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ENTRE FILMES E HISTÓRIAS DA ERA DOS ESTÚDIOS

por Daniela Gillone

Em 1933, a produtora Cinédia lançou sua primeira produção sonora, 
A Voz do Carnaval, dirigida por Humberto Mauro e Adhemar Gonzaga. É 
neste filme que a cantora Carmen Miranda, o comediante Palitos, entre outras 
personalidades que fazem parte do elenco, inauguram, para a Cinédia, o cha-
mado ciclo musicarnavalesco. É também a partir desse filme que a estreante 
Carmen Miranda passa a ser a grande estrela dos musicais que definiram a 
tendência da década. 

O filme influenciou a produção de outros que tematizavam o Carna-
val: Alô, Alô, Brasil!, de João de Barro, Wallace Downey e Alberto Ribeiro, de 
1935; e Alô Alô Carnava!l, de Adhemar Gonzaga, lançado em 1936. Assim, o 
samba, o Carnaval e os musicais prevaleceram entre os filmes da década de 
1930. Praticamente não houve um ano sem um filme desse tipo. Entre 1933 
e 1936, as marchinhas de Carnaval cantadas pelos ídolos do rádio concretiza-
ram o sucesso desses filmes junto ao público. 

Alô Alô Carnaval!  foi considerado um dos melhores do gênero. Esse 
tipo de cinema rentável fez com que até produtores estrangeiros ganhassem 
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dinheiro, como é o caso do norte-americano Wallace Downey, que se tornou 
um produtor e diretor conhecido por esse estilo de filme. Ele produziu em 
parceria com a Cinédia e chegou a ter duas produtoras próprias, a Waldow e, 
depois, a Sonofilmes, que lhe permitiram uma liberdade para adequar o musi-
cal à demanda do mercado interno e externo. 

As produtoras descobriram, com essas produções, que o público que-
ria ver e ouvir nos filmes os músicos e as músicas que faziam sucesso no rádio. 
Os cantores atuavam nos filmes e garantiam público para a Cinédia prosperar. 
Incluir as vozes de músicos populares com marchinhas e samba no cinema 
também abriu espaço para o Carnaval.

A condição de “desierarquização” dessa festividade permite que a 
imagem do povo apareça em uma roupagem fantasiosa. O malandro aparece 
vestido como rei, a cozinheira como uma rainha ou com outras fantasias que 
não permitem identificar as condições de pobres e ricos. Assim, as representa-
ções de rei, rainha e nobres do povo, produzidas com a participação de todas 
as classes sociais, foram exploradas pelos diretores da década. Boa parte dos 
filmes foi produzida com imagens documentais do Carnaval. As cenas de rua 
privilegiavam enquadramentos sobre o glamour e não o trabalho árduo en-
volvido para a construção da festividade.

Em meados da década de 1930, a visibilidade que esse cinema con-
quistava e os impulsos dados pelo governo de Vargas para a produção do Car-
naval permitiam estabelecer relações entre sambistas e líderes estrangeiros no 
Palácio da República. Nesse período, o samba deixa de ser rotulado por suas 
origens rurais e marginais do Rio de Janeiro para, então, ser aplaudido pela 
elite carioca e, depois, pelo país inteiro.

Esse samba, preparado para ser aceito pelas elites, passou a ser en-
tendido pelo Estado Novo de Getúlio Vargas como um fator de integração na-
cional. Para o governo, era preciso exorcizar a figura do “malandro-boêmio 
carioca”, presente em boa parte das letras e que entrava em confronto direto 
com a política trabalhista de Vargas. A união entre o cinema e a música bra-
sileira caracterizou as produções do Rio de Janeiro e possibilitou, mesmo que 
de forma reduzida a um estilo, a sobrevivência do cinema nacional, tal como 
identifica João Luís Vieira (1987) no livro “História do cinema brasileiro”. 

No ensaio de abertura deste volume, Suzana C. S. Ferreira comenta 
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sobre as dificuldades de definições de conceitos para as produções durante os 
filmes musicais. Ela expõe que o debate sobre o que seria o nacional e o que 
seria popular, o que deveria ou não ser mostrado nas telas levou, muitas vezes, 
a crítica a não construir uma boa imagem sobre a produção da Cinédia, dirigi-
da por Adhemar Gonzaga. A pesquisadora considera ainda que tal visão apri-
sionaria filmes e estúdio a uma eterna condição de colonizados, e que o mais 
proveitoso seria reconhecer o valor dessa cinematografia. Sua análise eviden-
cia os padrões estéticos de Adhemar Gonzaga em um projeto que priorizou a 
ideia de uma produção de cinema industrializado. Da concepção da revista 
“Cinearte” à construção do estúdio Cinédia, a ação de Adhemar referenciada 
ao pensamento industrial brasileiro fazia parte do processo de modernização 
e industrialização do Brasil moderno.

No texto seguinte, Felipe Moraes parte da concepção de um concei-
to de produção em estúdio que fosse capaz de consagrar o cinema brasileiro 
afinado às exigências do público. Encontra em Bonequinha de Seda, de 1936, 
dirigido por Oduvaldo Vianna, a proposta de cinema que buscou a fluidez nar-
rativa da ficção sonora nos moldes hollywoodianos, sem deixar de incluir refe-
rências que definem uma nacionalidade. Nesse projeto de cinema, que surgiu 
em meio ao sucesso de filmes musicais, Felipe observa uma estética mais so-
fisticada que alinharia os filmes ao padrão de cinema almejado. Esse tipo de 
filme surgiria para reafirmar os compromissos da Cinédia em ter qualidade 
artística e técnica para expor a imagem do Brasil em uma esperada circulação 
internacional.

A estética das ficções é também analisada por Maurício R. Gonçalves 
a partir do filme Romance Proibido, uma produção da Cinédia iniciada em 
1939 e concluída apenas em 1944. Esse filme - que tem argumento, roteiro, 
direção e produção de Adhemar Gonzaga - foi concebido como forma de dis-
curso estadonovista de nação. Esse argumento desdobra-se na própria forma 
fílmica e reveste-se de interesse especial porque nele é possível observar como 
Adhemar Gonzaga conseguiu inserir todo um novo modo de representação 
do Brasil sem, no entanto, abandonar suas convicções estéticas sobre o que é 
fazer um bom cinema, no sentido de ser aceito pelas elites.
 Os filmes musicais são retomados no texto de Caio Lamas que apre-
senta a proposta desse cinema produzido pela Cinédia. Ele parte do exemplo 
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de Alô Alô Carnaval!, um dos sucessos do gênero, que retrata as dificuldades 
de Barbosa Júnior e Pinto Filho, autores de uma revista chamada “Banana-da-
-terra” em conseguir um empresário que financiasse sua produção. A atuação 
das personagens e a estrutura da narrativa são analisadas junto ao conceito 
de teatro de revista, um gênero teatral de gosto popular, que tinha como ca-
racterística a apresentação de números musicais. Esse tipo de retórica apela 
à sensualidade em um enquadramento cômico, frequentemente marcado por 
críticas sociais e políticas à conjuntura na qual era apresentada o espetáculo.
 Sobre a década de 1930, Rafael de Luna apresentará a Cinédia lide-
rando, no período da “era dos estúdios”, ao lado da Brasil Vita Filme, da atriz 
Carmen Santos, e da Sonofilms, do empresário Alberto Byington Júnior e 
mais tarde, na década de 1940, ao lado da Atlântida Cinematográfica. Além de 
um mapeamento da atuação dos estúdios e da produção envolvida, o ensaio 
aborda os aspectos técnicos de produção referentes à passagem do período 
silencioso ao sonoro. As dificuldades de produção, o contexto histórico e os 
processos de recuperação dessas cinematografias são pontos fortes de análise 
de Rafael. Sobre a condição de recuperação das obras, ele menciona que mui-
tas se perderam pelo fato de não terem sido distribuídas com muitas cópias. A 
circulação exaustiva das cópias fazia com que elas se estragassem pelo uso, e 
em decorrência do desgaste não sobravam materiais a serem substituídos no 
caso da perda dos negativos.
 Entre filmes e fragmentos que restaram, Paulo Santos Lima observa 
os estilos das produções dessa época, assim como seus acertos e erros. O críti-
co parte da análise dos filmes: Lábios sem Beijos, de Humberto Mauro (1930); 
Mulher, de Octávio Gabus Mendes (1931); Ganga Bruta, de Humberto Mau-
ro (1933); e dos já mencionados Alô Alô, Carnaval! e Bonequinha de Seda 
para identificar as imagens de uma modernidade brasileira. Percebe, no filme 
Ganga Bruta, os enquadramentos de seu momento histórico. Identifica nesse 
filme uma linguagem híbrida, que se forma entre a estética de vanguarda dos 
anos 1920 e a proposta da Cinédia como cinema de estúdio. Além disso, Paulo 
situa que esse filme surgiu em um período de transição entre o cinema silen-
cioso e sonoro, o que confere ainda mais o caráter híbrido da produção que 
funde diálogos audíveis e ruídos falados, acompanhados de legenda.

Do cinema silencioso às principais produções sonoras, entre as déca-



11

das de 1930 e 1940, o cinema produzido no Brasil concentrou-se nos estúdios 
do Rio de Janeiro. A cidade idealizada com os valores do moderno e do na-
cional foi o cenário dos filmes e das histórias que fizeram parte desse período 
do cinema brasileiro. São a esses filmes e a essas histórias - que formam a 
imagem de um Brasil moderno com suas linguagens culturais distintas, como 
o samba, o circo, o teatro e o rádio - que se dedica este volume da Coleção 
Cinema Brasileiro.

Daniela Gillone é professora e pesquisadora de cinema 
com pós-doutorado pela ECA-USP.



ADHEMAR GONZAGA, CINEARTE, CINÉDIA

por Suzana Cristina de Souza Ferreira

Foi no final dos anos 1920 e início dos anos 1930 que Adhemar Gon-
zaga inaugurou um outro papel para si mesmo dentro da história do cine-
ma brasileiro. Dessa data em diante, ele não mais apenas escreveu e liderou 
campanhas a favor do cinema na imprensa: ele fez cinema. Com a construção 
do Studio Cinédia, Gonzaga materializou o meio para realizar o seu projeto 
estético-cultural para o cinema brasileiro. Projeto orientado por um ideal de 
modernidade, de nacionalismo, de desenvolvimento e, por mais que pareça 
incoerente, pelo modelo norte-americano de fazer cinema. 

Tão logo foi inventado na Europa, o cinema chegou ao Brasil. De 
acordo com Vicente de Paula Araújo (1976), em “A Bela Época do Cinema Bra-
sileiro”, as primeiras filmagens feitas no Brasil datam de 1987, caso do filme 
Maxixe, dirigido por Vítor de Maio. De 1906 a 1913, a produção cinematográ-
fica brasileira cresceu, mas passado este surto pouca atenção foi dada ao cine-
ma. Depois, no país, somente no início dos anos 1920 começou a se constituir 
uma crítica substantiva voltada ao exercício da atividade cinematográfica e 
ao filme. Isso muito se deveu aos vários focos de criação surgidos por todo 



o Brasil produzindo de 1923 a 1933, cerca de 120 filmes. A crítica dividia-se 
entre os que acreditavam que a vocação do cinema era produzir filmes “natu-
rais” contemporaneamente chamados de documentários, e aqueles que viam 
nos filmes “posados” ou filmes de enredo, bem mais que a oportunidade de 
registrar acontecimentos, entendendo que o cinema, antes de tudo, contava 
histórias, era uma linguagem artística. 

Nessa mesma voga a discussão sobre o nacionalismo também 
passara à ordem do dia no meio cinematográfico. Segundo Jean Claude Ber-
nardet (1982), em “O nacional e o popular na cultura brasileira – Cinema”, na 
imprensa dos anos de 1920 a 1940, a polêmica ampliava-se para o que seriam, 
no cinema, as produções de caráter popular e as de cunho nacionalista. Mas 
no que diz respeito à atividade cinematográfica propriamente dita, no país, in-
dependentemente da quantidade o que existiu nesses anos foram realizações 
de espíritos empreendedores, como Adhemar Gonzaga, Humberto Mauro, 
Carmen Santos e alguns outros, que tomaram para si os papéis de produtores, 
diretores, atores, críticos. Eram eles que estavam à frente da luta para fazer 
florescer a indústria cinematográfica no Brasil.

Mas, por mais que constituísse o desejo das pessoas envolvidas tan-
to com a crítica quanto com a produção cinematográfica, o cinema sequer fora 
percebido, nem pelas lideranças dos diversos setores econômicos, nem pelas 
lideranças políticas, nas suas potencialidades. Para esses setores, não fazia 
sentido pensar na sua inserção do cinema no processo mais amplo de indus-
trialização do país. Menos ainda foi cogitada a necessidade de uma legislação 
que facilitasse sua produção. Foi preciso um tempo razoável de discussão e 
campanhas nos jornais e nas revistas que possuíam colunas especializadas em 
cinema, para que isso ocorresse. Foi necessário que se criasse uma revista de 
cinema como “Cinearte”, mérito de Adhemar Gonzaga, para que tais setores 
começassem a se atentar para as possibilidades comunicativas do cinema e da 
sua necessidade de sair de instalações artesanais.

