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Fiz essa pequena lista de filmes a pedido da Isa Mateus, que teve essa excelente ideia em tempos de pandemia e 

recolhimento compulsório. Não sou muito amigo de seleções, rankings, curadorias, mas aqui é um pouco 

diferente: trata-se de construir uma amostra despretensiosa, mas colaborativa, entre vários propositores, 

criando assim uma coleçãozinha para uso no estado de prisão domiciliar voluntária em que todos nos 

encontramos. Todos. Há aí uma mexida nos paradigmas das nossas vidas, do cinema, do cineclubismo... 

Escolhi esses filmes rapidamente, sem grande elaboração. Mas seguindo a orientação da Isa, são filmes que 

remetem a momentos significativos do cinema no Brasil, que apontam para ou identificam vertentes da nossa 

cinematografia. Acho que todos eles também, talvez mais que muitos outros, exibem, refletem, repercutem o 

ethos brasileiro. Mesmo às pressas foi esse o principal critério (antropológico?) que tentei seguir.Também evitei 

os filmes de linguagem rebuscada, de simbolismos muito exotéricos. O elemento cômico abunda, podemos dizer. 

Não será enfadonho, tenho quase certeza, para ver em casa, para entreter sem abdicar da inteligência. É uma 

introdução rápida e bastante parcial, sobretudo para quem não conhece muito do cinema brasileiro. E, através 

dele, de alguns aspectos do Brasil. Então, em ordem cronológica: 

O Ébrio, de Gilda de Abreu, é talvez – na época não haviam medidas confiáveis – o maior sucesso de público do 

cinema brasileiro. Gilda foi uma figura muito ativa: atriz, roteirista, autora de radionovelas, diretora de filmes. Foi 

casada durante décadas com Vicente Celestino, criador e intérprete de muitos sucessos do cancioneiro popular 

brasileiro, como o que dá nome a esse filme.  

 

 



 

 

Seguem-se duas comédias produzidas na Cia. Cinematográfica Vera Cruz, que marcou, nos anos 50, uma 

tentativa de industrialização do cinema no Brasil, financiada pelos imigrantes enriquecidos de São Paulo. A 

empresa produziu vários filmes mas, sem o controle da distribuição – em mãos, claro, das empresas americanas 

– foi levada à falência. Uma Pulga na Balança, tipicamente dirigida por um diretor “importado”, Luciano Salce, 

que depois dessa fase no Brasil terá uma longa carreira de volta na Itália. Sai da Frente tem outro significado: é o 

primeiro filme do ator Amácio Mazzaropi. Ele será o maior expoente e consolidará um verdadeiro gênero no 

cinema brasileiro, o cinema caipira, calcado nos estereótipos desse importante segmento da cultura brasileira. O 

caipira é o elemento mestiço resultante da mistura da cultura portuguesa ocupante e dos índios, inicialmente 

escravizados. Presente na língua, no sotaque, nas comidas, no cinema e hoje principalmente na música – 

também chamada de sertaneja – cobre uma região que vai principalmente do extremo Sul até Goiás, passando 

por quase todo o Sudeste (à exceção do Rio de Janeiro) e Centro-Oeste brasileiros. 

Continuando com as comédias, duas chanchadas. Talvez as melhores desse gênero menosprezado em sua época 

– desde meados dos anos 30 até os anos 50 – por ser muito popular. De fato, as chanchadas (o nome vem do 

castelhano chancho, e sugere isso mesmo: porcaria) foram um dos poucos grandes momentos do cinema 

brasileiro em seu proprio mercado. São um fenômeno complexo e interessante, que não cabe analisar aqui, mas 

que atraiu multidões aos cinemas. Os filmes de Carlos Manga estão entre os mais bem cuidados do gênero: O 

Homem do Sputnik, uma sátira da guerra fria, e Nem Sansão nem Dalilla, com elementos de alegoria do governo 

de Getúlio Vargas. 

Alegoria também, mas em um registro bem diferente, O Caso dos Irmãos Naves fala da desigualdade social e da 

violência institucional no Brasil. O diretor não é geralmente identificado com o Cinema Novo dessa época, já em 

plena ditadura militar. De fato, deixei esses clássicos de fora da minha lista. Também com elementos alegóricos, 

mas satíricos, O Bandido da Luz Vermelha é uma espécie de contraponto ao Cinema Novo: muita gente o inclui 

num gênero discutível, o Údigrudi.  

 



 

 

Ainda tangenciando mas sem tocar diretamente o Cinema Novo, Macunaíma é uma das mais belas metáforas da 

“alma brasileira”, a partir do retrato modernista da obra de Mário de Andrade, adaptada pelo (pós?) 

cinemanovista Joaquim Pedro de Andrade.  

Extracinemanovista também é Nelson Pereira dos Santos, grande influenciador de todos os outros cineastas, 

aventureiro que experimentou vários gêneros em busca do público, da grande maioria do público brasileiro. O 

Amuleto de Ogum, e um pouco mais adiante Tenda dos Milagres, experimentam, primeiro, uma espécie de 

filme de ação com raízes nas crenças afrobrasileiras e, depois, uma reflexão, baseada no livro de Jorge Amado, 

sobre as relações entre uma formação marxista mais tradicional dos intelectuais e as crenças e cultura 

enraizadas na vida da população da Bahia. 

