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RESUMO: 

 

 

A Ditadura Militar no Brasil figura como tema em várias obras cinematográficas. A 
representação cultural e histórica do período ditatorial no cinema brasileiro atual é a questão 
desenvolvida neste presente trabalho final de graduação. Os questionamentos são: em que âmbito 
tais representações surgem aos espectadores, de que maneira preenchem as narrativas e quais são 
elas. Desenvolveu-se para suprir tais questões, um histórico sobre o cinema brasileiro, 
perpassando o período de imposições ditatoriais, chegando até os filmes contemporâneos. Com 
este histórico ressaltou-se movimentos e gêneros do cinema brasileiro e as demais abordagens já 
executadas sobre o tema Ditadura. Para a execução da análise optou-se pelo filme O Ano em que 
meus pais saíram de férias. Houve embasamento nas teorias de análise fílmica e de imagem, para 
destacar a aproximação entre cinema e um momento histórico.   
 

Palavras-chave: Cinema Brasileiro, Ditadura Militar, Representação.  

 
 
ABSTRACT: 
 
Military dictatorship in Brazil appears as a theme in various motion pictures. The cultural and 
historical representation of the dictatorial period in the current Brazilian cinema is the question 
developed in this final piece of work. The questions are: in which scope such representations 
appear to the spectators, how do they fill the narratives and which are they. To supply such 
questions, a description of Brazilian cinema was developed, from the period of dictatorial 
impositions, to contemporary movies. With this description, certain movements and genres of the 
Brazilian cinema were highlited, and other approaches to the theme already made about the 
Dictatorship. For the analysis, the film O Ano em que meus pais saíram de férias was chosen. 
The basis for the study were the theories of filmic and image analysis, to perceive the connection 
between cinema and a historical moment. 
 
Keywords: Brazilian Cinema, Military Dictatorship, Representation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O presente Trabalho Final de Graduação visa investigar e analisar de que maneira o 

cinema atual retrata o regime autoritário da Ditadura Militar no Brasil nas telas de hoje. A fim de 

averiguar como este assunto é revelado no cinema brasileiro contemporâneo, o estudo traz um 

histórico desde o seu surgimento no país em 1896, no Rio de Janeiro, passando pelos anos de 

crescimento da produção cinematográfica nacional, chegando ao cerceamento pela censura e 

repressão impostas por governos ditatoriais, com Getulio Vargas, mais precisamente a partir do 

Golpe Militar de 1964.  

 No ensejo de responder aos questionamentos da pesquisa, optamos por explanar, no 

primeiro capítulo, o histórico cinematográfico do país. Consideramos que, para uma melhor 

compreensão do cinema atual, torna-se necessário o estudo dos anos precedentes. O histórico 

complementa o estudo, pois o cinema contemporâneo habitualmente traz filmes inspirados em 

movimentos, assuntos, gêneros e diretores de períodos anteriores. 

 Como o objetivo da pesquisa culmina em averiguar a abordagem do período 

contemporâneo, buscamos, no segundo capítulo, trazer uma explanação acerca do cinema do país 

no período da Retomada do Cinema Brasileiro, até os dias atuais. Consideramos também a 

questão dos filmes desse período de pós-retomada até a atualidade, trazerem, freqüentemente, em 

suas narrativas, temas históricos, como o deste estudo, a Ditadura Militar.  

  Para a observação, investigação e análise aqui propostas, escolhemos para objeto de 

estudo o filme O ano em que meus pais saíram de férias (2006), de Cao Hamburguer, sendo esse 

filme um contemporâneo e tematizado com o período ditatorial em sua narrativa. A obra 

apresenta ao público o momento ditatorial no Brasil na ótica de um menino, vinculado com 

outros fatos da década de 1970, ano em que a história é contada. Buscamos averiguar como 

aparecem os fatos e como figuram as representações históricas e culturais no filme.  

 Os capítulos posteriores trazem explanações teóricas acerca da linguagem cinematográfica 

e das teorias de imagem e análise fílmica. Assim, buscamos, em âmbito geral, elucidar a função 

dos elementos cinematográficos inerentes aos filmes. Nesse sentido, este estudo torna-se 

indispensável para compreender o conjunto da obra e de que forma esta busca apresentar-se ao 

espectador.   



 

 Para a análise, presente no último capítulo, tomamos como base os conceitos de 

representação, análise de imagem e fílmica, que defendem as premissas de existência de valores 

representativos nos filmes. A observação busca responder aos seguintes questionamentos: Quais 

elementos que atuam como características culturais e históricas surgem no decorrer da narrativa? 

De que maneira esses elementos estão vinculados no filme e como o espectador reconhece os 

traços?  

 É observado que as obras fílmicas trazem marcadamente traços culturais. 

Invariavelmente, tais traços são dispostos e orientados conforme cada posicionamento singular. 

Cada obra, passível de diferente abordagem, depende completamente do olhar do diretor e do 

roteirista. Para tal estudo, consideramos os conceitos trabalhados pelos autores Francis Vanoye e 

Anne Goliot-Lété (1994), os quais defendem que uma obra traz sempre um conjunto de 

representações, diretas ou indiretas, a uma sociedade na qual está inserida.  

 Com intuito de elucidar como o cinema atual ilustra o período nas telas e como a obra 

escolhida diferencia-se dos demais, as premissas do trabalho configuraram-se em verificar, a 

partir da análise do filme O ano em que meus pais saíram de férias, as respostas aos 

questionamentos propostos: se realmente há uma representação do período histórico, com qual 

abordagem é realizada, e por meio de quais elementos o público pode identificar traços do 

período ditatorial do país no filme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. HISTÓRICO DO CINEMA BRASILEIRO 

 

2.1 Histórico do Cinema Brasileiro – 1896-1964 

 

 Inovação que causou curiosidade em 1895, em Paris, o Cinematógrafo, criação dos irmãos 

Lumiére, surgiu nos cafés parisienses e deixou um público encantado com a maravilha das 

imagens em movimento. Ao Brasil, chegou em 1896, na cidade do Rio Janeiro, na Rua do 

Ouvidor, onde foi executada a primeira sessão de cinema para os brasileiros através do novo 

instrumento de diversão, o Omniographo.  

 A falta de energia apropriada prejudicou as exibições no Rio de Janeiro. Somente em 

1907 a cidade teve uma empresa que distribuía energia garantida. Em alguns anos, essa 

dificuldade foi superada não só no Rio de Janeiro, mas também em São Paulo, e o número de 

exibições em feiras, espetáculos e parques aumentou consideravelmente. As primeiras obras 

exibidas nesses locais eram pequenos registros de momentos cívicos, políticos e militares. Os 

primeiros filmes de ficção ou “posados” foram produzidos posteriormente, em 1908, 

contribuindo para o aumento das salas de exibição. Em 1911, a capital paulista já tinha 31 salas, e 

algumas produções começavam a ser feitas. Esse período ficou conhecido como a Bela Época do 

cinema brasileiro. 

 Embora os problemas mais urgentes tenham sido solucionados, o Brasil ainda apresentava 

um precário desenvolvimento cultural em comparação com os demais países onde as técnicas de 

divertimento já prosperavam. Um dos fatos que contribuiu para essa defasagem foi a Primeira 

Guerra Mundial (1914-1918), que afetou a economia brasileira e deixou, conseqüentemente, o 

segmento cinematográfico estagnado ainda mais um período, até obter de fato um mercado de 

produções brasileiras consistentes, como ressalta o historiador e crítico de cinema Paulo Emílio 

Salles Gomes:  

 

embora em 1912 e 1922 o comércio cinematográfico tivesse se desenvolvido 
consideravelmente, tornou-se cada vez mais difícil o acesso da produção nacional 
aos circuitos de salas. De um modo geral, os filmes conseguem ser exibidos 
graças apenas à benevolência de um ou outro proprietário de cinema (GOMES, 
2001, p. 48). 
 
 



 

 A benevolência a que o autor se refere é ocasionada pela disputa do mercado nacional 

com as produções estrangeiras, principalmente as produções americanas, que já estavam bem 

estabelecidas no mercado brasileiro. Essa situação dificultava a estruturação do cinema nacional 

para concorrer com essas produções. 

 No período pós 1922, no cenário de produções cinematográficas nacionais, começam as 

ações fora do eixo Rio e São Paulo, conhecidas como Ciclos Regionais. Outras regiões começam 

a despontar com um bom número de produções, dentre elas os Estados de Minas Gerais, 

Pernambuco e também o interior de São Paulo. Desse período é inegável a importância do nome 

de Humberto Mauro, que se detém inicialmente ao interior de Minas, sendo o elaborador do Ciclo 

de Cataguases. Outros nomes apareceram também durante os ciclos regionais: Francisco de 

Almeida Fleming, nas cidades mineiras de Pouso Alegre e Ouro Fino, e também Igino Bonfioli, 

que produzia em Belo Horizonte, ambos com um número considerável de produções no interior. 

 Humberto Mauro iniciou o trabalho na região de Cataguases atrelado ao italiano Pedro 

Comello, com filmes que, inicialmente, chegavam somente a 5 minutos. Mais tarde, Mauro 

desagregou-se do italiano e iniciou suas próprias produções. Em 1927, gravou Tesouro Perdido, 

dando seguimento ao ciclo com Brasa Adormecida e Sangue Mineiro. Teve início, assim, a 

“primeira carreira contínua, coerente e bela que o cinema do Brasil compreende” (GOMES, 

2001, p. 55). 

 Outra região que produziu consideravelmente foi a capital de Pernambuco, apontando 

nomes como Edson Chagas e Gentil Roiz. Diferenciando-se das demais regiões, em que apenas 

alguns nomes encabeçavam as produções, em Recife, unido a esses nomes, estava um grupo 

formado por cerca de 30 pessoas, que se agregaram para desenvolver o cinema na região. Em 

1925, Edson Chagas e Gentil Roiz fundaram, conjuntamente, em Recife, a Aurora Filmes, 

atuando em parceria com a sala de cinema “Royal”, que exibia os filmes produzidos na 

localidade. Isso possibilitou a esses diretores um lucro para repor os gastos das filmagens. Outros 

ciclos ainda apresentam uma devida contribuição à produção cinematográfica no país: em Porto 

Alegre e Pelotas no interior do Rio Grande do Sul e Campinas no interior de São Paulo. 