Se o pensamento cinematográfico no Brasil foi-se constituindo em 
torno da tese de que a produção brasileira de cinema deveria ser industrial, 
ideia defendida por mais de dez anos por Adhemar Gonzaga, Mário Behring 
e Pedro Lima, nas páginas de “Para Todos...”, “Selecta” e intensamente em 
“Cinearte”, isso muito se deveu a influência do modelo de cinema norte-amer-



icano. Por outro lado, a realidade nacional impunha, aos produtores e realiza-
dores, uma forma de fazer cinema excessivamente artesanal. 

Tal situação de forma alguma impediu a produção de cinema no país 
e nem mesmo jogou por terra as iniciativas de quem, mais do que discutir so-
bre o cinema, queria fazer cinema, mas de forma industrial. Assim em 1930 foi 
fundado o Studio Cinédia. O estúdio criado por Adhemar Gonzaga fora ocu-
pado por todas as empresas cinematográficas do país, inclusive pela própria 
Cinédia.

Falando a Osvaldo Silveira, na revista “A Ordem”, de 30 de março de 
1930 à época da fundação da Cinédia, disse Gonzaga:

A minha empresa foi fundada para edificar o verdadeiro 
cinema brasileiro. Ela foi lançada exclusivamente com 
o nosso esforço e nossos capitais. Vamos mostrar que 
podemos criar uma arte nossa nova e legitima capaz de 
transformar o sorriso dos pessimistas num grito de en-
tusiasmo. 

              De acordo com Suzana C. S. Ferreira em “Cinema Carioca nos anos 30 
e 40”: os Filmes Musicais nas Telas da Cidade, a atividade cinematográfica no 
Brasil das primeiras décadas do século XX era de fato uma empreitada árdua: 
não se possuíam técnicos especializados ou maquinário, o governo sequer is-
entava o filme virgem da alíquota de importação, faltavam energia elétrica, 
transporte e comunicação. Aliada a esses empecilhos encontrava-se ainda a 
boa qualidade do filme estrangeiro, fundamentalmente o norte-americano.
 Na década de 1930, a população carioca encontrava-se um pouco mais 
afinada com a nascente sociedade de massa. Tendo passado, como todo o país, 
pela instalação da República, no final do século XIX, e no nível local, nos anos 
1900, pela reforma urbana promovida pelo prefeito Pereira Passos, adequan-
do-se obrigatoriamente à aceleração do desenvolvimento da cidade e à sua 
entrada na sempre tão almejada modernidade, segundo Jorge Morais, autor 
do livro “Cidade e Cultura Urbana na Primeira República”.

Assim, justifica-se a existência, no início dos anos 1920, da larga 
discussão sobre a industrialização do cinema brasileiro, feita nas páginas das 
revistas “Para Todos...” , “Selecta” e, no meado da década, em “Cinearte”.  



Acreditava-se, assim como todos os que pensavam a industrialização do país, 
independente da corrente de pensamento à qual se filiavam, ser este o camin-
ho para a resolução dos problemas da produção de filmes. No Brasil, nas três 
primeiras décadas do século XX, querer produzir cinema era de uma febre 
que também contagiava o público. Todas as pessoas envolvidas pelo cinema 
desejavam que o país tivesse esse engenho ultramoderno.

Em meio a toda discussão gerada pela industrialização, a produção 
cinematográfica brasileira organizou-se na década de 1930 com uma produção 
em sua maioria carioca. Em seu artigo, “A chanchada e o cinema carioca” ed-
itado no livro organizado por Fernão Ramos (1987), “História do cinema bra-
sileiro”, João Luiz Vieira indica que o Rio de Janeiro estava a todo vapor com 
o projeto cinematográfico e a Cinédia era o primeiro estúdio e produtora total-
mente equipados para ter uma produção a ser classificada como de qualidade.

Com a Cinédia, Adhemar Gonzaga procurou colocar em prática as 
ideias discutidas e defendidas durante os seus anos como jornalista. Na ver-
dade, essas ideias constituíam muito mais que um projeto estético no qual a 
referência privilegiada era a maneira norte-americana de fazer cinema. Gon-
zaga tinha um projeto de cinema brasileiro. É preciso considerar que ele for-
jara o seu pensamento cinematográfico numa via de mão dupla, ou seja: como 
plateia privilegiada de cinema, seu olhar e sua percepção foram educados pela 
cinematografia norte-americana, como profissional de imprensa foi algumas 
vezes a Los Angeles, porém ele manteve contato com o Pensamento Industrial 
Brasileiro e os projetos para a nação construídos pelos que o integravam, pois, 
a imprensa carioca também lhes servia de tribuna. 

Não se pode afirmar que Gonzaga conviveu diretamente com esses 
intelectuais, mas ele foi um homem de Imprensa, função que exerceu durante 
longos anos, e não deixou de estar envolvido no debate político-econômico-so-
cial. Certamente não se pode filiá-lo diretamente a nenhum desses homens, 
mas pode-se detectar que há, nas ideias de Gonzaga e nos seus artigos, argu-
mentos bastante comuns ao Pensamento Industrial Brasileiro, como se pode 
constatar abaixo em Cinema Brasileiro, revista Cinearte (Rio de Janeiro, nº 
362, de 03 de fevereiro, de 1932):



Precisamos apresentar o Brasil ao mundo, com 
todas as suas grandiosidades. Vamos continuar fazendo 
o nosso cinema, para que o nosso caráter, o nosso senti-
mento, a nossa lealdade, educação e hospitalidade... se-
jam adotados pelo mundo... Nós somos Brasil. O cinema, 
com a voz, talvez seja a única arte que possa ter pátria. 
Aproveitemo-la para o nosso nacionalismo sadio, para sa-
bermos ser mais brasileiros, já que assim procedem todos 
os países. Um cinema para o Brasil já é o quanto basta. 

 Em toda a década de 1930, bem ou mal, o estúdio de Adhemar Gon-
zaga, a Cinédia, liderou a produção cinematográfica, não apenas no Rio de 
Janeiro, mas em todo o Brasil. Em 1935, a Cinédia lançou a produção Alô, Alô, 
Brasil!, filme no qual fica manifesta a quase definitiva parceria entre o rádio 
e o cinema brasileiro. De novo João Luiz Vieira (1987), em “A chanchada e o 
cinema carioca” nos lembra que o próprio título celebra o veículo de comu-
nicação com sua característica saudação Alô. O filme possuía, antes de mais 
nada, uma enorme constelação de astros e estrelas do rádio e do disco, que 
desfilavam em meio ao enredo de João de Barro e Alberto Ribeiro.
 Mas nem tudo foi confete nos filmes musicais. O debate sobre o que 
seria o nacional e o que seria popular, o que deveria ou não ser mostrado nas 
telas, levou, muitas vezes, a crítica que se especializava a construir sobre a 
produção da Cinédia uma opinião bastante pejorativa. Negava-se completa-
mente a possibilidade de este gênero do cinema nacional aspirar a uma mod-
ernidade, aprisionando-se filmes e estúdio a uma eterna condição de coloni-
zados. 
 Sem dúvida alguma, o público brasileiro deve à Cinédia a existência 
do cinema nacional, e a criação do filme musical no Brasil – mesmo quando 
a crítica especializada lhes atribuía a qualidade de serem estes uma má cópia 
dos musicais norte-americanos. E como bem afirma Sérgio Augusto em “Este 
mundo é um pandeiro” de 1989, estes filmes são “produções que ainda hoje 
mantêm o sabor agridoce da fruta tropical”.
 A consciência adquirida por produtores e realizadores frente aos 
problemas e dificuldades de industrialização do país levara-os, forçosamente, 
a olharem de frente para a sua própria realidade cultural e encontrarem nela 
os componentes para as histórias contadas na tela. 



 Abrindo a lente sobre o cinema brasileiro, no período que vai do início 
dos anos 1930 ao final da década 1940, fundamentalmente o cinema produz-
ido no Rio, constata-se que este foi fruto da iniciativa e persistência de Adhe-
mar Gonzaga nos estúdios da Cinédia. 
              Não é muito compreensível que Adhemar Gonzaga e sua produtora 
não sejam sempre discutidos como parte do projeto de modernização do país 
naqueles anos, pois, Gonzaga não apenas queria fazer cinema, como possuía 
um projeto de modernidade para o Brasil, orientado por um profundo senti-
mento nacionalista.  

Nos filmes da Cinédia, o Rio de Janeiro era o lugar dos grandes e 
pequenos acontecimentos, das grandes decisões sobre o destino do país, cer-
cado por morros e praias, gafieiras, cassinos, sambistas, mulatas, moradores 
de subúrbios, malandros, políticos, boêmios, artistas etc. De qualquer forma, 
esteja o cinema narrando uma história, ou tendo em si uma história, pode-se 
com ele e por meio dele fazer um exercício de reflexão sobre uma sociedade, 
sobre uma cultura, sobre a existência. Só não se pode apreender, nem a Ad-
hemar Conzaga nem à Cinédia, como controles para a medição do nível de 
deterioração da cultura da sociedade que os engendrou.

Acompanhar a inserção de Adhemar Gonzaga nesses espaços priv-
ilegiados de discussão e atuação política é ultrapassar a compreensão da sua 
trajetória como homem e compreendê-lo como mediador cultural integrado à 
dinâmica da cultura brasileira. 

Adhemar Gonzaga e os filmes por ele produzidos na Cinédia inser-
em-se numa perspectiva de interpenetração do modernismo brasileiro como 
algo plural negando-se a uma via de mão única. Nas suas ideias com vistas 
a constituir no meio cinematográfico um pensamento mais elaborado sobre 
cinema e sua produção cinematográfica industrializada, e ao transformar suas 
concepções em ação concreta, num primeiro estágio foi criação da revista 
“Cinearte”, e num segundo a construção da Cinédia, não as executou apenas 
como aventura. Seu pensamento e sua ação estavam diretamente referencia-
dos ao pensamento industrializante brasileiro e faziam parte do processo de 
modernização e industrialização do país que se iniciava naquelas primeiras 
décadas do século XX.

Adhemar Gonzaga discutiu intensamente na imprensa suas ideias 



cinematográficas voltadas para o filme de ficção, e também os produzia, sem-
pre tendo em mira o espectador comum de cinema. No cerne dessa “educação 
dos sentidos”, estava o projeto de um cinema brasileiro, concebido, realizado, 
distribuído por brasileiros e sem dúvida alguma um cinema industrializado.

Uma produção com temas brasileiros, tendo em foco a cultura bra-
sileira, assim como a relação desses filmes com o samba, o circo, o teatro e o 
rádio divulgadores tradicionais da produção artística de caráter popular, da 
cultura negra e da figura feminina como forças motoras das comunidades, que 
banidas do centro da cidade, constituíram-se no seu entorno. Não por acaso 
vários elementos da cultura e da geografia negro-mestiça do Rio de Janeiro 
foram incorporados aos filmes produzidos pela Cinédia, musicais ou não. Em 
que pese a diferença entre produto final e a sua concepção original, a produção 
de filmes teve que lidar com essa realidade e não pôde abrir mão dela, até 
porque essa inter-relação já era um traço da modernidade carioca.

Também não é possível deixar de dar relevo a revista “Cinearte”, 
ela foi não só o primeiro passo concreto para a realização do projeto cine-
matográfico de Adhemar Gonzaga registrando durante três décadas todos os 
fatos do cinema, tanto nacionais como internacionais, mas muito mais que 
isso, “Cinearte” foi a grande tribuna do pensamento cinematográfico brasile-
iro. Essa revista foi o lugar de várias campanhas a favor de uma cinematogra-
fia brasileira, orientada sempre pelo pensamento nacionalista adaptado a uma 
fé no cinema como uma produção de grande importância para a cultura e a 
economia do século XX. A “Cinearte” com o seu pioneirismo, tornou-se a pri-
meira mídia no Brasil a veicular um pensamento devidamente sistematizado 
para um público amplo, sobre cinema em geral, e sobre o cinema nacional. É 
preciso colocar ainda que Adhemar Gonzaga foi moderno em seu projeto, sem 
pertencimento a nenhum movimento que o designasse como tal. 

Suzana Cristina de Souza Ferreira é pós-doutora pela Universidade Federal de 
Minas Gerais e autora do livro “Cinema Carioca nos Anos 30 e 40 - o samba nas 
telas da cidade”.



