afastamentos e aproximações dos depoentes 

ao longo do tempo em relação aos filmes de Mazzaropi, em diferentes momentos da 

vida, mas o fato dos filmes terem permanecido semelhantes entre si ao longo do tempo 

proporcionava a sensação de nostalgia quando qualquer um deles era assistido. Desse 

modo, para as pessoas de mais idade, esses filmes parecem ter funcionado e 

aparentemente continuam a funcionar como uma espécie de gatilho da memória, 

estalando movimentos de revivescência (e simultânea recriação, como ensina 

Halbwachs) dos eventos passados. 

Alguns dos depoentes lembraram da feição particular que as salas de cinema 

adquiriam por ocasião da exibição dos filmes de Mazzaropi – o que também era notado 

por críticos da época, já citados. A composição do público mudava, e assim as salas de 

cinema e seus arredores assumiam um ar peculiar nos dias de exibição dos filmes. As 

filas destacavam-se pelo tamanho (“formavam filas e filas nos quarteirões, uma coisa 

impressionante”, sra. Célia; “os primeiros dias de estréia foram uma loucura, tinha filas 

enormes, tanto que não conseguimos assistir ao filme nas primeiras tentativas”, sr. 

Cláudio; “nos primeiros dias de exibição dos filmes dele, toda a região do centro ficava 

com muita gente e todas as pessoas falando sobre a mesma coisa. Era uma febre. 

Formavam-se filas gigantescas, virando o quarteirão do Art Palácio (...)”, sr. Aldo), e as 

redondezas das salas de cinema eram circundadas por conversas e interações 

características (“e depois do filme ficava todo mundo ali em volta do cinema, as moças 

tentando lembrar as letras bonitas das músicas, e os rapazes lembrando das piadas, 

imitando o jeitão do Jeca”, sra. Vera). A sala de cinema era o locus de realização da 

relação dos espectadores com a obra, e as reações do público foram lembradas com 

vivacidade pelos depoentes.  
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No depoimento de sr. Pedro,  a força e a particularidade da relação transparecem 

por meio do diálogo direto do espectador com as personagens dos filmes (“tinha gente 

que até gritava: ‘oi Mazzaropi, tudo bom?”; sr. Aldo faz observação semelhante em seu 

depoimento: “dentro das salas, o pessoal fazia uma farra, conversando em voz alta, 

rindo muito, falando com o filme coisas como ‘cuidado!’, ou ‘êta, Jeca!’”), e o clima de 

empolgação é comparado a outros momentos de efervescência coletiva: “era como se 

estivéssemos numa festa, como se estivéssemos no circo. Circo e cinema se misturavam 

nas salas de Mazzaropi”. Este trecho do depoimento também remete à discussão que 

fizemos sobre a filiação popular dos filmes do diretor, e, nesse sentido, seria possível 

retomar o paralelismo entre as formas dos filmes e os comportamentos dos espectadores 

nas salas de cinema. Sr. Pedro ainda lembrou da diferença nos trajes dos freqüentadores, 

mais elegantes nas sessões que não passavam os filmes de Mazzaropi: “e eram sessões 

muito diferentes das demais, pois nelas as pessoas costumavam aparecer bem 

arrumadas, os homens de terno e gravata, e isso nunca acontecia nos filmes de 

Mazzaropi, era roupa da roça mesmo”.  

Essa distinção no vestuário também foi lembrada por sra. Vera: “Nos filmes 

estrangeiros, de Hollywood, o pessoal ia bem vestido, de terno, gravata, vestidos, às 

vezes a gente encontrava gente importante da cidade nesses filmes, os ‘bam-bam-bans’ 

(...) [nas sessões em que passavam filmes de Mazzaropi] o pessoal ia vestido de maneira 

mais informal, os homens de calça e camisa ou camiseta, um sapato mais surrado, e as 

mulheres também, sem penteados e com vestidos mais simples”. Se as roupas 

projetavam as diferenças de posição social e formação cultural dos grupos de 

espectadores de cada sessão, o comportamento em sala de cinema encaixava-se em 

processo semelhante: “Dentro das salas o pessoal conversava bastante, começava a 

lembrar do filme do ano passado do Mazzaropi, cantava junto as músicas dos filmes. No 

meio da sessão, tinha um intervalo, e aí era só brincadeira e risada. A gente se divertia 

muito, era uma experiência diferente desde o começo”. 

Alguns com mais vagar, outros mais brevemente, todos os depoentes abordaram 

a experiência da sala de cinema de Mazzaropi como evento característico, 

principalmente por conta dos freqüentadores e seus comportamentos. O caráter 

particular da relação dos filmes do cineasta com seus seguidores, confirmado pelos 

números de bilheteria continuamente altos, ganhava feição nas sessões de cinema, nas 

quais muitos espectadores pareciam sentir-se respaldados pelo conteúdo dos filmes e 

pelas pessoas conhecidas ou de trajetórias comparáveis as deles nas salas (“eu lembro 
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que a gente ia em bandos de gente ver os filmes de Mazzaropi, não éramos só eu e 

minhas primas, mas iam muitos vizinhos, amigo do amigo, e por aí vai. Formava uma 

caravana, que passava pelas ruas e pegava mais gente”, sra. Vera) e então agiam 

informalmente, conversando entre si, contando piadas, interagindo com as personagens, 

etc.. Naquelas sessões, por conta dos filmes e dos espectadores, instaurava-se um espaço 

de abertura aos modos populares, com a liberdade dos trajes do corpo e das jocosidades 

variadas, no qual eram absolutamente ignoradas as recomendações comuns de silêncio 

nas salas de cinema. “Opera[va]m-se verdadeiras transferências entre a alma do 

espectador e o espetáculo da tela”
341

 naquelas salas, e espalhava-se com estardalhaço o 

riso daqueles habitualmente tidos no mundo como “risíveis”
342

. 