 Após o período de acréscimo no número de produções ocasionado pelos ciclos regionais, 

iniciava, em 1928, a revolução sonora no cinema, que seria realmente assimilada a partir de 1933. 

O filme sonoro acontece por meio da criação dos primeiros estúdios cinematográficos brasileiros: 

Cinédia, criada em 1930, e a Brasil Vita Filme, em 1934. O advento do cinema falado traz uma 



 

retração nas produções do país, visto que, para a gravação e exibição dos novos filmes, 

necessitava-se de aparatos técnicos mais avançados e de maiores custos, como explica o 

pesquisador Fernão Ramos: 

 

Com a chegada do som, a produção foi reduzida e não aumentada, como 
pensavam os mais otimistas. Aumentados foram apenas os custos, não só de 
produção de novos filmes, mas, principalmente, de adaptação técnica das salas de 
exibição, fortalecendo ainda mais a dependência tecnológica em relação aos 
Estados Unidos e provocando o fechamento de muitos cinemas ligados a 
exibidores de menor porte (RAMOS, 1987, p. 135). 
 

  

  É nesse cenário de mudanças que nascem os primeiros estúdios, que viriam a 

industrializar o segmento e acrescentar maior qualidade às novas produções. Em 1930, teve início 

o Cinearte Studio, de Adhemar Gonzaga, que, mais tarde, viria a ser a Cinédia, que trazia 

características da revista Cinearte1. Nesse estúdio, Adhemar trabalhou inicialmente agregado a 

Humberto Mauro, e o primeiro filme que marcou o começo dessa associação foi Lábios sem 

beijos. Datam também desse período produções como Ganga Bruta de Humberto Mauro, Limite 

de Mario Peixoto e A Voz do Carnaval, filme que traria a estréia de Carmem Miranda, e a 

temática do estúdio: a comédia musical. 

 Em 1934, Carmem Santos, atriz e produtora de cinema, criou a Brasil Vita Filmes, aliando 

produções com Humberto Mauro depois que este saiu da Cinédia, e produziu filmes como: 

Favela dos meus Amores, Cidade Mulher e Argila, obras em que Humberto Mauro explora a vida 

dos morros cariocas. Mauro produziria, ainda aliado à Brasil Vita Filmes, alguns documentários e 

filmes de caráter histórico, quase sempre encomendados por instituições. Em 1936, o diretor 

deixou os estúdios e foi trabalhar em filmes educativos para o Instituto Nacional do Cinema 

Educativo, órgão criado durante o governo de Getúlio Vargas. 

 A criação dos estúdios foi o fator principal para o grande número de produções do Rio de 

Janeiro. Nessa época, o gênero predominante nas telas do cinema brasileiro eram as comédias 

musicais populares. Em 1941, foi criada a Atlântida, de Moacyr Fenelon, que consagra um novo 

gênero no cinema brasileiro: as chanchadas, com temas que abordam o Brasil, a exemplo do 

primeiro filme do estúdio, Moleque Tião (1943), estreando Grande Otelo.  

                                                 
1 Revista de Cinema mais influente surgida no Brasil entre 1926, ano de sua criação, até 1942, quando publica seu 
último número (RAMOS, 1987, p. 132). 



 

 Após a primeira fase, a Atlântida começa a produção de temas carnavalescos e musicais, 

tais como Tristezas não pagam dívidas (1943) e Não Adianta Chorar (1945). Como ressalta 

Ramos, “os próprios nomes dos filmes ironicamente já explicavam tudo de forma auto-

referencial” (RAMOS, 1987, p. 156). O gênero desagradou aos críticos na época; entretanto, 

esteve presente em 15 anos do cinema do país, trazendo à tona nomes como Oscarito, Grande 

Otelo, Derci Gonçalves, Violeta Ferraz, Mesquitinha, entre outros. 

 No final da década de 40, a produção cinematográfica deslocou-se também para São 

Paulo. Assim, o número de filmes produzidos no país aumentava cada vez mais, tendo como 

apoio o início dos estúdios Maristela, Multifilmes e Vera Cruz. Esse deslocamento das produções 

cinematográficas para São Paulo é ocasionado por outros aspectos que não singularmente a 

criação de novos estúdios. Nesse curto prazo, início da década de 40, a cidade vivia o prosperar 

de uma nova cena cultural. Foram inaugurados dois cinemas, uma companhia de teatro, casas de 

espetáculos, criou-se uma filmoteca e ainda houve uma expansão do número de publicações 

culturais. Todos esses fatores e acontecimentos, aliados aos novos estúdios, alavancaram o 

cenário de atividades culturais na cidade paulista.  

 O estúdio Vera Cruz de Franco Zampari, criado em 1949, trouxe ao Brasil profissionais 

estrangeiros capacitados, com intuito de revigorar e aperfeiçoar o segmento cinematográfico no 

país. Contrapondo a produção carioca da década anterior, a companhia cinematográfica paulista 

apostou em outro modelo para o cinema do país, como explica a historiadora Mariarosaria Fabris:  

 

As comédias musicadas cariocas, com suas produções rápidas, baratas e 
frequentemente improvisadas, seus cenários e figurinos pobres, suas histórias 
leves e de humor fácil, representavam o oposto da idéia de cinema cultivada pela 
companhia paulista, apesar de serem bem recebidas pelo público, de atraírem a 
atenção dos exibidores e de determinarem a constituição de um gênero popular 
brasileiro (FABRIS,2003, p. 75). 

 

 Conforme Fabris, as produções realizadas a partir dos ideais da Vera Cruz estavam em 

contraposição às produções da Atlântida. Os novos estúdios visavam a um molde comercial, a 

fim de concorrer com os filmes internacionais, no modelo “Hollywoodiano”. As  produções eram 

elaboradas e contavam com  grandes atores e atrizes, como Anselmo Duarte, Jardel Filho e Tônia 

Carrero, estreando no país a  idéia de star system2. Dentre os filmes do estúdio, o maior destaque 

                                                 
2 “[...] a star (“estrela”), a atração principal, supostamente irresistível, do filme em que ela aparece” 
(AUMONT, 2001, p 278). 



 

foi O Cangaceiro, de Lima Barreto (1953), que ganhou prêmio de “filme de aventura” em 

Cannes. Apesar do grande investimento da companhia, as produções “hollywoodianas” 

brasileiras tiveram vida curta. Em 1954, começava o declínio da Vera Cruz. As grandes dívidas 

geradas pelo alto custo dos filmes e a má distribuição destes acabaram fechando os estúdios de 

São Bernardo. 

 Nesse cenário de enfraquecimento das produções comerciais, dois movimentos ganharam 

força no cinema brasileiro, o cinema independente e o neo-realismo. As duas vertentes foram 

provenientes de encontros e debates que já almejavam obter tais premissas no cinema brasileiro, 

nos Congressos de Cinema em 1952, no Rio de Janeiro, e 1953, em São Paulo. As discussões 

calcadas nos congressos se baseavam na independência do cinema nacional e na possibilidade de 

produção distante do circuito comercial dos filmes estrangeiros. Os Congressos discutiam os 

problemas do cinema brasileiro, tais como produção, distribuição, exibição e modos de focar nas 

questões do país, desagregando, assim, a idéia de concorrência com os filmes estrangeiros. Essas 

reflexões buscavam resultados para uma produção mais viável, sem dependência das questões 

técnicas dos estúdios, sem deixar, porém, de trazer um cinema de qualidade que tratasse da 

cultura nacional.  

 Nesse momento de efervescência das discussões acerca de um novo molde de produção 

para o cinema brasileiro, surgiu o movimento que apostava na premissa de uma produção 

desagregada dos aparatos técnicos, que abordasse nas telas o cinema nacional com características 

da cultura e do povo brasileiro. Não era o nacional ufanista que os filmes anteriores 

demonstravam, e sim um cinema impregnado de realidade, como explica Fabris: 

 

Ao nosso cinema, o neo-realismo, mais do que oferecer modelos estéticos, vinha 
fornecer uma atitude moral, ao mostrar como debruçar-se sobre a realidade local, 
principalmente sobre o mundo popular, com um novo olhar. [...] as teorias neo-
realistas, foram um elemento deflagrador a mais de uma identidade nacional 
(FABRIS, 200, p. 78). 

 

 Os cineastas brasileiros se inspiraram no neo-realismo italiano, que iniciou suas 

produções na Itália, na década de 40, para iniciarem suas atuações aqui no Brasil em 1955. O 

marco do novo movimento no país é o filme Rio 40º Graus de Nelson Pereira dos Santos. Vários 

elementos da nova escola italiana foram agregados ao cinema brasileiro, como a característica 

documental dos filmes, o trabalho com atores não-profissionais, a fotografia menos trabalhada, as 



 

gravações fora de estúdios e menos recursos na montagem. O movimento neo-realista priorizava 

as questões sociais e a realidade do país, agindo em contraponto com as grandes produções 

realizadas anteriormente, de filmes comerciais, como ressalta Gomes: “o antigo herói desocupado 

da chanchada foi suplantado pelo trabalhador” (GOMES, 2001, p. 99). Nesse âmbito, as 

temáticas e as técnicas de produção se transformam consideravelmente.  

 Nesse cenário neo-realista, surgiu outro movimento de grande valia à história do cinema 

brasileiro: o Cinema Novo. Dentro dos temas já levantados pelos neo-realistas, o Cinema Novo 

viria a discutir mais acirradamente as questões sociais e políticas do país. O novo movimento 

queria elucidar, como enfatiza Ismail Xavier, “uma consciência catastrófica do 

subdesenvolvimento do país” (XAVIER, 2001, p. 26).  