BONEQUINHA DE SEDA (1936)

por Felipe de Moraes

 Seguindo os passos do mítico Barro Humano, de 1929, os primeiros 
filmes do estúdio Cinédia como Lábios sem Beijo, de 1930 e Mulher, de 1931, 
embora já fizessem uso dos novos processos de sonorização, pareciam todos 
ainda fortemente vinculados a uma poética própria do cinema silencioso, rica 
em composições fotogênicas, metonímias visuais e elipses narrativas. Foi o 
fracasso comercial do hoje cultuado filme Ganga Bruta, de 1933, dirigido 
pelo cineasta Humberto Mauro que certamente disparou um sinal de alerta 
na cabeça de Adhemar Gonzaga, proprietário dos estúdios cinematográficos 
do bairro de São Cristovão, na cidade do Rio. Dali em diante, ele passaria a 
afirmar a necessidade de uma nova linha de trabalho dentro do estúdio, capaz 
de consagrar de vez no país, por conta das exigências do público, a fluidez nar-
rativa do longa-metragem ficcional sonoro cujo modelo maior era Hollywood, 
mas sem detrimento das “coisas nossas”, joias vivas da nacionalidade. Assim 
sendo, o que fazer? 
 O filme Bonequinha de Seda, de 1936, dirigido por Oduvaldo Vianna 
é uma resposta a essa pergunta. Em meio ao sucesso de filmes carnavalescos 



e radiofônicos como Alô, Alô, Brasil! e Estudantes, de 1935, e Alô Alô Carna-
val!, de 1936 - os dois primeiros dirigidos pelo americano Wallace Downey, 
alcunhado pela imprensa carioca de “o pior diretor do mundo”, segundo Ruy 
Castro no Livro “Carmen” – fitas de grande apelo popular, mas de repercussão 
desastrosa na imprensa e na intelligentsia, o projeto de uma comédia musical, 
como Bonequinha de Seda, digamos, mais “sofisticada” surge para reafirmar 
os compromissos da Cinédia com os ideais da geração ligada à revista “Ci-
nearte”, da qual Adhemar foi fundador e um dos principais nomes: fazer um 
“cinema de qualidade”, artística e tecnologicamente desenvolvido, de modo a 
não nos envergonhar perante o mundo, quem sabe até alcançando circulação 
internacional. 
 Nesse sentido, a parceria com o dramaturgo e diretor teatral Oduval-
do Vianna mostrou-se estratégica, pois afiançava o projeto com o know-how 
de quem, não só, entendia de desenhar tramas e conduzir espetáculos musi-
cados e dialogados (coisa que o cinema nacional carecia naquele momento), 
mas também havia passado um tempo em Los Angeles estudando o modo de 
funcionamento dos estúdios norte-americanos; além da vantagem de garantir 
de cara mais de 50% do capital inicial do filme, financiado por Oduvaldo e seu 
sócio paulista, o empresário Oscar Jordão.
 Homem de teatro ligado à geração Trianon que, no começo da déca-
da de 20, havia promovido certa renovação de nosso gênero dramático mais 
tradicional, a comédia de costumes, especialmente a partir de uma campanha 
pela prosódia brasileira e contra a persistência do sotaque português em nos-
sos palcos, Oduvaldo sempre nutriu uma paixão pelo cinema, o que o levou 
inclusive a ser um crítico pioneiro, escrevendo periodicamente nas páginas do 
jornal carioca “Correio da Manhã”. 
 Quando os talkies, os filmes falados, apareceram como uma novi-
dade bombástica, Oduvaldo percebeu que aquela talvez fosse uma boa opor-
tunidade para ele entrar no “negócio”. Após uma viagem de reconhecimento 
técnico aos EUA, em 1929, ele volta ao país decidido a criar um estúdio ci-
nematográfico com o apoio do novo governo, inclusive sob os auspícios de 
Lutero Vargas, filho do presidente, que então se mostrava disposto a fundar 
uma espécie de Cinecittá nos país, revela a pesquisadora Anita Simis no livro 
“Estado e Cinema no Brasil”.
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 Fracassada a empreitada, Oduvaldo retorna ao teatro inaugurando 
uma nova fase em sua dramaturgia, de alguma maneira marcada por sua pas-
sagem pela América do Norte. Feitiço, de 1931, e Amor, de 1933, são peças 
“contaminadas” formalmente pela estética do cinema, a última delas, inclusi-
ve, foi denominada pelo próprio autor como uma “comédia-filme”. O sucesso 
considerável dessas duas peças, ambas com versões platinas apresentadas em 
Buenos Aires e Montevidéu - a montagem argentina de Amor, dirigida pelo 
próprio Oduvaldo e estrelada por Paulina Seligman, em 1935, ultrapassou 
a marca de 500 apresentações seguidas - amplificou o nome do dramatur-
go paulista como o mais quente do teatro nacional, sinônimo de invenção e 
qualidade artística. Era justamente disso que a Cinédia estava atrás. Dez anos 
antes, Adhemar Gonzaga e seus amigos da Cinearte, empenharam-se numa 
campanha aberta contra a má influência do teatro, arte considerada decaden-
te e vulgar nos meios cinematográficos. Um episódio sintomático é a publi-
cação de artigos dessa revista em 1926 contrários à nova moda dos prólogos 
cênicos aos filmes, quando da inauguração dos palácios do cinema do quartei-
rão Serrador, no centro do Rio de Janeiro. Dez anos depois, em 1936, passado 
o momento feliz da “crença na imagem”, da defesa inveterada da pureza da 
sétima arte e em meio à proliferação das fitas tipo “alô, alô”, talvez estivesse 
justamente no teatro a “qualidade”, a “sofisticação” a partir das quais o cinema 
brasileiro podia se alimentar. Em alguma medida, pois, o projeto Bonequinha 
de Seda representa o encontro entre a geração Trianon e a sua comédia leve 
para uma “elite popular”, termo usado pelo  pesquisador Adriano Ferreira; e a 
geração Cinearte, com seu ‘cinema de qualidade’ para o espectador médio. 

 Como já fica claro nos créditos iniciais do filme, que além de todos os 
profissionais envolvidos apresentam o elenco coadjuvante como pertencentes 
à “escola dramática”, esperava-se de Bonequinha de Seda certo requinte mais 
afeito ao universo do drama sério, mesmo dentro de uma simples comédia 
musical. A fábula trazia já toda sabedoria secular dos melodramas e romances 
populares: nela, uma moça pobre, Matilda, filha de um alfaiate recebe a ajuda 
de uma “boa senhora” da sociedade e torna-se uma refinada mademoiselle. 
Ela aproveita, então, para “iludir” o rico empresário João Siqueira, que a ha-
via escorraçado de seu escritório quando lá ela fora para pedir ao importante 
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homem de negócios que não mandasse despejar seu pai, por conta de aluguéis 
atrasados. A vingança de Marilda será se passar pela filha de um diplomata, 
que acabou de chegar da França e fazer João apaixonar-se por ela, só para 
provar que toda bonequinha de pano pode, se tiver as chances e as condições 
apropriadas, tornar-se uma bonequinha de seda. É claro que no final eles fi-
cam juntos.  
 Como a fábula é simples e previsível, o que importa são as revira-
voltas e os jogos de cena que encorpam o enredo, coisa que Oduvaldo sabia 
fazer bem. O mais importante, na verdade, estava nas condições de realização, 
que podiam garantir ou impedir a construção adequada da história. E, para 
tanto, o filme ganhou ares de superprodução. Começando pela cenografia de 
Hipólito Collomb: em tom marcadamente art decó, mas também os detalhes 
interiores ao estilo da escola de artes Bauhaus, que foi meticulosamente cal-
culada e construída a partir de maquetes (expediente até então inédito nestas 
plagas) de modo a privilegiar uma interação visual entre os elementos cênicos 
e os atores - com destaque, por exemplo, para a ampla escadaria da casa da 
personagem madame Valle, por onde a grua, um dispositivo técnico também 
pela primeira vez utilizado num filme brasileiro, passeava livremente de modo 
a permitir a “sensação de continuidade” típica dos melhores filmes america-
nos. 
 Para conduzir esse novo aparato cinematográfico, foi chamado Ed-
gar Brasil, então considerado o fotógrafo de cinema mais importante do país. 
Consagrado pela utilização da luz natural em parcerias com cineastas como 
Humberto Mauro e Mário Peixoto, Edgar experimentava na Cinédia uma es-
pécie de aclimatização para o padrão de filmagem em estúdio, onde ele podia 
testar novos contrastes e efeitos de iluminação, com a marcação de luz sendo 
balanceada e garantida na finalização graças às novas copiadoras automáticas 
recém adquiridas pela companhia.
 Um dos efeitos mais famosos à época foi a “projeção por transparên-
cia”, mais conhecida como back projection, quando Conchita de Moraes e Déa 
Selva dialogam no interior de um automóvel e atrás delas, pelo vidro traseiro, 
são projetadas cenas pré-filmadas da cidade. O efeito, também tipicamente 
hollywoodiano, parecia imediatamente “atualizar” nosso cinema ao padrão de 
qualidade internacional. E o que dizer da sequência final, o sarau no teatro? 
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Sob a direção de Valery Oeser, bailarina com experiência na coreografia de 
balés e bailados regionalistas, como Amazonas, de 1933, do compositor Hei-
tor Villa-Lobos, a sequência é um festival de danças, cantos e cenografias de 
várias partes do mundo: Rússia, Portugal, Alemanha... Todos eles encenados 
numa mistura de teatro da praça Tiradentes, Broadway e coreografias para câ-
mera no melhor estilo do coreógrafo norte-americano Busby Berkeley, então 
o maior sucesso nos musicais da Metro Godwyn Mayer . Poder representar o 
mundo nas telas do cinema, como faziam os americanos, era prova de nossa 
“universalidade”. Bonequinha de Seda era o filme que vinha para “desprovin-
ciar” o cinema brasileiro, assim como diz a letra da canção-tema (e o enredo 
do filme): se toda bonequinha de pano pode se tornar uma estrela lírica, toda 
obra fílmica feita com esmero, mesmo em condições subdesenvolvidas, pode 
se mostrar uma bonequinha de seda.
 Fundamental nesse processo foi a escolha da atriz para o papel da 
protagonista: inicialmente, todo o projeto fora pensado para Carmem Miran-
da, estrela ascendente no rádio e grande nome dos musicais carnavalescos da 
Cinédia, e que há tempos planejava se firmar como atriz de cinema. Por ques-
tões de agenda e turnês, no entanto, a “pequena notável” teve que recusar o 
projeto, abrindo espaço assim para Gilda de Abreu. A presença de Gilda, uma 
cantora lírica formada pelo Instituto Nacional de Música, filha de diplomata e 
nascida na França, acabou por definir os traços fundamentais da personagem 
Marilda, especialmente sua versão “refinada”. A personalidade de Gilda era 
perfeita para o golpe de teatro, ou melhor, de cinema que Oduvaldo queria 
promover: emprestar ao filme certo charme e elegância, para além do univer-
so da comédia ligeira, conferindo-lhe a dignidade de um produto bem acaba-
do, mas ao mesmo tempo ironizar a pompa artificiosa de nossas elites e suas 
manias afrancesadas. Resta saber se o filme cumpre bem esse jogo de ironias. 
Qualquer resposta aqui pode parecer um julgamento primário e distante das 
condições reais de produção da obra, mas um comentário crítico não deve 
se furtar a pelo menos apontar certas contradições nesse arranjo: ao mesmo 
tempo em que ironiza o fascínio colonial pelo civilizado, o filme não escapa 
dele, e isso em sua própria forma, pelo seu comprometimento em ser uma ver-
são brasileira do produto estrangeiro. Por exemplo, a personagem Marilda diz 
a certa altura da trama para João: “toda gente pobre é feia, João, e os nomes 
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de gente pobre também são ridículos... João. Se ao invés de moço rico fosse 
um preto velho, as crianças se divertiriam atirando-lhe pedras na rua.”
 Há uma consciência fervilhante em Marilda, e também no filme, 
fruto de um momento histórico que dá luz a uma série de obras com temáti-
ca nacional-popular: desde a literatura regionalista até o teatro da “peça so-
cial”, passando pelos grandes ensaios modernos de explicação da brasilidade 
como o livro “Casa Grande e Senzala”, de 1933, e “Raízes do Brasil”, de 1936. 
É evidente que Oduvaldo, simpatizante do partido comunista, estava ciente 
de tudo isso, mas a forma desse “cinema de qualidade”, organizada ainda em 
torno da imaginação melodramática, enquanto encorpa o discurso da igual-
dade continua reservando ao único verdadeiro personagem popular da trama, 
o ajudante de alfaiate Mosquito, o papel de “entreato cômico” com as “maca-
quices” características. Um novo pacto entre os estratos médios e as classes 
altas mostra-se possível a partir da moral negociada do melodrama, mas às 
custas das classes populares, que continuam fora do jogo, como Mosquito que 
espia a ação dos protagonistas da entrada da casa da madame. O discurso é 
progressista, mas a forma congela ainda a dinâmica das forças sociais. Nesse 
sentido, serão mesmo as chanchadas as verdadeiras criadoras de uma dra-
maturgia popular nacional, pois capazes de refletir e encenar suas próprias 
contradições, inclusive as de classe. Mas essa é outra história. É difícil saber o 
quanto se pode exigir que um filme seja o que ele não se propõe, ou o que ele 
ainda não pode ser. 
 Bonequinha de Seda foi o primeiro filme “tipo exportação” da Cinédia, 
sendo lançado com relativo sucesso em países como Argentina, Chile, Uruguai 
e Portugal, segundo Lucilene Pizoquero em sua dissertação de mestrado “Ci-
nema e gênero: a trajetória de Gilda de Abreu”. E mais importante: o filme 
deu lucro. Assim, no ano seguinte, estavam todos lá novamente para outra 
empreitada: Adhemar na produção, Edgar Brasil na fotografia, Oduvaldo no 
roteiro e direção, além da diva Gilda de Abreu, recém eleita “rainha das atri-
zes”. Podemos acompanhar as preparações e expectativas para as filmagens 
de Alegria, o assim intitulado novo projeto da Cinédia, pela repercussão que 
este teve nas páginas de um periódico como “A Noite”, praticamente ao longo 
de todo o ano de 1937. Neste jornal, descobrimos, por exemplo, numa man-
chete intitulada “Incompatibilizada para a filmagem”, que a estrela radiofôni-
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ca Tania Mara está movendo um processo de indenização contra o médico que 
lhe “deformou o nariz” numa cirurgia plástica, impedindo-a de interpretar no 
filme o papel da cigana Aramy, para o qual já havia sido escalada. Oduvaldo, 
que é testemunha no inquérito, é ouvido pelo jornal sobre os atributos do na-
riz da jovem atriz.  Na edição de 26 de setembro, lemos, no entanto, a seguinte 
chamada: “O triste episódio de Alegria”. O artigo revela que foram interrompi-
das as filmagens desta que “pretendia constituir a mais importante realização 
cinematográfica já realizada no país”. A continuidade, dado fundamental no 
desenvolvimento de uma poética e de uma cinematografia, novamente se vê 
ameaçada. A mesma edição diz ainda que Oduvaldo acionará judicialmente 
Adhemar por questões contratuais, exigindo, inclusive, que lhe sejam entre-
gues os negativos do material já filmado. A edição de 1 de outubro, do jornal “A 
Noite” ainda repercute o caso numa sessão intitulada “O Momento do Cinema 
Nacional”. Ali, podemos ler duas notas, uma ao lado da outra: na primeira, 
Adhemar Gonzaga “anuncia um novo plano de produções” com o filme Ro-
mance Proibido, sob sua direção; na segunda, Oduvaldo Vianna afirma que 
“vai concluir Alegria em combinação com a Brasilia Film”. O sonho acabou. 
Alegria nunca seria concluído.