Formam também um par separado por alguns anos os dois filmes de Hugo Carvana: Vai Trabalhar, Vagabundo! 

e sua sequência, Se Segura, Malandro. São duas verdadeiras odes à malandragem, a versão carioca da moral 

contraditória, oportunista e rebelde ao mesmo tempo, típica dos macunaímas que são todos os brasileiros... Já O 

Rei da Noite vai para São Paulo nos anos 20 do século passado, quando a cidade vai se tornando metrópole e os 

modelos tradicionais se chocam com as contradições – e o submundo - da cidade moderna.  

Noutro registro, Xica da Silva é um dos primeiros grandes libelos valorizando a mulher (e) negra e recuperando o 

papel histórico desse incrível personagem da história colonial, na região diamantífera de Minas Gerais. 

Tudo Bem é sátira brilhante da classe média afluente. Chuvas de Verão é outro grande retrato de dimensões 

antropológicas, agora focado na velhice. E Bye, Bye, Brasil, mais um de Carlos (Cacá) Diegues nesta lista, é um 

road-movie que vai percorrer o Norte-Nordeste exibindo a breguice – outro importante conceito antropológico – 

do caráter nacional. Todos esses em plena ditadura, que é, afinal, a condição mais permanente dos períodos 

retratados aqui. 

 



 

O Homem que Virou Suco é o filme símbolo do movimento cineclubista que resistia à ditadura militar. Foi 

lançado simultaneamente pela distribuidora oficial do governo – Embrafilme – e pela distribuidora independente 

dos cineclubes, a Dinafilme, principalmente em cineclubes de bairros periféricos. Um grande sucesso também – e 

até hoje, nos cineclubes. Anjos do Arrabalde introduz um tratamento mais experimental, mas sempre enraizado 

nas contradições sociais do país e nos mesmos ambientes do filme anterior. 

Termino a lista com outra realizadora e atriz, Carla Camurati, diretora de Carlota Joaquina, Princesa do Brazil, 

um tratamento satírico das nossas influências coloniais que marcou, de certa forma, o início da recuperação da 

produção nacional depois do governo de Fernando Collor que, tal como o Bolsonaro de hoje – mas em versão 

menos troglodita – também feriu de morte, por alguns anos, o cinema brasileiro. 

Espero que gostem e aproveitem. 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
O Ébrio, Gilda de Abreu, 1946  
 

Sai da Frente, Abílio Pereira de Almeida, 1952  
 

Uma Pulga na Balança, Luciano Salce, 1953  
 

Nem Sansão nem Dalila, Carlos Manga, 1954  
 

O Homem do Sputnik, Carlos Manga, 1959 
 

O Caso dos Irmãos Naves, Luís Sergio Person, 1967 
 

O Bandido da Luz Vermelha, Rogério Sganzerla, 1968 
 

Macunaíma, Joaquim Pedro de Andrade, 1969 
 

O Amuleto de Ogum, Nelson Pereira dos Santos, 1972 
  

Vai Trabalhar, Vagabundo!, Hugo Carvana, 1973  
 

O Rei da Noite, Hector Babendo, 1975 
 

Xica da Silva, Carlos Diegues, 1976 
 

Tenda dos Milagres, Nelson Pereira dos Santos, 1977 
 

Se Segura, Malandro!, Hugo Carvana, 1978  
 

Tudo Bem, Arnaldo Jabor, 1978 
 

Chuvas de Verão, Carlos Diegues, 1978  
 

Bye, Bye, Brasil, Carlos Diegues, 1979 
 

O Homem que Virou Suco, João Batista de Andrade, 1981  
 

Anjos do Arrabalde, Carlos Reichembach, 1987 
 

Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, Carla Camuratti, 1995 

https://www.youtube.com/watch?v=25bYcyuLSwE
https://www.youtube.com/watch?v=egcew1PhVPo
https://www.youtube.com/watch?v=SNZBtet7HQM
https://www.youtube.com/watch?v=TDr7BHZw_vA
http://www.bcc.org.br/filmes/443414
https://www.youtube.com/watch?v=aMrZu0P9ikc
https://www.youtube.com/watch?v=pSbBA4OiqBc&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=7kQ98hY3aDo
https://www.youtube.com/watch?v=ymDX2C13NRc
https://www.youtube.com/watch?v=FF70tq8QSS4
https://www.youtube.com/watch?v=W5zDMCM1HBA
https://www.youtube.com/watch?v=lQMGk7LQ1AA
https://www.youtube.com/watch?v=HtLJG7ZQkHI
https://www.youtube.com/watch?v=cEAYKnBC55k
https://www.youtube.com/watch?v=cEAYKnBC55k
https://www.youtube.com/watch?v=q5_-1Ii8QSI
https://www.youtube.com/watch?v=gJGb5nV8Dcs
https://www.youtube.com/watch?v=FF70tq8QSS4
https://www.youtube.com/watch?v=-mclvvwRpHc
https://www.youtube.com/watch?v=fjqVFIvxU3M