 O Cinema Novo, habitat de cineastas como Glauber Rocha, Cacá Diegues e Paulo 

Saraceni, proclama uma nova cena para o cinema brasileiro. Gomes explana sobre o movimento 

equiparado a outros momentos do cinema nacional: 

 

O Cinema Novo é, depois da Bela Época e da Chanchada, o terceiro 
acontecimento global de importância na história de nosso cinema, cabendo notar 
que apenas o segundo teve um bom desenvolvimento harmonioso, devido a sua 
melhor adequação e submissão à condição geral do subdesenvolvimento. Como o 
da Bela época, o Cinema Novo viveu uma meia dúzia de anos sendo que ambos 
tiveram o seu destino truncado, o primeiro pela pressão econômica do império 
estrangeiro, o segundo pela imposição política interna (GOMES, 2001, p. 100). 

 

 A imposição política interna à qual se refere o autor ilustra o momento no qual o país 

submergia em imposições governamentais. Assim como no período do governo de determinações 

de Getúlio Vargas, os sucessores Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, governos 

com políticas de nacional desenvolvimentismo,  ressaltavam ainda a famigerada idéia de milagre 

econômico.  

 Esse cenário da política brasileira se refletia nas produções cinematográficas no Brasil, 

impondo uma imagem otimista, e não de uma realidade puramente descrita. Nesse momento, as 

obras produzidas pelo período neo-realista, que mostram a realidade do país, sofreram as 

primeiras censuras cinematográficas escancaradas. Durante o governo inicial de Vargas, já havia 

uma censura, mas esta se tornou ainda mais acirrada no período do Estado Novo, quando passa a 

controlar todos os meios de comunicação e de expressão da sociedade. 

 



 

2.2 A Censura no Cinema  

  

  Nos anos iniciais de produção cinematográfica, mesmo que esta ainda fosse incipiente, já 

aconteciam ações de censura nas primeiras exibições. O primeiro episódio que se pode concluir 

como censura cinematográfica ocorreu ainda nos primórdios do cinema no país. Passados apenas 

doze anos desde a primeira exibição com o aparelho Omniographo, o filme Os Estranguladores, 

de 1908, primeira produção ficcional baseada num crime famoso ocorrido na época na cidade do 

Rio de Janeiro, ocasionou os primeiros reclames, ocorridos por parte da Polícia carioca, como 

relata o jornalista e autor Inimá Simões: 

 

Anunciado para o dia 9 de julho de 1909, a polícia, por intermédio do segundo 
delegado auxiliar, suspendeu a exibição da fita pouco antes da estréia e a 
proibição só foi levantada um mês depois, graças à intervenção da Justiça, 
convocada outras vezes devido a novas tentativas de interdição. Ao final, o filme 
“emociona e revolta” como anunciava a propaganda, transformou-se num dos 
primeiros sucessos de público do cinema brasileiro (SIMÕES, 1999, p. 21). 
 
 

 Muitos dos filmes de ficção, também ditos posados, produzidos no país eram baseados em 

crimes reais da época – “o gênero foi o primeiro filão explorado pelos investidores do cinema 

nacional” (LEITE, 2005, p. 29). Essa primeira ocorrência marca o possível início da censura no 

cinema brasileiro e alavanca, também outra questão: a curiosidade que os filmes censurados 

viriam a causar no público. 

 Simões (1999) ressalta que o primeiro órgão com exclusiva função de atuar na censura 

cinematográfica surgiu na cidade de São Paulo. Em meados da década de 20, foi decretada a 

Censura Institucionalizada. Os mesmos responsáveis pela censura nas exibições paulistas, 

migram para o Rio de Janeiro e, em 1928, já estava em vigência a Censura das Casas de 

Diversão. O órgão criado durante o governo de Washington Luis tinha a finalidade primeira de 

averiguar o conteúdo dos espetáculos e assegurar o cumprimento das relações trabalhistas entre 

artistas e empresários. Porém, como explica o autor Sidney Leite, essa ordem de censura era 

confusa no seu cumprimento e, por isso, não funcionou como deveria: 

 

O decreto governamental nº 18.527, de 10 de dezembro de 1928, estabeleceu que 
as produções cinematográficas deveriam ficar sob os cuidados do Ministério do 
Interior e da Justiça. Porém, caberia, em última instância, aos chefes de polícia de 
cada município exercer a vigilância do cumprimento das suas disposições, o que 
na prática, acabou não funcionando (LEITE, 2005, p. 49). 



 

  

 As tentativas pioneiras de estabelecimento da censura cinematográfica foram frustradas. 

Entretanto, a partir da década de 30, por ordem do governo de Getúlio Vargas, acontecem as 

primeiras realizações de fato da prática dos censores. Essa orientação para atuação da censura 

imposta por Vargas concretizou-se mais fortemente por meio do Decreto-lei 1949, de 30 de 

dezembro de 1939, no Estado Novo, quando é criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, 

o DIP, como ressalta ainda Simões: 

 

Fica evidente, portanto, a montagem de um aparato ligado ao Estado, destinado a 
controlar as manifestações de pensamento e de opinião, do plano mais sofisticado 
ou mais simplório, do livro ou filme que vem do exterior à transmissão do alto-
falante na pracinha do interior (SIMÕES, 1999, p. 27). 
 
 

 O governo de Getúlio Vargas diferenciou-se dos demais em termos de censura. Órgãos 

foram criados, e a censura foi abertamente imposta nos meios de comunicação e, por 

conseqüência, no cinema. Vargas, mais que os outros governantes, tentou usar a censura a favor 

do seu governo, determinando o conteúdo que deveria ser abordado, com temas nacionalistas e de 

interesse do governo, como será apresentado na próxima seção. 

 

22.3 Cinema e Ditadura  

 

 Paralelo ao surgimento das comédias da década de 30, o governo de Getúlio Vargas 

trouxe novas determinações para o cinema do país. Assim como Hitler na Alemanha, Perón na 

Argentina e Mussolini na Itália, Getúlio Vargas também percebeu o poder do novo meio de 

comunicação de massa: o cinema. Calcado em temas nacionais, riquezas e belezas do país, 

estabelece-se a partir daí a censura no segmento cinematográfico. O cinema era produzido com 

base nesses ideais do governo, a fim de mostrar um Brasil de grande valia aos seus brasileiros, 

instigar o nacionalismo e a idéia de nação.  

 Porém, no cinema brasileiro, outros fatores também influenciavam na determinação do 

que deveria ser exibido nas telas ou o que seria vetado, como ressalta Leite: 

 

Um fator de menor importância, mas nem por isso desprovido de significado, foi 
a intervenção de alguns segmentos conservadores da sociedade brasileira, como 
as lideranças de Igreja Católica e a Ação Social Nacionalista. Ambas reagiram 



 

com certa veemência contra as ‘indecências’, os ‘valores negativos’ e os 
‘comportamentos nocivos’ à família e a moral, contidos a exaustão, segundo elas, 
nas películas nacionais (LEITE, 2005, p. 27). 

 

 Como relata o autor, a censura no cinema provinha também de outros setores, do 

conservadorismo que a sociedade da época impunha e ainda dos alicerces da Igreja Católica. As 

primeiras experiências de censura foram reforçadas em ações desses setores da sociedade, da 

Igreja e de singulares ações de Polícia ou autoridades. Contudo, a censura cinematográfica se 

solidificou, de fato, a partir da década de 30, no governo getulista.  

 Em 1932, durante o primeiro governo do presidente Getúlio Vargas, Governo Provisório, 

foi implantado o primeiro decreto-lei3 protecionista ao cinema do Brasil, que centralizava e 

nacionalizava o serviço de censura, tendo a partir daí uma comissão destinada somente para esse 

fim. A lei do Serviço de Censura teria orientações mais constantes e severas a partir de 1934, com 

a atribuição da função ao Departamento de Propaganda e Difusão Cultural (DPCD), que mais 

tarde originaria o Departamento Nacional de Propaganda (DNP) e que, em 1939, já durante o 

Estado Novo, deu lugar ao temido Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP). 

 Alguns anos após a implementação da obrigatoriedade de exibições nacionais, ocorrida 

em 1932, mais uma ação estatal foi registrada, esta  mais significativa no cinema do país: a 

criação do INCE (Instituto Nacional do Cinema Educativo), em 1937, como explica Ramos:  

 

Foi o primeiro órgão oficial no Brasil especificamente planejado para o cinema, 
possuindo função estritamente pedagógica, em sintonia com o que o presidente 
definia como o papel principal do cinema – fornecer um programa geral para a 
educação das massas que valorizasse, principalmente, os aspectos variados e 
desconhecidos da cultura brasileira (RAMOS, 1987, p. 149). 

 

 O órgão do governo teve grande atuação no segmento cinematográfico, agindo 

primordialmente com função educativa e produzindo uma grande quantidade de filmes. Explica 

Leite:  

 

A produção do INCE dividiu-se em filmes escolares de 16mm, mudos e sonoros, 
destinados a circular em escolas e institutos de cultura, e filmes populares, 
sonoros, de 35mm, encaminhados para o circuito das casas de exibição pública de 
todo o país. A produção foi intensa – até 1941, por exemplo, foram produzidos 
aproximadamente 200 filmes – e funcionou de forma ininterrupta por mais de 20 
anos (LEITE, 2005, p. 40). 

                                                 
3 Decreto-lei número 21.240. 

Comentário: Lembrar de referir 
a fonte. 



 

 

 O INCE funcionava como projetor de uma nova fase do cinema no país. Como agia em 

todas as etapas de uma produção, era auto-suficiente para a execução de gravações, revelação, 

montagem e fabricação das cópias. O instituto trabalhava com temáticas educativas e 

convenientes ao governo getulista. Desse aspecto, vê-se que o governo getulista atuou não 

somente como censor, mas também como um propulsor de um novo cenário de produções no 

Brasil.  