Felipe de Moraes é pesquisador de cinema, doutorando e mestre pela ECA-USP. 
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ROMANCE PROIBIDO

por Maurício R. Gonçalves

A representação da nação brasileira que a Cinédia construiu no iní-
cio de suas atividades não perdurou durante sua convivência com a Era Var-
gas. Isto é, se não podemos dizer que essa representação foi completamente 
extinta pelo surgimento de um novo olhar sobre o país e a questão nacional 
que o novo regime impôs, cabe reconhecer que ela foi profundamente mudada 
no decorrer desse processo de construção de uma visão de nação de cunho 
nacionalista, populista e autoritário. Romance Proibido é um bom exemplo 
desse processo de mudança e de como o discurso fílmico se moldou a uma 
representação de nação significativamente diferente daquela anteriormente 
observada em Lábios sem Beijos. 

Romance Proibido é uma produção da Cinédia iniciada em 1939 e 
concluída apenas em 1944. Tanta demora na conclusão do filme deveu-se à 
dificuldade de obtenção de filme virgem, de produtos necessários à revelação, 
sonorização e copiagem, causada pela recessão econômica do país em virtude 
da Segunda Guerra Mundial, além dos rigores da censura da época. Com argu-
mento, roteiro, direção e produção de Adhemar Gonzaga, trata-se da história 
de duas ex-colegas de colégio que, inadvertidamente, acabam se apaixonando 



27

pelo mesmo rapaz, Carlos (Milton Marinho). Uma delas, Gracia (Lucia La-
mur), vendo que seu romance não se concretizará, abandona a vida de luxo e 
riqueza que levava na Capital Federal e vai se dedicar ao ensino de crianças 
numa cidade pobre do interior, enquanto a outra, Tamar (Nilza Magrassi), 
filha de fazendeiro, acaba perdendo o pai num acidente de automóvel, mas 
ganha a preferência do amado, que termina por ficar com ela. 

Romance Proibido é um exemplo significativo de como o discurso 
estadonovista de nação impregna-se no discurso cinematográfico e o transfor-
ma em veículo do ideário do regime. O filme se reveste de interesse especial 
porque nele é possível observar como Adhemar Gonzaga conseguiu inserir 
todo um novo modo de representação do Brasil sem, no entanto, abandonar 
por completo suas convicções estéticas sobre o que é fazer um bom cinema, 
isto é, representar os aspectos mais ricos e “brancos” da vida brasileira. Essas 
convicções já existiam, como já foi visto, antes da criação da Cinédia e pre-
servaram-se depois de sua fundação. Na verdade, não houve um abandono 
dessas convicções, mas sim uma adaptação aos novos tempos. 

Já na sequência inicial de Romance Proibido, temos a ideia do mo-
derno ligada ao aparelho do Estado e à questão do consumo – fundamental 
para a sociedade capitalista de então e, naquele momento, largamente alar-
deado pela “máquina de propaganda” hollywoodiana. Consumo que começava 
a ser atrelado às classes média e popular: o filme demora-se apresentando 
uma agência dos Correios, equipada com maquinário moderno que produz 
um telegrama que deve ser entregue a uma personagem num colégio interno. 
No caminho que o carteiro percorre entre a agência e o colégio, onde se en-
contra o destinatário da mensagem, tem-se um longo travelling para a direi-
ta, enquanto acompanhamos o caminhar do funcionário público, as vitrines 
de lojas que oferecem aos transeuntes, primeiro um vestido que parece ser a 
última pedida em moda feminina, depois eletrodomésticos, mais especifica-
mente, uma vitrola, uma enceradeira, um rádio e ao fundo duas geladeiras de 
portas abertas, e finalmente dois automóveis apreciados, da calçada, por um 
casal e por um homem. O travelling é interrompido em dois momentos: no 
primeiro deles, deixamos de acompanhar o caminhar do carteiro para vermos 
mais de perto o vestido feminino, como que numa subjetiva de um senhor 
de meia idade que, pela expressão que ostenta, não parece estar reprovan-
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do aquele modelo “moderno”; e num segundo momento, também deixamos 
o carteiro para observarmos o interesse que os eletrodomésticos despertam 
num varredor de rua que interrompe sua tarefa para olhar mais atentamente 
os objetos em exposição. 

Aqui, já aparece clara uma mudança na representação do moderno e 
de sua relação com o ente público. Ele – o moderno – não está mais disperso 
nas grandes avenidas e nos prédios altos, onde a população se perde em seu 
anonimato, nem é mais exclusivo dos ambientes refinados das classes abasta-
das. Ele está no serviço público (agência de Correios e Telégrafos) e, se ainda 
não está na casa da classe trabalhadora, está nas lojas para a apreciação dessa 
classe social e, quem sabe, compra, depois de obtido capital necessário com a 
força do trabalho. Não parece haver frustração nem na expressão do senhor 
que observa o modelo feminino, nem na do gari que observa a enceradeira, 
parece haver desejo e, quem sabe, intenção de compra. A classe trabalhadora, 
representada pelo varredor de ruas, parece mesmo ter, aqui, certa fascina-
ção por aquele outro instrumento de trabalho – a enceradeira – que mesmo 
representando o moderno, ainda a manteria em sua função fundamental de 
provedora de mão de obra, agora para manejar os maquinários da indústria 
e da prestação de serviços. Quanto aos que observam os automóveis, temos o 
casal que conversa entre si, enquanto que o segundo homem se abaixa para 
ver mais de perto algum detalhe do automóvel ou a placa com o valor do carro. 
Mais do que em exposição, aqueles automóveis na vitrine estão à venda. E o 
trio de brasileiros que os observa da calçada, longe de estar glamourizado com 
vestidos longos de noite e smokings – como outros personagens aparecerão 
mais tarde – parecem integrantes de uma classe média que, quem sabe, co-
gitam a possibilidade de adquirir os veículos, nem que fosse num futuro não 
muito próximo. 

Isso, no entanto, não significa o afastamento completo de Adhemar 
de sua concepção estética primeira, desenvolvida ainda em Cinearte. A pre-
sença de um plano semelhante ao retratado em Lábios sem Beijos, onde, uma 
panorâmica, tirada do alto, da esquerda para a direita, nos leva, mais uma vez, 
desde a praia do Leblon até o Morro do Corcovado, mostrando a paisagem 
carioca, deixa evidente a persistência do interesse em mostrar as belezas natu-
rais da Capital Federal. Os elementos arquitetônicos apresentados continuam 
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majestosos: a casa da fazenda, por exemplo, com um grande portal e varan-
das; ou a decoração interna dos ambientes, amplos, apresentados em planos 
abertos, para que possamos ver toda a decoração, com móveis modernos ou 
nitidamente sofisticados, com sofás e divãs, escadarias, espelhos e cortinas 
pregueadas, como no quarto de Gracia ou na casa carioca de uma mulher que 
um dos personagens conheceu “há quatro ou cinco talões de cheques atrás”. 
Os planos de corpo inteiro permitem que observemos o figurino sofisticado 
e muitas vezes sensual usado pelas personagens femininas. A sequência de 
sedução entre a tal mulher e Carlos tem toda uma encenação hollywoodiana, 
com direito a smoking branco, vestido longo, casaco de peles e muita fumaça 
de cigarro... apenas um oratório, com uma estátua de Jesus Cristo, denuncia a 
latinidade da produção apartando-a de vez, e quem sabe inadvertidamente, da 
matriz norte-americana. Não faltam as idas à praia com homens em trajes de 
banho e muitas mulheres de maiô, e um rádio estrategicamente enquadrado 
no centro da tela, emoldurado pelas pernas desnudas de uma das banhistas, 
num enquadramento que nada ficaria a dever aos comerciais televisivos de 
décadas depois. 

Continuam os bailes, em amplos salões, com “brancos bonitos” e 
elegantes, mas, agora, o ambiente é decorado com um enorme mural repre-
sentando uma cena indígena com mulheres nuas entre folhas de bananeiras; 
e a música que se ouve e dança – sendo inclusive tema de conversa entre os 
protagonistas – é o samba. A representação de uma cultura fruto da miscige-
nação já não é mais descartada. Cerca de quatro minutos do filme são gastos 
com a apresentação de um bailado coreografado e dançado por Eros Volú-
sia, acompanhada de atabaques, e iniciado com ritmo de samba, com a pro-
tagonista pitando um cachimbo e sendo reverenciada pelas coristas como que 
num cerimonial das religiões afro-brasileiras. Pouco mais de meia hora de 
projeção e os ambientes mudam completamente. Gracia, desiludida com o 
abandono de Carlos, assume o posto de professora em Guarantã, uma cida-
dezinha distante do interior. A escola local está desativada, servindo de es-
trebaria para um criador de cavalos analfabeto e que, a princípio, se opõe a 
devolver o imóvel para que Gracia possa começar suas atividades. Persuadido, 
ele retira seus animais, protestando contra a escola e dizendo que “o Brasil 
precisa é de gente para a agricultura”. Gracia faz começar a recuperação do 
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imóvel, ajudada por integrantes da comunidade local e responde à provoca-
ção de seu interlocutor, registrada em câmera baixa, ângulo que lhe dá maior 
autoridade e imponência: “O Brasil precisa de terras cultivadas e de escolas, 
muitas escolas, e de criadores de cavalos também. Eu vou lhe fazer presente de 
um livro sobre criação de animais”. Faz-se aqui a ligação entre escolaridade/
educação e desenvolvimento da atividade econômica brasileira (neste caso, 
com a agropecuária). E as atividades escolares se iniciam e são mostradas no 
filme: as primeiras letras, a visita e a bênção do pároco local; a recomendação 
do banho às crianças, o elogio do médico, a educação física – e a crítica das 
velhas senhoras locais à cultura física. Elas conversam em frente a uma sala 
de cinema: “viciando as criancinhas, acostumando a andarem quase que nuas! 
Mas dizem que é inovação do Rio, o que é que a senhora acha? Inovações do 
Rio...”. O filme apresenta o discurso daqueles que criticam as “inovações da 
Capital Federal”, mas não deixa de dar o seu veredicto sobre esse tipo de opi-
nião. Logo depois de ouvirmos as velhas criticando os novos procedimentos 
educacionais, tem-se o plano do cartaz do filme em exibição. Trata-se de um 
faroeste, e o cartaz apresenta a imagem de alguém que seria o mocinho da 
fita, protegendo uma moça assustada, apontando sua arma para a esquerda, 
como que mirando as velhas senhoras, e pode-se ver a palavra “bandidos”, em 
letras garrafais na parte superior do cartaz. Gonzaga deixa claro que pessoas 
que pensam como as velhas senhoras e são contrárias às inovações do Estado 
Novo devem ser consideradas bandidas/vilãs e devem ser combatidas pelos 
“mocinhos da história”. 