Em suas obras Os quadros sociais da memória e A memória coletiva, Maurice 

Halbwachs apresenta reflexões sobre o caráter criativo (ao invés de meramente 

conservador) da rememoração. Segundo o autor, o contato por meio da memória com os 

eventos do passado conta inevitavelmente com a mediação dos conteúdos do presente 

histórico de que se faz parte, ou seja, a memória não funcionaria como um receptáculo 

que capturaria os eventos tal como ocorreram e ao qual se recorreria para entrar em 

contato novamente com eles, mas como uma instância aberta, à qual se teria acesso por 

meio das relações e conteúdos de nossa trajetória até o presente. Nesse sentido, seria 

possível afirmar que o movimento de rememoração é também um movimento de 

reconstrução da história pregressa, elaborado coletivamente, junto aos grupos dos quais 

cada indivíduo participa:  

 

é natural que o retrato que eles nos oferecem desse passado seja algo 

desfigurado, pois no momento em que eles o reconstituem, eles talvez 

não julguem muito imparcialmente o presente. Esse trabalho de 

reconstrução se efetua, ao mesmo tempo que sob a influência da 

sociedade inteira, sob a pressão dos preconceitos e preferências da 

sociedade dos velhos
343

. 
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342
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 Em ambos os trabalhos de Halbwachs é apontada a existência de artefatos que 

estimulam a rememoração por parte dos indivíduos, e que são particulares à trajetória de 

cada um: uma experiência descrita pelo autor é a de tomar em mãos um livro que fez 

parte da infância, e que então desperta um aglomerado de lembranças e sentimentos 

relacionados ao passado, e causa um “rejuvenescimento interior (rajeunissement 

intérieur)”
344

. Passear pelas páginas dos livros de sua infância faz com que saltem à 

memória do indivíduo eventos que pareciam soterrados e que, mesmo que pareçam 

reproduções exatas de como eles se deram no passado, são vistos de novas maneiras, a 

partir de ângulos diferentes, com os olhos do presente. Dessa maneira, a aproximação 

em situações presentes de tais artefatos significativos em contextos passados produz um 

movimento de ressignificação não somente do próprio artefato, mas de todo o contexto 

que o envolvera originalmente, nos primeiros contatos. 

 Nas conversas que tivemos, os depoentes forneceram indícios que levam a crer 

que a figura de Mazzaropi e tudo que a ela está relacionado (seus filmes, suas 

personagens, as salas de cinema, as mitologias relacionadas à produção, as “fofocas” de 

celebridade, etc.) pôde (e ainda pode) ocupar esse papel nos movimentos de reflexão 

daqueles que viveram os anos de consagração desse cinema. A menção ao nome do 

cineasta nas conversas animava os depoentes, que começavam a desencavar uma teia de 

acontecimentos passados relacionados à suas experiências com os filmes do cineasta. 

Relembrar os filmes de Mazzaropi é retomar seus lugares nas biografias de cada um, e 

reconstruí-los, assim como reconstruí-las, continuamente. 

 Tais lembranças adquirem um caráter de “miragens retrospectivas”
345

, como 

aponta Halbwachs, ao constituírem positivamente o passado a partir de projeções dos 

anseios presentes. Esse movimento perpassa os depoimentos em suas totalidades, pois 

Mazzaropi (a partir da sugestão inicial do pesquisador) surge como pivô da 

rememoração do acumulado de experiências pregressas que constituiu cada um dos 

depoentes. Em algumas passagens esse movimento se torna mais claro, com os próprios 

depoentes enunciando o traçado do movimento. Sra. Célia claramente o faz quando diz: 

“Quando você vê um filme do Mazzaropi depois de um tempo, você pensa: como eu era 

feliz, como era bom, todos na rua, encontrando-se nas salas de cinema. Era a vida de 

antigamente (...) E o jeito dele sentar no fogão, como se fosse uma galinha. E era assim 

que a gente sentava”. Claro está, não se trata aqui de invenção, mas sim de construção 

                                                           
344
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do passado, ou seja, a lembrança de Mazzaropi a faz adotar um determinado ângulo para 

recuperar seu repertório de experiências passadas. Nessa passagem, ela conclui a 

reflexão que fazia sobre os seus bons anos de infância, quando diz que tinha tudo, as 

frutas e o amor da família, mas não dava valor, queria mais, e somente hoje ela pode 

reconhecer isso. Não deixa de ser curioso pensar que esses valores da fartura da 

Natureza e da família integrada são bastante característicos da tábua de valores do 

cinema de Mazzaropi, e que é a partir deles que sra. Célia reconstitui seu passado. No 

depoimento de sra. Vera, quando ela diz ter a impressão de que “as coisas eram mais 

simples naquela época, sem violência, a gente podia sair para a rua na hora que 

quisesse, as relações com as pessoas eram mais simples, e os filmes dele tinham tudo a 

ver com aquele tempo”, também é possível pensar em algo no mesmo sentido, ou seja, 

independentemente do fato das taxas de criminalidade urbana terem sido mais baixas 

naquele período, o cinema de Mazzaropi também cultivou certa projeção idílica que 

pode ter influenciado nos critérios de rememoração da depoente, que pensa a relação do 

seu presente com seu passado a partir da antítese tranqüilidade-violência. 
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