 Por meio do INCE, a entrada do Estado nas produções cinematográficas surtiu efeito sob 

dois aspectos. Em primeiro lugar, o Estado poderia ter um domínio nas temáticas dadas aos 

filmes produzidos pelo Instituto e, em segundo, relacionava-se com intelectuais da época, que já 

ambicionavam a intervenção do governo no segmento, com políticas de proteção para o cinema 

brasileiro. Por meio das ações governamentais sobre o cinema, os intelectuais viam a posição do 

Estado como “um canal de expressão e um mecenas sem precedentes na história do Brasil” 

(MACIEL, 2003, p.28).  

 O Instituto já de início contou com nomes importantes do cinema brasileiro nas 

produções, como o cineasta Humberto Mauro. Em parceria com o INCE, o diretor executou 

produções de ordem educativa, e histórica, produzindo filmes com cunhos nacionais e 

naturalistas, como o filme histórico Descobrimento do Brasil (1937) e a importante série de 

documentários Brasilianas, produzida a partir de 1945. Os filmes produzidos pelo INCE, eram 

documentários ou cinejornais de assuntos nacionais, que abordavam a pátria ou os assuntos 

cívicos, gêneros que por muito tempo foram a base principal do cinema no Brasil. 

 O próximo passo deflagrador para uma nova fase no cinema brasileiro ocorreu em 1939, 

com a instituição do DIP, órgão criado por Getúlio Vargas, ainda no Estado Novo, a fim de não 

só exercer controle sobre os diversos meios de comunicação existentes na época, como também 

produzir e divulgar as notícias oficiais do governo. O órgão do Estado, com a poderosa função de 

sistematizar e controlar os meios de comunicação, possuía seis seções de atuação: propaganda, 

radiodifusão, cinema e teatro, turismo, imprensa e serviços auxiliares que incluíam 

financiamentos de projetos.   

 A produção do cinema do Brasil, que há algum tempo já vinha sob a demanda do 

governo, a partir desse momento tornou-se de fato uma ação oficial institucionalizada, e os 

produtores independentes foram perdendo aos poucos suas forças. Os filmes produzidos pelo 



 

INCE e ainda pelo DIP tornaram-se uma hegemonia no mercado cinematográfico do país, como 

ressalta Ramos (1987, p. 193): “as produtoras independentes perdem boa parte do seu mercado. 

Além da concorrência desigual, elas têm de enfrentar censura sistemática”.  

 Semelhante ao período ditatorial do Brasil, a Argentina também foi um país afetado por 

um rigoroso governo de imposições. Sob governo de Juan D. Perón, e através da Ditadura 

imposta, o país teve seu setor cinematográfico manipulado a favor do governo. Os filmes da 

época, produzidos a partir das leis de incentivo que Perón instituiu, abordavam temas 

desvinculados de política, muitas vezes com afinco de alavancar a imagem do país, como ressalta 

a autora Maria Helena Capelato: “Não se permitiam críticas à vida nacional; não se podiam 

mostrar pessoas desesperadas, com problemas, e os filmes tinham de exibir um mundo argentino 

feliz e próspero” (CAPELATO apud TONETTO, 2006, p. 63), situação bem familiar com a 

vivida no cinema do Brasil. Os filmes eram tematizados sobre a nacionalidade argentina, a fim de 

ressaltar o sentimento pátrio da população, como destaca o historiador argentino César 

Maranguello: 

 
muchas películas también expresaban la visión que sostenía el peronismo, en el 
cruce de los ejes: la conciliación de los conflictos sociales y la existencia de un 
Estado fuerte. Em contrapartida com la ausencia de apologías directas, se 
encuentran poços rastros de critica política e de aspectos crudos de la realidad 
(MARANGUELLO, 2005, p 114)4. 

 

 Juan Perón governou a Argentina entre 1946 e 1955 e soube utilizar, de maneira clara, o 

segmento cinematográfico com intuito de ilustrar nos filmes o que ele definia como uma imagem 

positiva de seu governo e do país. Assim como transcorreu no Brasil, a repressão sobre o cinema 

era executada de maneira escancarada e temida. Diretores, atores e demais envolvidos que não se 

enquadravam no sistema governamental imposto por Perón acabaram sendo exilados.  

 Outro país que sofreu com o sistema ditatorial e que agregou o cinema às ordens estatais 

foi a Itália, durante os anos de 1922 e 1943, com Benito Mussolini no governo.  

 Dentre a clareza de poder que o segmento cinematográfico poderia obter como um meio 

de comunicação de massa sobre a população, o governo que mais usou dos mecanismos de 

propaganda e conscientização por meio do segmento e que serviu de influência para os demais 

líderes ditatoriais, foi o de Adolf Hitler na Alemanha.   
                                                 
4 Muitos filmes também expressavam a visão que sustentava o peronismo, na cruza das idéias centrais: a conciliação 
dos conflitos sociais e a existência de um Estado forte. Em contrapartida com a ausência de apologias diretas, se 
encontram poucos indícios de crítica política e de aspectos crus da realidade. 



 

 Hitler esteve no poder na Alemanha de 1933 a 1945. Desde o princípio de seu governo, já 

estabeleceu regras à produção cinematográfica alemã, as quais eram designadas pelo 

Departamento Cinematográfico Nacional que fora presidido por Joseph Goebbels, Ministro da 

Propaganda do governo hitlerista. Goebbels defendia que “o cinema constitui um dos meios mais 

modernos e científicos de influenciar as massas. Um governo não pode, portanto, menosprezá-lo” 

(FURHAMMAR, 1976, p. 39).  

 No período da instituição do nazismo, o cinema funcionou como uma escancarada 

ferramenta de doutrina que exaltava a ideologia política e o líder Adolf Hitler, produzindo, assim, 

filmes com amplo interesse por parte do governo de evidenciar traços que lhe fossem favoráveis.  

Tais práticas também foram executadas nos mandatos de Vargas e viriam a tornar-se mais 

acirradas no período pós-Golpe de 1964, com a Ditadura Militar atuando no Brasil. Nos anos pós-

Golpe Militar, o cinema foi mais cerceado e sofreu maiores imposições. Os Anos de Chumbo 

determinaram novas regras para o cinema brasileiro, as quais serão explanadas na seção  

seguinte. 

 

2.4 O Cinema nos anos de Chumbo – Pós-golpe de 1964. 

  

            O período inicial da década de 60 se estabeleceu com um grande número de produções 

culturais. Diante das conturbações políticas e sócio-econômicas que o país vivia, os filmes 

estavam cada vez mais engajados social e politicamente. No cinema brasileiro, o Cinema Novo 

liderava as produções. Suas temáticas tinham como principal foco a crítica social e o 

engajamento do povo para a política, como ressalta o historiador Wolney Malafaia: 

  

Herdeiros de todo um processo de radicalização política na área cultural, próprio 
do início dos anos 60, os cinemanovistas conquistaram mercados internacionais, 
crítica e público (ainda que seleto), em torno de uma estética audaciosa, 
desconstruindo a lógica narrativa hollywoodiana, e abordando uma temática 
politicamente explosiva: a representação do Brasil através de sua miséria e de 
suas contradições  (MALAFAIA, 2007, p. 327). 

             

            O período que antecede o Golpe Militar foi a ápice desse cenário cinemanovista. Os 

primeiros anos da década traziam um Cinema Novo adaptado às novas técnicas, oriundas da 

Nouvelle Vague e do Neo-Realismo Italiano, porém não menos engajado com suas premissas 



 

sociais. O cineasta Glauber Rocha despontava com suas obras visando o sertão e as críticas a tais 

condições, interessado em trabalhar no âmbito das discussões políticas e sociais. 

O movimento que se consagrara com produções exibidas e premiadas no exterior, diante 

das pressões da Ditadura Militar, necessitava de uma reavaliação nas temáticas e gêneros até 

então produzidos. O cunho radical, crítico e autocrítico teria de moldar-se à situação ou obstar-se, 

e esta última não aparecia como a melhor opção.  

            A Ditadura atuou como inibidora do cinema brasileiro, cineastas, autores e demais 

envolvidos viam-se sob rotineira vigília. As temáticas dos gêneros da época entravam num 

momento de reconstrução e/ou construção de novos assuntos a serem tratados. A partir do 

momento em que a situação do país pedia que as produções fossem repensadas, estas, por sua 

vez, modificavam-se ou inexistiam diante das circunstâncias. Inimá Simões relata como era o 

cenário dos jovens cineastas diante da Ditadura: 

  

O clima não estava favorável aos jovens cineastas, que entendiam que o cinema 
como instrumento de mobilização e conscientização – estas palavra-chave – da 
sociedade, contrapondo-se ao que vinha sendo feito tradicionalmente em 
estúdios, onde se copiavam as fórmulas consagradas. O que se propunha era um 
cinema mais voltado para a realidade nacional, transformando a precariedade de 
recursos em bandeira estética, causando grande impacto na cena internacional 
(SIMÕES, 1999, p. 80). 

  

 Até o Golpe de 64, o Cinema Novo, em sua primeira fase, tratava dessas temáticas 

engajadas na crítica da situação política e econômica e aparecia completamente focado na 

questão rural do país. O gênero dos filmes produzidos pelos cinemanovistas provinha de cunhos 

contestadores, com o lançamento, em 1965, do manifesto “Uma Estética da Fome”  de Glauber 

Rocha. Nesse manifesto, o diretor exaltava as novas temáticas a serem abordadas pelo 

movimento, a violência e a fome vividas no país, que chocaria os mercados internacionais e, 

assim, estes não enxergariam mais a situação deprimente do país como espetáculo aos olhos. 

Com sua máxima “uma câmera na mão e uma idéia na cabeça”, Glauber defendia que uma 

possibilidade de atacar o paternalismo do cinema internacional sob o cinema do Brasil era 

chocando com a idéia de violência nas obras. 