Tem-se, em Romance Proibido, todo o ideário estadonovista quanto 
ao desenvolvimento e à modernização do Brasil através de um processo de 
educação mental e física. É o livro de imagens luminosas, do discurso de Var-
gas mencionado no início deste capítulo, preparando a “educação mental, mo-
ral e higiênica de uma raça empreendedora, resistente e varonil”. Esse “livro” é 
literalmente mostrado no filme, numa sequência metalinguística, logo depois 
do diálogo das velhas rabugentas e retrógradas. Vemos um fade out/fade in e 
então o close de uma caixa sendo aberta pelo já conhecido criador de animais. 
Agora, ele está numa moderna sala de aulas, conversando com a professora. 
A câmera se afasta e revela que aquela caixa, na verdade, era o estojo de um 
projetor de filmes de cinema. A professora senta-se à mesa, conversando com 
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o velho criador de animais que a elogia. Ela reage: “E você não aprendeu a 
ler?” No que ele responde: “Graças ao meu talento, sim senhora... Agora quer 
virar o colégio em cinema!” Depois de dois planos mais abertos onde podemos 
perceber a sala moderna e equipada repleta de alunos, a câmera fecha em 
uma pequena aluna que diz: “Professora, eu quero ver cinema.” A professora 
Gracia responde: “Hoje não vai ter cinema, não. Só amanhã.” Os alunos saem 
da sala em fila, marchando aos moldes militares. O filme, que insinua um in-
teresse do médico local pela professorinha, apresenta também uma sala de 
exames médicos contígua à sala de aula, reforçando a atenção do Estado pela 
saúde e cultura física dos cidadãos. O povo, em Romance Proibido, está longe 
de ser representado como, no início da década, em Lábios sem Beijos. Se as 
camadas populares urbanas ainda não aparecem com destaque no filme de 
Gonzaga (depois da sequência inicial já descrita, não temos mais traços dela), 
a população rural é retratada com normalidade, não são aberrações huma-
nas nem motivo de escárnio. À exceção das velhas fofoqueiras, que maldizem 
a professora e seus métodos inovadores, todos aparecem ajudando-a no seu 
intento de trazer a educação e o desenvolvimento ao lugarejo. É bem verdade 
que não são colocados como sujeitos de sua história. São coadjuvantes de ato-
res principais vindos da elite da capital (no caso da professora Gracia). Mas há 
uma representação digna da família simples que a acolhe na cidadezinha, do 
garotinho negro que a ajuda e que é o primeiro a ser convidado e a aceitar ir à 
escola, e até do velho criador de animais que ao fim deixa-se ser alfabetizado 
pela professora. Há uma bela sequência pastoril em que vemos campos com 
gado a pastar e trabalhadores rurais que voltam para casa, com chapéu na 
cabeça e enxada no ombro, numa fila indiana,na linha do horizonte enquanto 
ouvimos, à capela, como se eles próprios entoassem, a valsa “Ave Maria” de 
Erothides de Campos. “Cai a tarde tristonha e serena, em macio e suave lan-
gor, Despertando no meu coração a saudade do primeiro amor! [...] No alto 
do campanário uma cruz simboliza o passado. De um amor que já morreu, 
deixando um coração amargurado.” Erothides de Campos nasceu em Cabreú-
va, interior de São Paulo, em 1896. Foi professor de música em Pirassununga, 
onde compôs a valsa “Ave Maria”, assinando a letra com o pseudônimo Jonas 
Neves. Sua “Ave Maria” foi gravada em 1926 por Pedro Celestino, na Odeon, 
e regravada várias vezes por outros cantores, como Augusto Calheiros (1939), 
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Alvarenga e Ranchinho (1941) e Francisco Alves (1947).
A cultura rural já compõe o discurso fílmico como algo que deve ser 

apreciado esteticamente pelas plateias. Ao mesmo tempo em que a professora, 
vinda da capital, traz para o interior do país o projetor de cinema, o mapa do 
Brasil pendurado na parede e o globo que ostenta em sua mesa; o filme traz 
a cultura daquela comunidade para apreciação das plateias nacionais. E essa 
cultura tem também um valor narrativo. Enquanto ouvimos “...uma cruz sim-
boliza o passado/ de um amor que já morreu...” percebemos, interrompendo a 
sequência pastoril, as imagens de Carlos, na sede da fazenda da noiva, fuman-
do a esperar. Era Gracia, que ia visitar a amiga de colégio e acabou por reen-
contrar seu amor. Tem-se início, aí, a sequência em que Gracia tem certeza da 
impossibilidade da concretização de seu romance com Carlos. Os dois tentam 
fugir, mas um problema mecânico com o carro e um ataque de malfeitores à 
fazenda de Tamar fazem com que a fuga seja definitivamente esquecida. As-
sim, o fim desse amor antigo, trazido da capital, é prenunciado pela canção 
popular ouvida no início da sequência, dando à canção ainda maior peso den-
tro da narrativa. 

Surge então um concurso patrocinado pelo jornal “Folha do Estado” 
para apurar qual o município que tem menor percentagem de analfabetos. A 
tela se enche com o anúncio publicado no jornal, onde ainda se leem, em sua 
parte inferior, os dizeres: “A alfabetização é um objetivo justo e necessário da 
política educacional num país...”. Mais uma vez o Estado Novo se faz presente 
na narrativa para reforçar suas políticas e sua visão de país. Nem é preciso 
dizer que Guarantã, sob o comando da professora Gracia, ganha o concurso. 
Gracia, com a desilusão amorosa e com a tarefa cumprida naquela cidade, 
decide mudar-se para a cidade que ficou em último lugar no concurso, e reco-
meçar sua tarefa sócio-educativa lá. O filme termina com ela sendo abraçada 
pelos novos alunos.

Percebe-se, então, uma grande diferença entre a nação representada 
por Lábios sem Beijos e aquela representada por Romance Proibido, alguns 
anos depois. A mesma base de argumento – mulher abdica de seu amor ao 
saber que ele é compartilhado por outra mulher de suas relações – tem enca-
minhamentos completamente diferentes, sendo que a relevância da questão 
social, ausente no primeiro, é de importância fundamental para a resolução 
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nearte desenvolveu em seus primeiros anos de publicação, notadamente, a 
valorização da concepção hollywoodiana de discurso fílmico, são notórios em 
Romance Proibido os reflexos do ideário do Estado. À semelhança de Lábios 
sem Beijos, Romance Proibido conta a história de personagens de uma elite 
glamourizada, branca, bonita e com problemas amorosos a resolver. Mas a 
sociedade em que essa resolução se dá ficou mais complexa; outros agentes 
sociais são convocados, considera-se a heterogeneidade social e cultural da 
nação retratada e a própria resolução da questão amorosa central passa por 
essa mesma consideração. Os representantes da elite são chamados a “arrega-
çarem as mangas” e participarem da transformação social empreendida pelo 
Estado. Gracia, educada em um colégio de elite, vai ser agente do Estado na 
educação/transformação da população/nação brasileira. Pode frustrar-se em 
sua vida amorosa, essa certeza não nos é dada, mas a dúvida também fica 
quanto à felicidade de Carlos – impossibilitado de ficar com seu verdadeiro 
amor – e quanto à felicidade de Tamar, que em um dos últimos diálogos do 
filme expressa suas dúvidas sobre a sinceridade dos sentimentos do futuro 
esposo. Gracia, no entanto, volta a sorrir nos braços dos alunos em seu novo 
desafio social. Romance Proibido apresenta, então, um discurso sobre a nação 
que, ao contemplar, como já foi dito, ecos do ideário inicial de Cinearte não 
apresenta uma crítica àquela sociedade dos salões e das festas da elite da Ca-
pital Federal, mas ao seguir os caminhos de representação da nação traçados 
pela nova sociedade que surgia a partir da Revolução de 1930 e pelo Estado 
Novo, incorpora à representação fílmica dessa nação uma série de elementos 
complexificadores, abrindo espaço, inclusive, para que se construa uma ponte 
entre a elite e o povo; aquela responsável pela transformação deste através 
dos caminhos determinados pelo Estado. Gracia foi essa ponte, de forma 
simplificada, em Romance Proibido; alguns intelectuais a estavam sendo, de 
forma mais complexa, durante a realidade da Era Vargas.

Este texto integra o Capítulo 4 - O Livro de Imagens Luminosas: Cinema no 
Brasil da Era Vargas do livro “Cinema e identidade nacional do Brasil – 1898 
– 1969”, editado e publicado pela LCTE Editora.

Maurício R. Gonçalves é professor e pesquisador de cinema. Autor do livro “Cine-
ma e identidade nacional do Brasil.”
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CARNAVAL, SAMBA, CINEMA BRASILEIRO: 
O CICLO MUSICARNAVALESCO

por Caio Lamas

   
O cinema brasileiro sempre foi, ao longo de sua história, predomi-

nantemente  marginalizado do circuito exibidor e distribuidor. Mais do que 
isso, marginalizado do seu próprio público: sabemos como o cinema estran-
geiro, sobretudo o hollywoodiano, sempre foi o preferido por boa parte da 
população. Basta ir atualmente a qualquer complexo de salas de cinema loca-
lizado em shoppings centers para ver uma grande quantidade de salas desti-
nadas a produções norte-americanas, enquanto rareiam aquelas destinadas a 
produções nacionais. Cinema de qualidade é, geralmente, sinônimo de cine-
ma norte-americano para grande parte dos frequentadores das salas ou para 
aqueles que assistem a filmes em outras plataformas. 

Vários seriam os motivos que teriam levado a isso, segundo críticos 
e historiadores do nosso cinema. Um deles é o econômico: é consensual que 
os setores da distribuição e da exibição sempre foram historicamente compro-
metidos com os interesses dos filmes estrangeiros e avessos aos sacrifícios e 
esforços do setor da produção nacional, e isso também porque o filme norte-a-
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mericano é mais barato. Ao longo de décadas, o mercado interno dos Estados 
Unidos sustentou e pagou o custo médio de seus filmes, possibilitando assim 
que as produções já chegassem ao Brasil com seus gastos amortizados. 

Enquanto isso, os filmes brasileiros têm que arcar não somente com 
os custos de comercialização, mas também pagar a totalidade de sua produ-
ção. No saldo final da balança, o custo do filme americano para distribuição no 
mercado interno brasileiro, por muitos anos, saía cerca de 10% a 15% do custo 
médio total de um filme brasileiro. O filme americano ainda tinha a vantagem 
de ser um produto já testado em outros países: já se sabia para qual público e 
em quais salas os filmes seriam mais adequados.

Se os fatores econômicos não podem ser descartados, também não se 
pode  esquecer que as atividades cinematográficas no Brasil já começaram sob 
um viés mercadológico e de importação, sobretudo de filmes e investimentos 
técnicos. Em um país de precária situação econômica de boa parte da popu-
lação, com uma indústria e tecnologia quase inexistentes para a fabricação de 
aparelhagem destinada à sétima arte, o Brasil viu chegar em seu território, no 
final do século XIX e início do século XX, filmes de Edison, Lumière, Méliès, 
Zecca, Edwin Porter, Ambrosio, Pastrone e outros realizadores, principalmen-
te europeus. Desde sempre, o público brasileiro foi habituado a ver produções 
estrangeiras, marcando de uma forma ou de outra seu gosto.

Isso não quer dizer que não tenha havido esforços, em uma produ-
ção incipiente e de muitas dificuldades, para a conquista de espaço e público. 
Poucos foram os momentos de nossa cinematografia que alcançaram grande 
popularidade, entre os quais certamente podemos destacar sucessos mais re-
centes como os filmes Tropa de Elite e Cidade de Deus; os filmes de realiza-
dores como Mazzaropi ou de grupos como os Trapalhões; a pornochanchada, 
cinematografia característica da década de 1970.

Um dos primeiros momentos de maior popularidade de nossa ci-
nematografia faz parte daquilo que se costumou chamar de “ciclo musicar-
navalesco”, principiado a partir da década de 1930 com a chegada do cinema 
sonoro. Um estúdio de destaque na produção de filmes característicos desse 
ciclo foi a “Cinédia”, empresa de Adhemar Gonzaga, que lançou A Voz do Car-
naval, dirigido por Humberto Mauro e Adhemar Gonzaga, em 1933; Alô, Alô, 
Brasil!, de João de Barro, Wallace Downey e Alberto Ribeiro, feito em 1935; 
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Alô Alô Carnaval!, de Adhemar Gonzaga, em 1936, e outros títulos. São filmes 
que tematizavam o carnaval, revelando as imagens em movimento de intér-
pretes do gênero que tocavam no rádio, como Dircinha Batista, Ari Barroso, 
João de Barro, Alberto Ribeiro, Aurora Miranda, Carmem Miranda e outros. 
Praticamente não houve um ano sequer da década de 1930 que não tivesse a 
produção de algum filme voltado a esse universo. O gênero chegou a ser tão 
rentável que até rendeu frutos econômicos a produtores estrangeiros, como o 
norte-americano Wallace Downey, um produtor e diretor conhecido por tra-
balhar nesse gênero fílmico. 

É importante observar que o Carnaval é uma festa que, no caso bra-
sileiro, tem suas origens com a população afro-brasileira presente na Avenida 
Central, atual Avenida Rio Branco, na cidade do Rio de Janeiro. O acesso da 
classe média e da elite foi acontecendo gradativamente, favorecido sobretudo 
pela Rádio Nacional, emissora de destaque no panorama do rádio brasileiro 
da época, e que substituiu a música erudita em sua programação pelo samba, 
principalmente aquele cantado por intérpretes que não eram do morro, como 
Noel Rosa e Ari Barroso. Difusão, modernização do samba e seu “embranque-
cimento”, assim, andaram de mãos dadas.  

Um ponto importante é que o Carnaval sempre foi constituído como 
uma festa que rompe com as dificuldades do cotidiano e com as desigualdades 
sociais, invertendo papéis consolidados. É o momento, ao longo do ano, em 
que o pobre pode se fantasiar de rico; o empregado, de patrão. Essa quebra da 
hierarquia social marcará de maneira significativa a cinematografia voltada a 
esse gênero musical, sobretudo as chanchadas, herdeiras diretas dos primei-
ros filmes da Cinédia.

Mas afinal qual é a história desses filmes? Vamos pegar o exemplo 
de Alô Alô Carnaval!, um dos sucessos da empresa de Adhemar Gonzaga. 

O longa-metragem relata as dificuldades de dois autores, Barbosa 
Júnior e Pinto Filho, de uma revista chamada “Banana-da-terra” em conse-
guir um empresário que financiasse sua produção. As revistas eram um gê-
nero teatral de gosto marcadamente popular, que tinha como características 
principais a apresentação de números musicais, o apelo à sensualidade e a 
comédia frequentemente marcada por críticas sociais e política dirigidas à 
conjuntura na qual era apresentada o espetáculo.

Na empreitada para viabilizar a peça, conhecem um cassino que 
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acreditam ser ideal para o espetáculo, mas tem a oferta recusada por seu pro-
prietário. Entretanto, tudo muda quando a atração que o empresário tinha 
planejado, oriunda da França, não iria mais vir ao Brasil. Assim, é ele quem vai 
procurar os dois autores, que se encontram nesse momento em outra posição: 
exigem uma quantia maior de dinheiro, incluindo o pagamento atrasado 
do aluguel da casa em que vivem. Durante a apresentação do espetáculo, 
entretanto, uma série de imprevistos acontece, sobretudo a ausência de músi-
cos, mágicos e outras atrações. 

Alternando com a história que se desenrola, são apresentados os nú-
meros musicais: trechos de Mimi, interpretada por Luiz Barbosa; Pierrô apai-
xonado, interpretado por Joel de Almeida e Gaúcho; Seu Libório, por Luiz 
Barbosa; Maria, acorda que é dia, por Heriberto Muraro; Cantores do rádio, 
com Carmen e Aurora Miranda - em um total de 24 músicas, que se revezam 
com os esquetes da dupla de protagonistas. Pela quantidade total de números 
musicais, fica evidente que são eles que ocupam a maior parte da narrativa. A 
partir do momento em que a revista é aceita como atração no cassino, não raro 
um esquete faz a ligação entre dois números musicais mais longos, deixando 
claro que são as músicas a espinha dorsal do filme, e não o contrário. É notável 
também que as piadas são construídas nos diálogos, deixando a dimensão vi-
sual para um segundo plano, embora existam momentos de exceção. Depois 
da apresentação do musical Pirata da Areia, com Dircinha Batista, tem-se a 
seguinte cena:

Autor 1: Olha, o pianista não vem, está doente. Agora 
tem o Giulepe. O Giulepe, esse não falta.
Autor 2: Quem é esse Giulepe?
Autor 1: O barítono.
Autor 2: Ah, sei.
Autor 1: O Giulepe, o que vai cantar a canção do aven-
tureiro.
Autor 2: É uma lâmina, uma lâmina no aventureiro, me-
nino. É, eu sei! Mas ele vai dar o bolo.
Autor 1:  Não dá.
Autor 2: Ele falta.
Autor 1: Não falta.
Autor 2: Vai faltar.
Autor 1: Ele é um rapaz pontual. É um rapaz que marca 
às duas horas, e chega às quatro.
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 Um dos personagens chega a apostar um charuto, alegando que o 
pianista iria comparecer. Basta o telefone na frente deles tocar, entretanto, 
para ele dar um exemplar do charuto ao outro autor, prevendo que a atração 
estaria ausente. A seguir, é o primeiro autor que sobe ao palco, improvisando 
de maneira jocosa o número musical.
 Outra característica que chama a atenção é a predominância de pla-
nos abertos e estáticos, valorizando os rebuscados cenários das apresentações. 
Essas imagens revezam na narrativa com planos mais fechados dos intérpre-
tes das canções. 
 Aproveita-se, assim, a estrutura narrativa da peça para encaixar os 
números musicais. Seus bastidores servem também para, ao longo dos esque-
tes, ironizar a figura do brasileiro, com a predominância do “jeitinho”, da ma-
landragem, da falta de pontualidade e outros atributos.

Vamos agora saltar para 1949, ano de lançamento de Carnaval no 
Fogo, filme dirigido por Watson Macedo, produzido pela Atlântida e conside-
rado uma chanchada-modelo para outras produções desse gênero. A história 
aqui é mais elaborada, e dá-se em torno de uma troca. Ricardo, o mocinho 
da trama, interpretado por Anselmo Duarte, toma o lugar do “Anjo”, chefe 
de uma quadrilha, interpetado por José Lewgoy. Isso acontece porque o per-
sonagem Ricardo se apossa de uma cigarreira do criminoso, único objeto por 
meio do qual seus novos capangas o reconheceriam. Ao ser interpelado pelos 
capangas, o protagonista assume o papel do “Anjo”, planejando, como um 
bom espertalhão, a prisão dos ladrões. Ele acaba envolvendo Marina (Eliana 
Macedo), seu par romântico, e Serafim (Oscarito), um dos empregados de seu 
hotel, em seu plano. 

Os números musicais neste filme são menos abundantes que em Alô 
Alô Carnaval!, embora também pontuem a narrativa de maneira significativa. 
Os movimentos de câmera são mais frequentes; recursos próprios da imagem, 
como a profundidade de campo, são explorados com domínio na movimen-
tação dos personagens. As piadas deixam de se concentrar majoritariamente 
nos diálogos e incorporam de maneira mais sofisticada a dimensão visual da 
narrativa. Um exemplo claro disso é a cena que abre o filme: Serafim aparece 
de smoking, fazendo um papel de maestro e regendo de maneira enérgica uma 
orquestra. Ouvimos os aplausos. Em seguida, a câmera afasta-se e descobri-
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mos que o som que estávamos ouvindo vinha de um rádio localizado logo ao 
lado do personagem. Estamos em um quarto de hotel. Sem dizer uma palavra, 
Serafim vai até um guarda-roupa que se encontra ao lado: guarda o smoking, 
pega a vassoura e retoma o seu papel de empregado.

Apesar dessas diferenças, entretanto, é inegável que existe neste fil-
me, assim como na produção analisada da Cinédia, o elemento da malandra-
gem, que é incorporado do proprietário do hotel ao empregado. Também é 
comum entre os dois filmes a alternância entre a história de tom jocoso e os 
números musicais. Curiosamente, o personagem Ricardo comanda também 
um espetáculo de revista, escolhendo ou recusando artistas que se oferecem a 
sua avaliação. Embora não seja o tema central do enredo, ainda assim há uma 
ligação evidente com esse tipo específico de teatro, assim como aconteceu, de 
maneira mais estruturante, no primeiro filme analisado.

Não é estranho que essas comédias musicais façam referência ao 
teatro de revista: sabe-se como o cinema dirigido às camadas populares, fosse 
ele estrangeiro ou brasileiro, acabou ocupando o espaço que antes era do circo 
e do teatro. Para além das marchinhas e dos sambas divulgados pelo rádio, 
esse talvez também possa ser considerado outro elemento de aproximação dos 
filmes com o público, facilitando a conquista de expressiva bilheteria. 

Os anos passaram e o cinema brasileiro ainda procura intensamente 
conquistar seu público, algumas vezes com êxito, outras nem tanto. A comé-
dia sem dúvida é um gênero de destaque dessas tentativas, como atestam os 
filmes de sucesso: Se Eu Fosse Você 2, de 2009, e De Pernas Pro Ar 2, de 2012 
classificadas pela imprensa de “neochanchadas”. Cabe ainda uma reflexão 
aprofundada para saber se, de fato, podem ser encontrados rastros das produ-
ções do ciclo musicarnavalesco nessa cinematografia brasileira recente. 

Caio Lamas é mestre em Ciências da Comunicação pela USP.  Professor e pesqui-
sador de audiovisual e cinema.



ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE 
O CINEMA BRASILEIRO DA DÉCADA DE 1930

por Rafael de Luna Freire

Em relação ao cinema brasileiro, a década de 1930 representa um 
recorte cuja justificativa possivelmente pode ir além da mera convenção cro-
nológica. De fato, trata-se de um período que pode ser apropriadamente de-
marcado por momentos-chave ocorridos tanto no final da década de 1920 
quanto no início dos anos 1940.

Por um lado, temos em 15 de março de 1930 a fundação da produ-
tora Cinédia, através dos investimentos pessoais de Adhemar Gonzaga. Com 
o relativo êxito de seu filme Barro Humano, de 1929 – realizado com parcos 
recursos por uma equipe de jovens amadores que se reunia aos fins de semana 
para as filmagens –, Gonzaga teve argumentos para convencer seu pai a lhe 
prover o que representou um montante até então inédito no cinema brasilei-
ro, permitindo a construção física de estúdios, a importação de equipamentos 
modernos e a constituição de um corpo fixo de profissionais. A Cinédia marca, 
portanto, o início da “era dos estúdios” no cinema brasileiro, passando a ter 
ainda a companhia, ao longo dos anos 1930, da Brasil Vita Filmes, da atriz 
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Carmen Santos, e da Sonofilms, do empresário Alberto Byington Júnior.
Entretanto, o final dessa década encontraria as três empresas em 

crise. As instalações da Sonofilms foram destruídas por um incêndio em 1940, 
durante a montagem de Asas do Brasil, do ator e diretor Raul Roulien, cujos 
negativos e cópias foram queimados; a Brasil Vita Filmes permanecia desde 
1938 mergulhada na longa e atribulada produção do filme Inconfidência Mi-
neira, que se arrastaria até 1948; a Cinédia, diante da crise financeira, via-se 
obrigada a interromper suas produções para alugar seus estúdios tanto para 
filmes brasileiros independentes – como Direito de Pecar, dirigido por Leo 
Marten, de 1940, lançando o locutor-galã César Ladeira no cinema – quan-
to para bem-vindas produções estrangeiras – É Tudo Verdade (It›s All True, 
dirigido por Orson Welles), dos estúdios RKO. Foi justamente em 1941 que se-
ria fundada a Atlântida Cinematográfica, que mesmo só lançando seu primei-
ro longa-metragem dois anos depois – Moleque Tião, de José Carlos Burle, no 
ano de 1943 –, suplantaria a Cinédia em popularidade e volume de produção 
já em meados dos anos 1940.

O início da década de 1930 também é lembrado pelo advento do 
som, mudança tecnológica responsável por uma ruptura que, se por um lado 
determinou o fim dos focos de produção de filmes silenciosos em diversos 
pontos do país (os chamados ciclos regionais), por outro alimentou a vã es-
perança de que o cinema brasileiro finalmente se afirmaria em seu próprio 
mercado por conta da língua brasileira. A passagem do filme silencioso para 
os chamados talkies se deu de forma lenta e gradual no mercado brasileiro, e 
apesar da comentada exibição do “vitaphonizado” Alta Traição (The Patriot, 
do diretor Ernst Lubitsch) na inauguração do Cine Paramount, em São Paulo, 
já em abril de 1929, a conversão do circuito exibidor para o cinema sonoro se 
daria de forma mais acentuada somente entre 1932 e 1934 com a consolidação 
da legendagem como procedimento padrão adotado no país. Data daí o último 
suspiro das produções silenciosas brasileiras – um “colapso quase tão radical 
quanto o de 1911 ou de 1921”, nas palavras de Paulo Emílio Sales Gomes, no 
livro “Cinema: trajetória no subdesenvolvimento”– e a diminuição do número 
de filmes brasileiros lançados anualmente, que passariam a se restringir quase 
que exclusivamente à produção dos estúdios cariocas até o final dessa década.

De forma semelhante, a passagem para a década de 1940 é também, 



ao mesmo tempo, um momento de crise e de esperança para o cinema brasilei-
ro. Com o início da guerra na Europa, em 1939 e o posterior envolvimento dos 
Estados Unidos, em 1941, e do Brasil, em 1942 no conflito mundial, o mercado 
cinematográfico brasileiro sofreria consequências as mais diversas. Por um 
lado, gradativamente sumiriam das telas brasileiras os filmes europeus, en-
quanto a produção americana que chegava às salas do nosso país seria franca-
mente criticadas por sua baixa qualidade em decorrência do esforço de guerra. 
Considerava-se estar vivendo, portanto, uma grande chance para os produ-
tores brasileiros aproveitarem tanto a ameaçada escassez de cópias de filmes 
estrangeiros para atender ao circuito exibidor quanto a momentânea rejeição 
do público aos lançamentos correntes, finalmente sendo possível fazer deslan-
char a almejada indústria cinematográfica brasileira, de forma semelhante ao 
que ocorria então, por exemplo, com a siderurgia nacional. Porém, a guerra 
também representou escassez de filme virgem, insumos laboratoriais e equi-
pamentos cinematográficos no mercado brasileiro, e os problemas estruturais 
que afetavam o cinema nacional não seriam superados tão facilimente apesar 
do otimismo.

Quando se procura pensar na memória do cinema brasileiro da dé-
cada de 1930, devemos lembrar de alguns fatores. Em primeiro lugar, esse pe-
ríodo ainda se localiza durante a era do suporte de nitrato de celulose (conhe-
cido também como “celulóide”), quando as películas cinematográficas eram 
marcadas por sua alta inflamabilidade – sujeitas até à combustão espontânea 
– em decorrência da instabilidade química dos materiais e de seu armazena-
mento em locais e condições pouco aconselháveis. Desse modo, grande parte 
dos filmes produzidos nesse período se perdeu em graves e, infelizmente, não 
raros incêndios, geralmente ocorridos durante o verão em depósitos fechados 
ou mal-ventilados. Praticamente toda a produção da Sonofilms até 1940, in-
cluindo os grandes sucessos das comédias musicais: Banana da Terra, dirigi-
do por Ruy Costa, em 1939, e Laranja da China, do mesmo diretor, em 1940, 
foram destruídos no já mencionado incêndio, ocorrido dia 21 de novembro de 
1940. Do primeiro filme, existe ainda o famoso número musical de Carmen 
Miranda “O que que a baiana tem?”, reaproveitado em  Laranja da China, e 
utilizado no curta-metragem Carmen Miranda, do diretor Jorge Ileli, de 1969.