           Na situação ditatorial do país, em 1965, aconteceu a implantação da Difilm, empresa 

criada com função de exibir e financiar as produções cinemanovistas. Esse fato proclamou o 

cenário industrial em que o Cinema Novo viria a se enquadrar. As indagações e críticas existentes 

em obras como Deus e o Diabo na terra do Sol (1964) de Glauber Rocha e Vidas Secas (1963) de 



 

Nelson Pereira dos Santos viriam, então, a modificar-se. O movimento cinematográfico que 

atuava em pleno vapor concentrou-se em mudanças, e a temática rural abriu espaço para 

problemas mais cotidianos e urbanos da classe média brasileira. O filme Terra em Transe (1967), 

de Glauber Rocha, tornou-se um ícone do Cinema Novo na fase pós-golpe.  

 Durante os anos da ditadura mais acirrada, sob governo do General Costa e Silva, 

aconteceu a imposição do AI-5, em 1968, que se deflagrou com a terceira fase do Cinema Novo. 

Nessa derradeira fase do movimento, aparecia mais fortemente a autocrítica do movimento, “os 

diretores, nesse período, enfatizaram suas próprias contradições e denunciaram o fracasso das 

utopias transformadoras presentes na primeira fase do Cinema Novo” (LEITE, 2005, p. 101). O 

movimento tratava então de outras temáticas. Filmes como Macunaíma (1969) e Os deuses e os 

mortos (1970), de Ruy Guerra, e O Dragão da Maldade Contra o Santo Guerreiro (1969), de 

Glauber Rocha, marcaram esse período, deslocando-se para as representações do Brasil nas telas, 

tentando aproximar-se do grande público.  

            Nesses novos paradigmas, o Cinema Novo seguiu com produções de temas distintos dos 

tratados inicialmente, abrindo espaço para produções de novos gêneros. As temáticas e a estética 

as quais o Cinema Novo priorizava trabalhar já vinham dissolvendo-se. Nesse cenário, iniciaram 

as primeiras produções do Cinema Marginal. Filme marco que deflagrou esse movimento é O 

Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla. A frase ícone aplicada ao novo 

movimento – “Quando a gente não pode fazer nada, a gente avacalha. Avacalha e se esculhamba” 

– provém da fala do bandido dessa obra.  

             O Cinema Marginal, ou Cinema da Boca, concentrou-se em São Paulo, na região 

chamada Boca do Lixo, e trouxe às telas uma nova estética e estratégias de produção 

diferenciadas, pois não queria ser sofisticado nem concorrer com filmes hollywoodianos, como 

explica Xavier: “sua rebeldia elimina qualquer dimensão utópica e se desdobra na encenação 

escatológica” (2001, p. 70). Colocava nas telas uma estética agressiva, vista também como uma 

resposta às repressões sofridas. O cinema marginal surgiu trabalhando com diversidade de 

gêneros, dentre os quais alavancou nomes como José Mojica Marins, o Zé do Caixão, um dos 

ícones do Cinema da Boca do Lixo, que trabalhou o gênero novo para o país, o terror, em filmes 

que vinham como “uma radicalização da estética da fome” (XAVIER, 2001, p. 70), dando vazão 

de fato à estética do lixo.  



 

 O novo movimento não tinha como objetivo trabalhar somente um gênero; porém, no seu 

decorrer, acabou por concentrar-se mais numerosamente no erótico, ou popularmente conhecido 

como pornochanchada. Mesmo sob olhar atento da censura e dos possíveis cortes que os filmes 

pudessem vir a ter, as produções da Boca do Lixo focaram-se basicamente no apelo erótico, 

trazendo à tona ícones de beleza da época, como Norma Bengell, Vera Fisher, Sandra Bréa, entre 

outros nomes da televisão ou de outras fases do cinema.  

 O período de produção do Cinema Marginal foi um dos marcos do cinema do Brasil. 

Conforme Leite (2005), durante alguns anos da década de 70, a produção cinematográfica da 

Boca do Lixo chegou a alcançar 50% dos filmes brasileiros e, no período da década de 1972 e 

1982, estimam-se cerca de 700 produções. Nos anos de vigência dessa produção paulista, o 

público brasileiro voltou a freqüentar as salas de cinema. Mesmo com as imposições da censura e 

dos setores mais conservadores, as comédias eróticas lotavam as salas de exibições.  

  Nesse cenário de produções marginais, surgiu, em 1969, sob decreto da Junta Militar que 

substituía o General Costa e Silva, a Embrafilme. O novo órgão do governo funcionou, 

inicialmente, sob a modesta incumbência de estimular a entrada do cinema brasileiro nos demais 

países, agindo nos setores comerciais ou nas exibições em festivais. A empresa que funcionava 

vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, com o passar do tempo, começou a efetuar maior 

número de ações designadas ao cinema brasileiro. As atribuições antes destinadas ao INCE 

encaminharam-se para a Embrafilme, que financiava os filmes e os distribuía. 

 Em 1973, a empresa já possuía controle sobre a produção e comercialização das obras, 

tornando-se, assim, uma concorrente nas iniciativas privadas no cinema brasileiro. Embora 

produção do país ainda concorresse com o cinema internacional, a Embrafilme conseguiu grandes 

êxitos de bilheteria com filmes como Dona Flor e seus dois maridos e Xica da Silva, ambos de 

1976, e A dama da Lotação, de 1978.  

 Nesse período, houve também o início de uma nova produção que, por mais uma década, 

obteve sucesso no país: os filmes estrelados pelo grupo Os Trapalhões, produções de gênero 

infantil que independiam do financiamento da Embrafilme. 

            A década de 70 mostrou um cinema diferenciado, modificado não só pelas temáticas antes 

abordadas pelo Cinema Novo – quase em extinção devido à censura –, mas também pela situação 

política e econômica do país. Sob o governo de Emilio Garrastazu Médici, o Brasil começa a 

evidenciar traços de modernização e industrialização, fatores que afetaram todos os setores, 



 

incluindo, de maneira clara, a música, os livros, o cinema e os meios de comunicação. Sob esse 

cenário de crescimento de produções e consumo culturais, o cinema também sofreu modificações 

nas suas produções. Com as estéticas do Cinema Marginal  e do Cinema Novo já consagradas e, 

por vezes, enfraquecidas, o cinema brasileiro segue remodelando-se, com outros gêneros em 

vigência. 

 No final da década de 70, sob governo de Ernesto Geisel, a política do país já apresentava 

novos ares. Sob o processo de redemocratização “seguro e gradual”, o qual instituía Geisel, as 

balizas da censura apareciam ainda presentes, entretanto, menos densas. No cenário de produções 

hegemônicas do Cinema Marginal, iniciou a abertura de espaço a outro gênero que viria a 

culminar nessa década, o Sexo Explícito.  

 No início da década de 80, segundo Sternheim (2005), os filmes da Boca do Lixo ainda 

apareciam significativamente nas produções. Em 1981, 50 de 100 filmes produzidos no Brasil 

eram da Boca. Mas uma crise econômica veio a afetar o esquema de produção, distribuição e 

exibição dos filmes marginais. A economia do país caminhava com alta inflação, afastando o 

público das salas de cinema. Além da crise econômica que afetou o cinema da Boca, outro fator 

importante no cinema nacional foi o início da concorrência com as novas produções de Sexo 

Explícito, conforme ressalta Leite: “essas produções transformaram as comédias eróticas da Boca 

do Lixo em películas bem-comportadas” (2005, p. 110). O filme precursor do gênero no Brasil 

foi Coisas Eróticas (1982), de Rafaelle Rossi, inspirado no sucesso do também erótico Império 

dos Sentidos (1980), filme japonês de Nagisa Oshima. A primeira produção de Sexo Explícito 

brasileira, em poucos meses, conseguiu um público de mais de 4 milhões de espectadores. A 

partir daí, o novo nicho prosperou, concorrendo igualmente com as produções estrangeiras do 

mesmo gênero, com a vantagem de ser em língua portuguesa – “o palavreado chulo em meio as 

fartas transas tornavam nossos filmes mais atraentes” (STERNHIEM, 2005, p 39).  Diretores do 

Cinema Marginal acabaram por agregar-se ao novo gênero, quase todos agindo com 

pseudônimos.  

 Nesse âmbito, com o sucesso das produções de Sexo Explícito e o enfraquecimento do 

Cinema da Boca, agregado à crise econômica, ocorria conjuntamente o momento da abertura 

política no país. No fim do mandato do presidente João Figueiredo, o Brasil já estava sob 

condições de afrouxamento da censura. Com o final dos anos de chumbo e de todo o período 



 

ditatorial do Brasil, elegera-se Tancredo Neves, que faleceu antes de sequer tomar posse, sendo 

sucedido por José Sarney. 

 O Brasil que almejava a democratização, após as duas décadas de período ditatorial, 

iniciava uma fase de declínio nas produções cinematográficas. O cinema deste momento tinha 

como sustentação singulares produções, quase todas seguindo o novo gênero erótico que podia 

ser produzido com baixos custos e recursos. Apesar de serem alvos de acirradas críticas, os filmes 

de sexo alcançavam sucesso com o público brasileiro.  

 As ações ditatoriais que atingiam o cotidiano do país nesse período afetaram claramente o 

cinema brasileiro. Afetaram as produções nas temáticas e nos gêneros e também as pessoas 

envolvidas nas produções cinematográficas do período, o que ocasionou  enfraquecimento geral 

do segmento. Mediante as mudanças políticas do país, os movimentos abrandaram suas 

produções. O cinema brasileiro iniciou um período de baixa produção, o que se tornou ainda mais 

evidente a partir da década de 80, seguindo até o início da década de 90. As produções só 

voltaram à tona quando, após anos de estagnação do segmento, deu-se o período da retomada do 

cinema brasileiro, assunto que será abordado no capítulo seguinte.   

 



 

3 O CINEMA ATUAL  

 

3.1 Abertura política e retomada 

 

 Depois de um longo período de controle sobre as produções culturais do país, o cinema 

brasileiro coloca nas telas cinematográficas longas-metragens questionadores do momento 

político brasileiro. O primeiro filme deste período a abordar as mazelas do país é Pra Frente 

Brasil, 1982, de Roberto Farias, filme que tinha como temática os horrores da Ditadura Militar no 

Brasil. A obra de Farias foi financiada pela Embrafilme, empresa que havia alavancado o cinema 

brasileiro nas décadas anteriores e que ainda tinha suas verbas orçamentárias controladas pelo 

governo militar. A exibição do filme não agradou os militares, que acabaram esvaziando as 

verbas cinematográficas, iniciando, assim, a derrocada do cinema brasileiro.   

Dentro do cenário de mudanças políticas e de descaso com a empresa que regia o 

segmento cinematográfico, as produções do país iniciaram um claro declínio. A Embrafilme já 

não tinha o mesmo poder e arrastava-se para seu malogro, vista como “um legado do regime 

militar e, portanto, era estranha aos novos tempos que se caracterizavam pelo esforço de eliminar 

os “entulhos do autoritarismo” (LEITE, 2005, p. 117). Nesse aspecto, a empresa teve apenas uma 

sobrevida até seu derradeiro momento, já no governo de Fernando Collor de Melo, em 1990. 

 Após a abertura política em 1985, o país sofreu constantes modificações na economia, na 

política e também na cena cultural do país. Em 1988, houve a promulgação de uma nova 

constituição. Em 1989, o presidente substituto José Sarney cedia o cargo a um novo nome que 

instigava esperanças na população brasileira, Fernando Collor de Melo.  

 O governo de Collor, o primeiro ocorrido com eleição democrática após os anos de 

ditadura política, trouxe agruras ao país e, com o fim da Embrafilme, deixou um mau legado e 

uma nova era de estagnação ao cinema brasileiro. A empresa foi fechada sem que novos órgãos 

ou empresas fossem criados para ocupar tal lacuna. O Ministério da Cultura foi definido como 

Secretaria de Cultura, e tais ações exaltavam o descaso do novo presidente com a cultura do país. 

O breve governo de Collor caminhou somente até 1992, quando o Presidente foi deposto com 

uma movimentação política ímpar no Brasil naquele momento. Em seu lugar assumiu o vice-

presidente Itamar Franco. 



 

 O novo governante deu início a uma nova fase para o cinema brasileiro. O mandato de 

Itamar agiu em total contraponto com Collor no setor cultural. Foi recriado o Ministério da 

Cultura. Iniciou-se o aprimoramento das leis de incentivo à cultura, e o incentivo à produção 

cinematográfica nacional voltou à tona. Em 1993, começou a tramitar a lei conhecida como Lei 

do Audiovisual5, que agiria nos mecanismos de incentivo ao cinema, na produção e distribuição 

das obras.  

 A lei obteve êxito de fato a partir de 1995. A partir daí, a ação estatal sob o cinema 

brasileiro mudava sua forma. Funcionava de maneira indireta, já que não era o Estado que 

diretamente financiava as produções, e sim empresas, através de renúncia fiscal, exaltando e 

beneficiando o ressurgimento do cinema do Brasil. Esse momento é destacado como a Retomada 

do Cinema Brasileiro, período em que o cinema, no país, reergueu-se depois de alguns anos de 

estagnação de produções. O autor Luiz Zanin Oricchio ressalta o antagonismo existente entre os 

períodos de produção cinematográfica no país e sua visão sobre esse cinema de retomada: 

 

Há um intervalo de toda uma vida entre os anos de 1960 e 1990. Os sonhos 
revolucionários foram arquivados, as utopias, diz-se, perderam razão de ser. O 
socialismo real entrou em colapso, e, no plano ideológico, a leva de 
individualismo que varreu o mundo talvez se encontre apenas agora em começo 
de refluxo. Mas, no início dos anos 1990, parecia haver pouco espaço para 
qualquer tipo de reflexão coletiva sobre o real. As pessoas se ocupavam dos seus 
problemas particulares e o cinema deveria refletir a posição umbilical e narcisista 
de determinado momento histórico (ORICCHIO, 2003, p. 104). 

 

 Ao discorrer sobre o cinema de retomada, o autor deixa claro a diferenciação desse 

cinema com movimentos e ideais cinematográficos anteriores. O cinema de retomada estaria 

aquém da estrutura que os movimentos precedentes mostravam. Nesse âmbito, temáticas, gêneros 

e mecanismos de produção caminhavam em rumos distintos dos demais períodos. Aliada à queda 

da Embrafilme e dos novos procedimentos que o governo passou a disponibilizar, como as leis de 

incentivo para o segmento, essa fase rumou com novas possibilidades para a produção 

cinematográfica. 

 Os diretores desse período não estavam preocupados em unificar as verbas, com novos 

movimentos, gêneros ou escola. Aproveitaram o momento para filmar as obras que estavam 

engavetadas pelo fechamento da Embrafilme, como ressalta Leite: 

 
                                                 
5 Lei n° 8.685. 



 

A falta de unidade temática e estética revela, entre outros aspectos, que a 
‘retomada’ representa muito mais o renascimento das produções nacionais, sem 
maiores compromissos de continuidade com os movimentos cinematográficos 
brasileiros anteriores [...]. As produções dessa fase da cinematografia nacional 
indicaram a ascensão da tendência de um ciclo que se notabilizava pela 
pluralidade temática das produções (LEITE, 2005, p. 130).  

  

 Nessa miscelânea de produções e ímpetos pelo acesso às leis de incentivo, a década de 90 

transcorreu de maneira que o cinema nacional saiu da inércia para assumir uma posição de 

mercado novamente. Os diretores não estavam agregados com um causa exclusiva como em 

períodos anteriores. Não obstante, produzir já era de grande valia, mesmo que houvesse críticas a 

uma pluralidade equivocada. Oricchio explana a respeito: 

 

Quem vê o lado positivo das coisas acha que a multiplicidade só pode ser 
benéfica num momento em que se deseja instaurar uma indústria cinematográfica 
no país. Implica uma ‘fábrica’ de produtos audiovisuais destinados ao público 
plural para atender a gostos e expectativas distintas (ORICCHIO, 2003, p. 30). 

  

 Os filmes produzidos nessa década, de fato, exploravam temas distintos. Era evidente que 

não almejavam os mesmos ideais, nem estavam integrados a um só movimento filmes como A 

terceira margem do rio (1994), de Nelson Pereira dos Santos, Carlota Joaquina, Terra 

Estrangeira (1995), de Walter Salles e Daniela Thomas. além de uma nova gama de produções 

na qual estavam inseridos filmes infantis, como os de Xuxa Meneguel, que já sustentavam 

considerável êxito desde a década anterior. 

 Dentre as produções da década de 90, o filme dito como marco desse período trouxe um 

fato histórico para as telas, Carlota Joaquina (1995), de Carla Camurati, que reconstruiu, 

discutivelmente de maneira jocosa, a chegada da corte portuguesa ao Brasil. O filme foi um 

sucesso de bilheteria para a época. Os brasileiros, desacostumados a assistir produções nacionais, 

garantiram uma boa bilheteria para a obra. 

 No fim da década, em 1998, houve no país outra produção de grande êxito desse 

momento pós-retomada. Central do Brasil (1998), de Walter Salles, conseguiu grande público, 

críticas positivas, indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1999 e ganhou o prêmio 

de Urso de Ouro em Berlim. O filme de Walter Salles mostrava um novo viés para o cinema do 

Brasil: o possível reconhecimento internacional das produções brasileiras, por meio de indicações 

e de prêmios internacionais.  



 

 Outros filmes dessa década também foram indicados sucessivamente aos prêmios de 

Melhor Filme Estrangeiro no Oscar,  como O quatrilho, de Fábio Barreto, em 1996, e O que é 

isso Companheiro, de Bruno Barreto, em 1998. No início de 2000, algumas outras produções 

nacionais alcançaram reconhecimento e obtiveram indicações à premiação, dentre elas Cidade de 

Deus, de Fernando Meirelles, em 2003.  

 Central do Brasil, entre as demais produções desse período, mostrou outro traço no 

cinema contemporâneo, além da ausência de um viés único nas produções cinematográficas. O 

filme trouxe referências a movimentos de outrora, como a questão do sertão tratada no primeiro 

período do Cinema Novo no Brasil. Demais obras que também mostraram traços evidentes do 

movimento cinemanovista, como a abordagem clara sobre o sertanejo e o interior, foram O 

Sertão das memórias (1997), de José Araújo, Eu, Tu, Eles (2000), de Andrucha Waddington, e 

Abril Despedaçado (2001), de Walter Salles. 

 No período atual do cinema brasileiro, começou a prevalecer numerosamente as 

produções da Globo Filmes, que adentrou os anos 2000 obtendo uma hegemonia no mercado 

cinematográfico do país. Dentre os anos 2003 e 2004, dos dez filmes nacionais de maior 

bilheteria, sete foram produzidos pela Globo Filmes (LEITE, 2005), alcançando uma 

porcentagem relevante para o crescimento do cinema nacional no país.  

O período pós-abertura política trouxe novos aspectos para o cinema brasileiro, 

deflagrando novos ares para as produções do país. O crítico de cinema Cléber Eduardo discorre 

sobre até que ponto a abertura política no Brasil trouxe uma completa liberdade à produção 

cinematográfica do momento: 

 

A democracia elitizou o cinema. E a substituição do regime de força pelo de eleições 
diretas transferiu para empresas privadas a decisão de escolher quais filmes devem 
receber o dinheiro de impostos usados na produção audiovisual (EDUARDO, 2005, p. 
53).  

 

O crítico exalta que as leis de incentivo que possibilitam a produção neste momento não 

deixaram de funcionar também como uma triagem do que é possível ou vantajoso filmar. 

 Outro aspecto no cinema atual é o vínculo das produções com processos publicitários. 