A Brasil Vita Filmes já sofrera um incêndio em meados de 1944, 



destruindo um pavilhão dos estúdios e dando grandes prejuízos financeiros. 
Como escreveu Pery Ribas na ocasião, na revista “A Cena Muda”, em 1944: “O 
fogo e o celulóide nunca foram bons amigos, principalmente entre nós. A his-
tória do cinema brasileiro está cheia de incêndios”. E essa infeliz história con-
tinuou, pois no dia 8 de janeiro de 1957 um “violento incêndio” atingiu a Brasil 
Vita Filmes, conforme noticiou jornal “O Globo” no dia seguinte: “Os filmes ali 
guardados, entre os quais Inconfidência [sic], Favella dos Meus Amores e Rei 
do Samba, foram devorados pelas chamas”.

Coincidentemente, poucos dias depois, naquele mesmo verão, um 
incêndio irrompeu na jovem Cinemateca Brasileira, em São Paulo, destruin-
do negativos e cópias que tinham tido a “sorte” de sobreviver aos sinistros 
anteriores e haviam sido reunidas por Caio Scheiby, Paulo Emílio e outros, 
ou ainda doadas por figuras como o próprio Adhemar Gonzaga. O dia 28 de 
janeiro de 1957 ficou marcado na história da instituição graças ao fogo que 
consumiu cerca de um terço dos filmes do arquivo e toda sua valiosa docu-
mentação, inclusive o inventário do acervo. Por isso, como escreveu Carlos 
Roberto de Souza em capitulo do livro “This film is dangerous”, de 2002: “nós 
podemos somente inferir o que foi destruído a partir das informações recolhi-
das da imprensa e dos relatos das testemunhas”. O certo, porém, é que a perda 
foi enorme e traumática. 

A Cinédia foi talvez um dos únicos grandes estúdios brasileiros a não 
sofrer com o fogo em suas próprias instalações (embora a água tenha sido o 
vilão na inundação do arquivo em Jacarepaguá, em 1996) e, por isso, grande 
parte do que ainda existe do cinema brasileiro ficcional da década de 1930 seja 
representado pelos filmes dos estúdios de Adhemar Gonzaga, como: Lábios 
sem Beijos, do diretor Humberto Mauro, de 1930; Ganga Bruta, também de 
Mauro, de 1933; Alô Alô Carnaval! , dirigido por Adhemar Gonzaga e Wallace 
Downey, de 1936; Bonequinha de Seda, de Oduvaldo Vianna, de 1936; Samba 
da Vida, feito por Luiz de Barros, em 1937; Maridinho de Luxo, do diretor 
Luiz de Barros, de 1938 ou Alma e corpo de uma raça, dirigido por Milton 
Rodrigues, em 1938, entre outros. Mas mesmo a Cinédia também sofreu per-
das inestimáveis, como as de Alô, Alô, Brasil!, do diretor Wallace Downey, de 
1935, e Estudantes, do mesmo diretor, de 1935 - os dois primeiros filmes do 
estúdio com a estrela Carmen Miranda cujos materiais se deterioraram ainda 



na década de 1940.
Outras observações também podem ser feitas sobre a preservação 

do cinema brasileiro dos anos 1930 como o fato das primeiras experiências 
com o cinema sonoro terem sido realizadas através do sistema de acompanha-
mento por discos, tanto o improvisado Sincrocinex de Lulu de Barros no pio-
neiro Acabaram-se os otários, de 1929, como o nacional “Munizógrafo” cria-
do por Fausto Muniz para o film-opereta hoje desaparecido Cabocla Bonita, 
dirigido por Leon Marten, em 1935, além obviamente do sistema Vitaphone, 
da Warner, usado pela primeira vez no Brasil em Coisas Nossas, de Wallace 
Downey, em 1930, primeira produção de Alberto Byington – segundo Fernan-
do Morais Costa, no livro “O som no cinema brasileiro”, de 2008. A tecnologia 
do chamado sound-on-disk – que viria a ser definitivamente suplantada nos 
primeiros anos da década de 1930 pelo sound-on-film, o som ótico gravado 
fotograficamente na película – implicava na peculiaridade da obra estar regis-
trada em dois suportes diferentes: as imagens, na película; e o som, nos dis-
cos. Desse modo, alguns filmes desse período sobreviveram sem os registros 
sonoros até o resgate dos discos originais, como no caso de Mulher, filme di-
rigido por Octávio Gabus Mendes, de 1931, que teve sua trilha sonora restau-
rada e foi relançado pela Cinédia em 2004. Já Coisas Nossas representa um 
caso singular em que apenas os discos chegaram aos nossos dias, tendo sido 
encontrados pelo pesquisador gaúcho Jesus Antonio Pfeil. Hoje esse pioneiro 
musical brasileiro só pode ser “ouvido”, mas não “visto”.

Ainda sobre a preservação dos filmes da década de 1930, devemos 
mencionar que colaborava para o fato de muitas obras se perderem o fato 
dos filmes não serem distribuídos com muitas cópias, que circulavam às ve-
zes exaustivamente até se estragarem pelo uso, não sobrando muitos outros 
materiais no caso da perda dos negativos. Um lançamento era feito nos ci-
nemas lançadores das capitais com ingressos mais caros, prosseguindo so-
mente depois nas salas do subúrbio e do interior do país, ao longo de meses 
a fio. Segundo dados do anuário “The 1935-1937 Motion Picture Almanac”, 
filmes como Alô, Alô, Brasil!, Estudantes, Noites Cariocas, Favella dos Meus 
Amores e Alô Alô Carnaval! foram lançados com somente seis cópias pela 
Distribuidora de Filmes Brasileiros (D.F.B), o que já representava um número 
elevado para o mercado. Com os cinejornais não era diferente, sendo cada edi-



ção lançada com apenas três cópias cada um. Apenas sucessos extraordinários 
resultavam na confecção de um número maior de cópias. Alice Gonzaga, no 
livro “50 anos de Cinédia”, citou matéria de “Cine Magazine”, em 1938, que 
descrevia a feitura de dez cópias do cinejornal da Cinédia com imagens do jogo 
entre Brasil e Polônia pela Copa do Mundo de Futebol, reveladas e distribuí-
das com grande rapidez para todo o país.

Devemos ressaltar ainda que a década em questão também foi mar-
cada pelo Decreto nº 21.240, de 1932, que tornou obrigatória a exibição de um 
complemento nacional junto de cada longa-metragem estrangeiro, naquela 
que se constituiu a primeira ação do Estado em relação à reserva de mercado 
para a produção cinematográfica brasileira. Seria a produção dos cinejornais 
– de certo modo tornando “oficial” a antiga prática informal dos cavadores – 
que viria a sustentar grande parte dos profissionais do cinema brasileiro ao 
longo da década em diversas partes do país, e em especial em São Paulo. A 
Cinédia foi uma das maiores produtoras dos também chamados “complemen-
tos” nos anos 1930, através do Cinédia atualidades, de 1933 a 34, Cinédia-Jor-
nal, de 1934 a 42, e Cinédia-revista, de 1937 a 1944. Mas estes também não 
escaparam dos incêndios, como o da Cinemateca Brasileira, além dos dois que 
acometeram o laboratório do veterano cinegrafista carioca Alberto Botelho ou 
o que atingiu os depósitos localizados na casa do pioneiro do cinema paulis-
tano Gilberto Rossi, responsável pelo Rossi Actualidades. No verão de 1965 
foi a vez dos depósitos da Leopoldis, em Porto Alegre, serem destruídos pelo 
fogo, perdendo-se parte da      produção anterior a esta data, incluindo muitos 
números de seu Atualidades Gaúchas, lançado em 1932, segundo Glênio Pó-
voas no livro “Estudos de cinema Socine”. Os órgãos públicos não escaparam 
da mesma sina, como pode ser constatado pelo incêndio ocorrido em 1952 
que destruiu os filmes realizados e os reunidos por Pedro Lima, desde os anos 
1930, no Serviço de Informação Agrícola (SIA) do Ministério da Agricultura – 
segundo Hernani Heffner, na revista “Contracampo”, de 2001. Pelo seu maior 
volume e pela menor atenção que lhe foi geralmente dispensada – além do 
fato de cenas dos cinejornais terem sido sistematicamente reaproveitadas em 
edições seguintes por seus produtores –, a memória do cinema brasileiro de 
não ficção do período em questão, que sobreviveu até nossos dias, é certamen-
te muito mais desfalcada do que sua contrapartida ficcional. 



Apesar de todos esses problemas, parece curioso perceber que 
talvez conheçamos melhor o cinema brasileiro da década de 1930 do que 
o da década seguinte. Os anos 1940 foram ainda marcados não somen-
te pelos incêndios, mas sobretudo pelo descaso e despreocupação para 
com a memória do cinema brasileiro, um quadro que apenas se reverte-
ria de forma mais acentuada nos anos 1950. Mas essa já é outra história. 

Este texto foi originalmente publicado no catálogo da 5º CineOP, realizada em 
junho de 2010, em Ouro Preto, que sediou o 5º Encontro Nacional de Arqui-
vos e Acervos Audiovisuais Brasileiros. 

Rafael de Luna Freire é professor e pesquisador.
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por Paulo Santos Lima

IMAGENS HÍBRIDAS DE UM PAÍS HIBRIDO

Lábios sem Beijos, de Humberto Mauro (1930) 
Mulher, de Octávio Gabus Mendes (1931) 
Ganga Bruta, de Humberto Mauro (1933) 
Alô Alô Carnaval!, de Adhemar Gonzaga (1936) 
Bonequinha de Seda, de Oduvaldo Vianna (1936)

Década bastante crucial ao nosso cinema, a de 30. Na verdade, para 
a nossa história do cinema, porque até o passo inicial de Adhemar Gonza-
ga, em 1930, quando criou um estúdio que viabilizasse uma produção mais 
sequencial, a cinematografia era um punhado esparso e aleatório de filmes 
fomentados por ímpetos pessoais, ou ciclos - os tais que marcaram o cinema 
da década anterior e, dentre os quais, Cataguases/Humberto Mauro foi o mais 
significativo. Ao engrenar uma “produção em série”, é natural que os reali-
zadores exercitem seus músculos criativos, e acertos, e erros arrebentem-se 
numa dialética interessante – que são, propriamente, os filmes bons e ruins. A 
técnica, enfim, chegava ao cinema nacional nessa década, como uma gramáti-
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ca que possibilitava escritas mais caligrafadas ou bem construídas.
Mas o papel, a caneta e o escritor, todos brasileiros, fizeram brasili-

dades. Imagens brasileiras. Se existe um traço em comum nos tantos filmes 
lançados entre o gabarito do cinema mudo dos anos 1920 e a falação sonora 
dos anos 1930, ele está menos na imagem e mais nos pressupostos. As tais 
imagens brasileiras de um Brasil a ser visto - inclinação a ver com o gosto do 
Governo Getúlio Vargas e com um certo ideal discriminatório (de nem tudo 
mostrar, ou mostrar especificamente algo) - podem ter cunhado um pouco a 
forma, mas não merecem ser tão levados em conta na (re)visão desses filmes. 
O clássico Ganga Bruta, de Humberto Mauro, é o que melhor dá conta do que 
foi seu momento histórico e ao que ele ainda responde hoje. É um trabalho 
certamente híbrido, tanto apoiado na vanguarda dos anos 1920 quanto em 
uma certa temática ligada ao que a Cinédia pretendia como cinema de estúdio. 
É, também, algo entre o mudo e o sonoro – e cujo resultado é próximo de um 
tipo de onomatopeia, além do uso de diálogos audíveis e outros ruídos falados 
que ganham o auxílio da legenda. Alguns itens de qualidade, como a trilha de 
Radamés Gnatalli, ter o próprio Humberto Mauro na direção e a fotografia as-
sinada por Edgar Brasil (e outros três fotógrafos) compõem o quadro associa-
do a esse empenho em alinhar o cinema brasileiro nos escalões mais elevados 
da produção mundial.

Importa bastante a história do filme, sobre um marido (supostamen-
te) traído que mata a mulher e acaba apaixonando-se por outra, não sem ge-
rar outras desgraças. A moral flutuante, senão invisível, tem sua expressão 
na imagem, que apresenta elementos carregados de sentidos análogos, como 
águas escorrendo e peças maquinais atritando-se enquanto um casal transa na 
relva. Do cinema mudo europeu, o filme pega emprestado a concisão, numa 
capacidade incrível de condensar em poucos planos todo um acontecimento 
(como o assassinato da esposa, do qual ouvimos um grito, um tiro e, a seguir, 
um movimento de câmera que parte da arma caída à mão do marido soltando 
a aliança do dedo e chegando, por fim, ao seu rosto). Há outros momentos 
fortíssimos, como o corpo inerte de um homem caindo pela cachoeira e os 
impressionantes planos do empreendimento na mata, arquiteturas metálicas 
e cimentais que ostentam geometrias tecnológico-modernistas dos primeiros 
decênios do século 20, muito a ver, aqui, com uma ideia de ereção econômica 
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que muito interessava ao ideário brasileiro dos anos 1930 getulistas (cujo pro-
jeto era o de colocar o Brasil junto à seara europeia desenvolvida).

Ganga Bruta seria um belo acerto, mas sua absorção foi indigesta 
para a época, seu hibridismo maluco muito complicado para o senso comum, 
que costuma exigir coerências e uniformidades. Imaginemos o público e os 
críticos acomodados de 1933 percebendo o flashback no qual mergulha o 
protagonista, Marcos (Durval Bellini), e que é dos mais sensuais momentos 
deste filme. De fato, o que mais impressiona em Ganga Bruta, mais do que a 
sexualidade, que inclusive já tinha mostrado sua face (e coxas femininas) em 
dois outros filmes da Cinédia, é certamente esse aspecto “frankenstein”: uma 
costura maluca de elementos de vários cinemas e o abarcamento de vários 
assuntos humanos e históricos. Até mesmo agora, em 2010, as junções nos 
saltam aos olhos (ainda mais nesses tempos em que se reza pelo “cinema de 
qualidade” brasileiro). Há um desfile de rostos, algumas situações malucas 
como a briga no bar entre o protagonista-galã-arruinado e os brutamontes 
bizarros ou mesmo a reunião de mundos bastante distintos (o lar majestoso, 
os ambientes industriais, o submundo dos marginais, o colosso urbano em 
avenidas e bondes coalhados de gente, a natureza).

Irônico o quanto as dificuldades para se realizar um filme no Brasil fo-
ram sendo uma dura realidade aos nossos cineastas, ao passo que alguns tan-
tos projetos tumultuados (o filme Apocalypse Now é um clichê disso, mas é 
ainda um ilustrador exemplo), como Ganga Bruta e a complexidade de outra 
de nossas obras-primas, A Idade da Terra, trazem mais matérias do mundo 
no qual foram realizados. Há um suor da época – e do cinema, num momento 
em que as vanguardas, o expressionismo alemão, a linguagem cinematográti-
ca griffithiana, e a montagem analítica russa, tudo isso já havia contaminado 
o ar respirado pelos homens dos anos 1930. O tal aspecto artesanal encontra a 
realização sólida de uma mão especializada para o cinema, em Ganga Bruta.

Se este filme de Humberto Mauro fica ao nível artístico de Limite, de 
1931 – “artístico” como uma expressão que parte da técnica para, sabe-se lá, 
encontrar um sentido outro sobre algo –, os outros quatro filmes possuem 
seus momentos, mas pelo menos dois deles são de caligrafia garranchada: Alô 
Alô Carnaval! e Bonequinha de Seda. Sobre esses dois últimos, vale dizer que 
o mesmo Edgar Brasil de Limite e Ganga Bruta esteve na operação de câmera 
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ou fotografia desses dois filmes. Alô Alô Carnaval! é o protótipo da chanchada 
que tomaria conta do cinema comercial brasileiro a partir dos anos 1940. Em 
1936, com o som já mais que estabelecido, a melhor ponte com o starsys-
tem radiofônico estaria no próprio som do cinema, ou seja, o cinema dando a 
imagem das vozes do rádio. Um belo desfile de gente da música (Mário Reis, 
irmãs Pagãs, Aurora e Carmen Miranda, Francisco Alves, Almirante, Lamarti-
ne Babo etc.), mas não existe corpo, e sim, fragmentos reunidos (há uma única 
cena em que Chico Alves canta e percebemos uma contiguidade entre o palco 
da casa de show e a plateia). Filme interessante em algumas gags ligeiras, mas 
sobretudo pela empreitada de Adhemar Gonzaga, como diretor, refazendo em 
solo pátrio as experiências de Hollywood.

Se há em Bonequinha de Seda uma construção que mereça nossa 
memória, ela está no movimento de câmera que acompanha a heroína 
romântica do filme quando sobe a escada que a coloca moralmente acima 
do antagonista babaca – e de como essa escada terá forte papel na expressão 
dramática no desfecho da história. Mas estamos em um filme de estúdio, em 
que as cenas também parecem reunidas, não casadas, e cuja impressão é a de 
que cada tomada foi rodada em espaço e tempo distantes entre si. Interessante 
para demover qualquer ideia autorista, no caso de Edgar Brasil. Pode ser 
errado, mas alguma régua temos que utilizar para analisar esses filmes, e, em 
1936, Michael Curtiz fazia A Carga da Brigada Ligeira; Jean Renoir, Um Dia 
no Campo; Alfred Hitchcock, Sabotagem; e Julien Duvivier já estava a rodar 
seu O Demônio da Argélia (pelo menos o de Renoir era um filme barato, ou 
seja,“possível”, termo valioso por aqui).

Sobre o ótimo Mulher, impressionam a beleza de Carmen Violenta 
e uma sequência formidável e orgiástica. Sobre a atriz, vai-se a câmera voraz 
de Humberto Mauro (semelhante à de Ganga Bruta, que direciona seu foco 
para as pernas agitadas de uma safadinha ou reproduz o olhar de varredura do 
protagonista, que vai literalmente dos pés ao pescoço da moça). Neste filme de 
Octávio Gabus Mendes, fotografado por Humberto Mauro, a atenção é sempre 
voltada à Carmen (também o nome da personagem), e nesse caminho ao corpo 
e rosto, indesviavelmente se terá de ir às lingeries, decotes, brincos, lençóis, 
camas etc. O drama se estabelece junto aos dilemas morais da época, inclusive 
simpático aos valores romanescos do século 19, mas o julgamento fica à parte 
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– o que passa Carmen, ao longo da história, que não é brinquedo, ganha sua 
imagem na sequência do clube de tênis, quando a montagem cria um frenesi 
de conversas, fofocas, trocas de olhares, maiôs, pernas femininas e olhares 
masculinos que alude a uma grande orgia. Carmen, corpo exposto desde o 
começo do filme, meio flutuante em suas andanças perdidas no mundo, está 
à parte disso – e aqui se estabelece uma moral interessante, porque tão dúbia 
quanto favorável à moça, que era bem raramente discutida na época. O filme, 
afinal, apesar de possuir um olhar bastante masculino sobre a mulher, voraz 
em capturar as belíssimas geometrias corporais de Carmen Violenta, parece 
quase “feminista” pelo modo como apresenta a mulher de 1931, altiva na sua 
dura busca pelo lugar seguro da vida.

Carinhoso também é o modo como Lábios sem Beijos, de Humberto 
Mauro, apresenta suas mulheres. Mas isso importa menos que as evidências 
de mais outro filme coalhado de elementos de seu tempo. Sob o ímpeto de 
mostrar um Brasil de natureza e identidade colossais, todo o avanço român-
tico-dramático do filme tem o acompanhamento, quase como um panô, da 
bela geografia carioca, do mar à serra do Alto da Boa Vista. É um mineiro, 
Humberto Mauro, na metrópole Rio de Janeiro, mas o diretor, com sua irre-
verência, realizará o desfecho numa situação exemplar: no interior, com um 
boi chifrudo invadindo o espaço e tumultuando jocosamente a lua de mel do 
casal. Um filme com intenção cosmopolita e de “moral avant-garde” (desta-
que para o longo e ousado plano do beijo, belíssimo e extremamente sexual, 
pois aludindo ao enlace físico entre o homem e a mulher), mas que carrega 
também, em várias passagens e no desfecho formidável de tão inusitado, cô-
mico e simbólico, algo do Brasil arcaico, o Brasil em seu conturbado processo 
“civilizatório”.

Versão editada do texto originalmente publicado na Revista “Cinética” www.
revistacinetica.com.br em julho de 2010 (cobertura da 5ª Mostra de Cinema 
de Ouro Preto)

Paulo Santos Lima é crítico de cinema.



52

SOBRE OS FILMES

Alô, Alô, Brasil! (Brasil, 1935) |  35mm  | 78’
Direção: Alberto Ribeiro, João de Barro e Wallace Downey 
Roteiro: Alberto Ribeiro e João de Barro
Companhia produtora: Waldow Filmes S.A.

“... do radiouvinte, que se apaixona por uma estrela do nosso broadcasting 
sem a conhecer, e que apenas costuma ‘ouvir’, a certa hora da noite...” (EOQ/
ASM)

“O filme focaliza uma demonstração de números de músicas, cantos e anedo-
tas em conexão com as aventuras de um radiomaníaco que anda à procura de 
sua Dulcinéia”. (AG/50 CIN).

Fonte: Base de dados/Filmografia – Cinemateca Brasileira

Alô Alô Carnaval! (Brasil, 1936) | 35mm | 75’
Direção: Adhemar Gonzaga
Roteiro: Adhemar Gonzaga; Ruy Costa
Produção: Wallace Dolney; Adhemar Gonzaga 
Companhia(s) produtora(s): Cinédia S.A.; Waldow Filmes 

Conta a dificuldade de dois autores em conseguir um empresário para sua 
revista chamada “Banana da terra”. Indo a um cassino, lembram-se de que ali 
seria o local ideal e procuram o empresário, que recusa a oferta. Mas, como a 
atração contratada pelo empresário não chegara da França, ele corre em busca 
dos dois e acerta a revista. E durante o desenrolar do espetáculo, tudo o que 
existe de mais incrível acontece. Os números musicais - com a chamada gente 
bamba do rádio e do teatro - são intercalados com a parte do texto, incluindo 
figuras e fatos de 1936. 

Fonte: Base de dados/Filmografia – Cinemateca Brasileira 
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Bonequinha de Seda (Brasil, 1936) | 35 mm |  115’
Direção e Roteiro: Oduvaldo Vianna  
Direção de fotografia: Edgar Brasil
Companhia produtora: Cinédia S.A.

Trata-se da estreia da heroína na alta sociedade carioca. Gilda de Abreu passa 
no filme por ser uma pequena francesa educada em Paris e chegada a pouco 
da Europa. A estreia da jovem parisiense, bela e dona de ótima educação, re-
veste-se de estrondoso sucesso. Agita-se a elite, cortejam-na os homens, ba-
julam-na todos, e surgem os comentários: cada qual acha que tal distinção e 
educação, tais lindíssimos vestidos savoir-dire somente em Paris se poderiam 
adquirir, que, aqui, terra de botocudos nada de bom se faz. E afinal a jovem 
era brasileira, tinha se educado no Brasil e suas lindas vestimentas nunca ti-
nham visto uma agulha parisiense. 

Fonte: Base de dados/Filmografia – Cinemateca Brasileira

 

Ganga Bruta (Brasil, 1933) | 35mm | 82’ 
Direção e Roteiro: Humberto Mauro
Produção: Adhemar Gonzaga 
Companhia Produtora: Cinédia

Enfurecido, homem mata a mulher na noite de núpcias após descobrir que ela 
havia sido infiel. Absolvido pela justiça, segue para o interior e enriquece no 
ramo da construção. Acaba sentindo-se atraído por uma jovem que é noiva de 
outro e, então, novo conflito se estabelece. Ganga Bruta é um grande exemplo 
de como Humberto Mauro realizou uma admirável descrição da vida brasilei-
ra nos anos 1930, nos quais predominavam a sensualidade, a repressão sexual 
e a violência urbana. Narrado em ritmo propositadamente lento, com uma 
trama de emoções intensas, o filme apresenta sequências admiráveis como, 
por exemplo, as brincadeiras eróticas no jardim.

Fonte: HUMBERTO – Mostra dedicada a Humberto Mauro – o grande pioneiro do 
Cinema Brasileiro (Fundação Clóvis Salgado)



54

Mulher (Brasil, 1931) | 35 mm | 77’
Direção: Octávio Gabus Mendes
Roteirista: Adhemar Gonzaga; Octávio Gabus Mendes
Câmera: Humberto Mauro
Companhia produtora: Cinédia

Mulher conta as desventuras de uma moça pobre que adentra o mundo dos 
endinheirados. Na trajetória de Carmen, da favela ao asfalto, a hipocrisia e 
o cinismo em relação à mulher são traços comuns nos dois ambientes, entre 
homens e mulheres. O filme retrata uma história de amor pouco convencional 
para a época, com uma narrativa inovadora e com cenas eróticas e avançadas 
para o momento histórico. 

Um dos primeiros filmes eróticos do cinema nacional com trilha sonora, 
Mulher passou por um processo de restauração completo de som e imagem 
(2001-2005), mantendo não apenas sua versão editorial original, mas tam-
bém seus intertítulos e a trilha sonora em vitafone.

Fonte: HUMBERTO – Mostra dedicada a Humberto Mauro – o grande pioneiro do 
Cinema Brasileiro (Fundação Clóvis Salgado)

Romance proibido (Brasil, 1944) | 35mm | 65’ 
Direção, Produção e Roteiro: Adhemar Gonzaga
Companhia produtora: Cinédia S.A. 

Duas ex-colegas de colégio gostam do mesmo rapaz, sem saber. Uma delas 
sentindo-se abandonada vai lecionar no interior, num local bem atrasado, 
revolucionando o ensino; por coincidência, volta a encontrar o rapaz. A pro-
fessora, não querendo atrapalhar seu casamento com uma das suas melhores 
amigas, finge não gostar mais dele e vai lecionar em outro lugar. 

Fonte: Base de dados/Filmografia – Cinemateca Brasileira 
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LEGENDA DAS IMAGENS
  

Vol. III – Entre filmes e histórias da era dos estúdios. 
Capa: Foto do filme Ganga Bruta, dirigido por Humberto Mauro, produção 
Cinédia 1933 [Ganga Bruta (1933), de Humberto Mauro). 
Acervo Cinédia/Alice Gonzaga.
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