Nesse enfoque, é importante ressaltar a ação da Rede Globo de Televisão. Muitos filmes 

alavancaram suas bilheterias através de massiva divulgação de campanhas nos meios de 

comunicação. Exemplos disso são os filmes Cidade de Deus (2002), de Fernando Meirelles, 



 

Carandiru, de Hector Babenco, e Lisbela e o Prisioneiro, de Guel Arraes, ambos de 2003, 

Cazuza – O tempo não pára (2004), de Sandra Werneck, e Olga (2004), de Jayme Monjardim. 

Todos tiveram como alicerce o marketing da televisão, assim como ressalta Leite: “não teriam o 

mesmo sucesso de bilheteria se a TV Globo não tivesse feito propaganda maciça dessas 

produções em sua programação, inclusive com inserções na novela das oito, o produto de maior 

audiência da televisão brasileira” (2005, p. 35).  

 Nesse movimento de produções alicerçadas na projeção da televisão brasileira, alguns 

filmes atuais foram provenientes de programas da Rede Globo de Televisão, como Casseta e 

Planeta – A taça do mundo é nossa (2001), Os Normais – O filme (2003) e o mais recente, A 

Grande Família (2007), todos produzidos a partir de séries ou programas de humor, aproveitando 

o sucesso obtido na TV aberta para designar mais um filão do cinema brasileiro. O gênero de 

produções realizadas pela Globo Filmes com base nos próprios produtos da emissora Rede 

Globo, assim como Xuxa, Os Trapalhões e Renato Aragão, que já apareciam nas décadas 

anteriores, também se tornou um aspecto do cinema do país no momento pós-retomada. 

 Outra produção marco do período atual foi o polêmico Cidade de Deus, de Fernando 

Meirelles. O filme obteve êxito em público e singular discussão na mídia. Fernando Meirelles 

trabalhou com a história da comunidade Cidade de Deus, adaptada do livro homônimo do autor 

Paulo Lins. A obra abordou o crescimento e a proliferação das favelas do Rio de Janeiro, 

mostrando o tráfico de drogas e os crimes ocorridos nos locais cotidianamente. Cidade de Deus 

recebeu indicação no Oscar de 2003 nas seguintes categorias: Melhor Fotografia, Melhor Diretor, 

Melhor Edição e Melhor Roteiro Adaptado. Como ressalta Oricchio, o filme de Meirelles trouxe 

um novo cenário para o cinema produzido no Brasil neste início de década, tornando-se, assim, 

um ícone dos filmes que datam deste período: “há filmes que funcionam como representantes, 

resumos e emblemas de toda uma tendência que se esboça – e creio que Cidade de Deus é uma 

dessas figuras exemplares” (2003, p. 223). 

 Cabe ressaltar também deste momento o filme Olga, outra produção da Globo Filmes e 

que igualmente foi uma adaptação, do livro homônimo de Fernando Morais, que aborda a 

biografia da militante comunista Olga Benário. O filme retrata o período da década de 1930, 

reconstruindo a trajetória da ativista Olga Benário ao acompanhar Luiz Carlos Prestes ao Brasil, 

para a tentativa fracassada da execução da Intentona Comunista de 1935, e mostra como ocorreu 

sua deportação determinada por Getúlio Vargas. Segundo o crítico Paulo Ricardo Almeida 



 

(2005), o filme mostra algumas imprecisões ao retratar o período e a própria militante Olga, 

trazendo aspectos equivocados dos reais. O crítico declara que o diretor Jayme Monjardim tende 

a “desautorizar a protagonista (Camila Morgado) enquanto agente revolucionária a fim de relegá-

la aos papéis menos explosivos de mãe, de mulher e de esposa” (ALMEIDA, p. 94). O filme 

reconstruiu para as telas o momento histórico, trazendo o caráter biográfico como principal viés. 

Apesar de aspectos controversos dos reais, como ressalta a crítica acima, o filme Olga obteve 

êxito no cinema brasileiro, conseguindo grande número de bilheteria e uma indicação à vaga de 

Melhor Filme Estrangeiro no Oscar de 2005. 

 Dentre a gama distinta de produções deste momento, filmes com temas históricos tiveram 

notável espaço no período pós-retomada. Assim como já foi dito, o filme marco deste momento, 

Carlota Joaquina, trazia a reconstrução da história para as telas.  

 Filmes que tratam sobre a história do Brasil, abordando o período ditatorial e seus 

aspectos políticos, começam a o obter mais espaço a partir desse cenário, com considerável 

quantidade e com distintas abordagens sobre o tema. Segundo Oricchio, a aproximação com 

temas políticos, particularmente com o assunto Ditadura Militar, nessa nova fase do cinema 

brasileiro, deflagra, de certa maneira, aspectos necessários para o segmento neste momento: 

 

Recuperar este tempo seria, de certa forma, uma maneira, um recurso, não apenas 
para voltar a falar de política numa época em que ela se encontra desvalorizada, 
mas válido como estratégia para repolitizar uma sociedade que não pode ou não 
deseja se pensar nesses termos (ORICCHIO, 2003, p 104). 

 

 É neste aspecto de reconstruir e relembrar o cenário político que aparecem cada vez mais 

novas produções históricas no cinema do Brasil. Filmes que trazem a história do país à tona são 

analisados sobre dois vieses: se, por um lado, assim como o crítico Cléber Eduardo ressalta, as 

produções atuais parecem vislumbrar o filme histórico como um filão a ser abordado, pois assim 

justifica-se o uso do dinheiro público (leis de incentivo) (EDUARDO, 2005), no outro viés 

discute-se a abordagem da história brasileira nos filmes como finalidade de resgatar a identidade 

do país e também alavancar temas políticos que aparecem cada vez mais adormecidos na 

atualidade. Isso também ressalta a jornalista e historiadora Miriam Rossini: 

 

Se nos anos 70 a busca foi por fatos que exprimissem o desejo de liberdade, nos 
90 a tônica foi a identidade. As lentes das câmeras voltaram-se para os pequenos 
acontecimentos rotineiros escondidos nos grandes fatos históricos. Fizeram como 



 

a maioria das pessoas, tentando resgatar o fio de suas idiossincrasias em meio a 
uma onda ao mesmo tempo massificante e fragmentadora. (ROSSINI, 2001, p 10) 
 

  

 Calcados na situação acima descrita, aparecem também, dentre os filmes que tematizam 

períodos históricos em seus roteiros, o período Ditatorial vivido no país. Abordados de formas 

distintas e sob os olhares e ensejos singulares de cada vez maior número de diretores, os Anos de 

Chumbo têm preenchido as telas do cinema nacional. A próxima seção aprofunda-se sobre o 

assunto. 

 

3.2 A Ditadura nas telas do cinema atual   

 

 Os filmes históricos, baseados quase sempre em fatos cívicos ou políticos, estiveram 

presentes na produção cinematográfica brasileira com freqüência, em maior quantidade quando 

esteve sob os desígnios governamentais no período ditatorial. Filmes que traziam reconstruções 

históricas mais especificamente já constituíam um gênero do segmento. Em 1975, houve na 

Embrafilme a criação de uma carteira de produção para filmes históricos sobre o país. Tal ação da 

empresa não geraria muitos filmes, mas já mostrava o interesse do governo em um filão já 

constituído do cinema brasileiro.  

 No período em que o Golpe Militar esteve em vigência, com acirrada censura, filmes 

considerados históricos não tratavam dos fatos contemporâneos. Por isso, o período ditatorial 

pouco apareceu nas obras da época, salvo obras singulares que, por tratar do período, sofreram 

imposições da censura. Dos filmes contemporâneos com o Golpe, cabe ressaltar as seguintes 

obras: O Desafio (1965), de Paulo César Saraceni, e Terra em Transe, de Glauber Rocha.  

 O Desafio foi o primeiro filme tematizado acerca da Ditadura. Inaugurou o cenário de 

filmes de contestação contra o regime que viriam a ser realizados posteriormente. O filme de 

Saraceni foi concebido como uma ousadia em questionar o status quo ditatorial. Trazia no roteiro 

a crítica ao período, tratando dos questionamentos das vertentes culturais no contemporâneo 

momento pós-Golpe. O enredo do filme apresentava dois jornalistas como protagonistas e 

mostrava, ao longo da obra, como a situação política interferiria no seu cotidiano, fazendo 

ligações com o cenário cultural da época. 



 

 O período ditatorial no cinema começou a ser abordado com mais freqüência nos anos 

pós-abertura política. Passados alguns anos, já na década de 90, encontrando o período de 

retomada, os filmes históricos começaram a figurar no cinema brasileiro, como ressalta Rossini:  

 

Durante a década de 90, foram lançados aproximadamente 100 filmes, e destes 20% são 
filmes de reconstituição histórica (ou seja, baseados em um evento que de fato ocorreu 
ou na biografia de alguém), ou são filmes de época (localizados num tempo passado, 
mas cujo enredo não é verídico) (ROSSINI, 2001, p. 7). 

 

No cinema contemporâneo, cresce cada vez mais o número de obras que tratam da 

Ditadura Militar no Brasil, como foco principal ou, por vezes, como pano de fundo para uma 

história distinta, não exatamente focada na temática política. 

 Desse período datam produções como: Lamarca (1994), de Sérgio Rezende; Ação entre 

Amigos (1998), de Beto Brant; O que é Isso companheiro (1999), adaptação de Bruno Barreto; 

Alma Corsária (1994) e Dois Córregos, ambos de Carlos Reichenbach (1999), filmes que 

ilustram um caráter mais biográfico ou de reconstrução dos fatos. Nessa abordagem de 

reconstrução histórica há um aspecto a ser discutido: a possibilidade de as produções 

cinematográficas originarem fatos distorcidos ou, então, apresentarem um tratamento mais sutil 

dos acontecimentos. Acerca de tais filmes, ressalta Oricchio:  

 

Alguns filmes como O que é isso companheiro?, Lamarca e Ação entre amigos 
ensaiam o revisionismo do período, mas, em graus diferentes, sua tendência está 
mais para esvaziar de conteúdo a experiência armada revolucionária do que para 
tentar estende-la à luz de um novo momento histórico, o que seria mais 
interessante. (ORICCHIO, 2003, p. 119). 

 

 A crítica que Oricchio faz acima, sobre a ausência de componentes históricos fiéis, é um 

traço presente quando de trata de filmes que abordam o período da Ditadura Militar, sobretudo 

em filmes biográficos e/ou baseados em algum acontecimento singular, como no filme O que é 

isso companheiro?. O filme de Bruno Barreto foi produzido acerca da reconstrução da história da 

época com base no livro homônimo de um dos protagonistas da história, Fernando Gabeira6. 

Segundo críticas, o filme em questão acabou trazendo às telas episódios mais amenos se 

relacionados com os reais. Ressalta ainda Oricchio: 

                                                 
6 Militante da luta armada contra o Golpe Militar de 1964 e protagonista do seqüestro do embaixador norte-
americano Charles Elbrick em 1969, Fernando Gabeira escreveu o livro O que é isso Companheiro? registrando os  
fatos ocorridos, o que fez da obra um best-seller.  



 

 

Um espectador que se informasse apenas pelo filme dificilmente saberia dos 
motivos que levaram aqueles jovens a arriscar a pele em ações armadas contra um 
inimigo infinitamente mais poderoso e organizado. Falta contexto, falta a 
linguagem adequada. Falta, enfim, a política (ORICCHIO, 2003, p. 114). 

 

 No período pós-2000, ressaltando mais precisamente quando completa 20 anos de término 

do período ditatorial no Brasil, têm-se uma gama de filmes que tratam do assunto. E é nesse 

âmbito que aparecem os filmes mais atuais, os quais o presente trabalho pretende analisar. A 

exemplo estão: Quase dois irmãos (2004), de Lucia Murat; 1972 (2005), de José Emilio 

Rondeau; Cabra Cega (2005), de Toni Venturi; Zuzu Angel (2006), de Sérgio Rezende; O Ano 

em que meus pais saíram de férias (2006), de Cao Hamburguer e, o mais recente, Pode Crer 

(2007), de Arthur Fontes. 

 Tais filmes distinguem-se claramente de enfoque, apesar de tratar, direta ou 

indiretamente, do mesmo período de Ditadura no Brasil. Em produções como Zuzu Angel, Quase 

Dois Irmãos e 1972, é possível ressaltar a distinção das abordagens nos seguintes aspectos: em 

Zuzu Angel, há em foco principal, um traço biográfico, que traz às telas a vida da estilista, 

evidenciando o período inicial da década de 70 através da morte de seu filho militante, preso e 

assassinado pela ditadura militar do país. Em Quase dois Irmãos, há um enfoque sobre o 

antagonismo das classes sociais e aborda-se também a questão dos presos políticos do período. 

Em 1972, há um diferenciado teor a respeito do período: o filme traz um cenário mais jovial, 

trabalhando as referências culturais da época.  

 Distinguem-se também os demais filmes citados. Cabra Cega traz um enfoque mais 

centrado na vida pessoal de dois militantes políticos, trabalhando seus conflitos e sentimentos. 

Em O Ano em que meus pais saíram de férias, há uma abordagem lúdica sobre o período 

ditatorial, trabalhando o cenário repressor sob o olhar infantil, ressaltando também outros 

elementos que remetem ao período.  

 O presente trabalho pretende abordar mais especificamente como o cinema atual 

aproxima-se do período ditatorial do Brasil através do filme O Ano em que meus pais saíram de 

férias, como será tratado no último capítulo. 

 

 
 



 

4 LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

 O estudo sobre Linguagem Cinematográfica é imprescindível para qualquer estudo de 

cinema. Entretanto, nos primeiros anos de produção cinematográfica, no princípio dos filmes, 

ainda estáticos, pouco ou nada se sabia a respeito de uma exclusiva e inédita linguagem 

cinematográfica. As exibições de cinema eram imagens estáticas expostas sucessivamente, que 

apareciam aquém de enquadramentos ou montagens previamente pensadas. Somente com a 

possibilidade de conectar as cenas, criando uma relação entre uma e outra, é que passou a existir 

a linguagem do cinema como se conhece hoje, que agrega vários elementos à narrativa da obra.  

 Depois do nascimento, a linguagem evolui com agilidade e adquire outros componentes 

com o passar do tempo, como declara o cineasta e autor francês Jean-Claude Carrière: “o 

primeiro homem a fazer a imagem tremer a fim de indicar uma mudança na percepção foi um 

verdadeiro inovador. O segundo copiou o primeiro, talvez aperfeiçoando o processo. Na terceira 

vez, o efeito já era um clichê” (CARRIÈRE, 1995, p. 20). Assim, a linguagem cinematográfica 

iniciou com traços simplórios, que evoluiu perante novas técnicas e até o cinema atual ainda está 

sujeita a inovações. É através da linguagem cinematográfica que se conhece hoje o gênero, a 

época, o local e os traços autorais nos filmes da atualidade. 

 Os primeiros filmes eram reproduzidos com mera função de registros. As imagens 

estáticas projetadas na grande tela não narravam nem contavam, não tinham essa intenção. Essas 

obras não continham narrativa, apenas ilustravam fatos ocorridos. Como ressalta o autor Marcel 

Martin, “tendo começado como espetáculo filmado ou simples reprodução do real, o cinema 

tornou-se pouco a pouco uma linguagem, ou seja, um meio de conduzir um relato e de veicular 

idéias” (MARTIN, 2007, p. 16).  Somente com a inserção de elementos que puderam transformar 

tais filmes em histórias é que se inicia o modelo de cinema narrativo, que traz ao espectador 

histórias que podem ser acompanhadas.  

 Seguindo os adventos técnicos ocorridos no cinema, novos elementos se instituíram à 

linguagem cinematográfica. Com as primeiras inovações na montagem dos filmes, solidifica-se 

mais adiante o elemento Tempo, que começa a trazer aos filmes a idéia de relação entre uma cena 

e outra, criando vínculos e situando o espectador no decorrer das tramas. Da transformação do 

cinema mudo ao cinema sonoro foram agregados: falas, músicas e efeitos sonoros. Com o cinema 

colorido, cada vez mais o elemento fotografia tornou-se importante no contexto de uma obra 



 

cinematográfica, agregando ainda, nesse âmbito maior, importância a artefatos como iluminação, 

cenário e vestuário. Tais elementos cinematográficos vinham com a função de relacionar o 

cinema com a realidade, gerando identificações e transformando, assim, os filmes mais 

verossímeis com as imagens mais próximas do real. Para aprofundar esta compreensão do 

assunto, será discorrido sobre cada elemento cinematográfico nos próximos tópicos. 

 

4.1 Montagem 

 

O elemento montagem constitui a gênese da linguagem cinematográfica; é o fundamento 

mais específico do cinema, visto que outras linguagens não possuem esse caráter. A técnica de 

unir uma cena com a outra, com o passar do tempo, evoluiu cada vez mais, de modo que, por 

meio dela, fosse possível despertar sentimentos, revolucionar a estética e também inaugurar 

novas técnicas de criação para os diretores.  

A montagem, em suma, é a organização de um filme alternando cenas e planos a fim de 

construir a narrativa deste. Como ressalta Martin, “trata-se de montagem no sentido próprio do 

termo, por haver mudança de ponto de vista” (2007, p. 134). A montagem impõe o ritmo, a 

ordem e a compreensão que o espectador terá ao assistir ao filme. Algumas vezes agrega também 

um estilo próprio a diretores.  

O elemento montagem instituiu-se nas obras a partir de 1910, no cinema americano, com 

o cineasta David Griffith. Inicialmente, a organização das cenas dava-se de forma linear. O 

cinema soviético foi o primeiro a fazer experimentações mais ousadas com o novo elemento. 

Diretores russos, como Einseinstein e Kulechov, inovaram na linguagem agregando à montagem 

novas possibilidades, como a inserção de símbolos, elementos, sobreposições e metáforas.  

 A partir do cinema russo, foram criadas as montagens que seriam denominadas como 

Intelectual, que agiam “criando ou evidenciando relações entre acontecimentos, objetos ou 

personagens”, e ainda Ideológica, agindo nas “aproximações de planos destinados a comunicar ao 

espectador um ponto de vista, um sentimento ou uma idéia mais ou menos precisos e gerais” 

(MARTIN, 2007, p. 152). As montagens Ideológica e Intelectual originaram-se em filmes de 

Einseinstein, em que o cineasta, através desses tipos de montagens, pôde instituir as metáforas e 

simbologias como novidades. 



 

 A partir das experimentações do cinema soviético, uma gama de funções serão integradas 

às montagens dos filmes. Como a possibilidade de planos diferenciados, aquém daquele inicial 

formato estático e de um plano só, traz também, à seqüência do filme, distintas narrativas, 

podendo ser cronológicas ou não. Por meio desse elemento, no cinema atual, podemos verificar 

características como ritmo, movimento e idéia, procedimentos que desagregam a definição de 

montagem apenas como sucessão simultânea de cenas e trazem aos filmes a idéia de ação 

dramática, transformando-os em histórias a serem compreendidas e acompanhadas, não somente 

pelas imagens transpostas na tela, mas também pela reflexão e criação de sentidos, levando os 

espectadores a incorporarem a história. Conforme Martin, a função da montagem está em inserir 

o espectador no filme de maneira que este acompanhe o filme naturalmente, dando a ilusão de 

realidade no transcorrer da obra na tela:  

 

Numa montagem bem feita a sucessão dos planos [...] passa despercebida por 
corresponder aos movimentos normais da atenção, construindo para o espectador uma 
representação de conjunto que lhe dá a ilusão de percepção real (MARTIN, 2007, p. 
137). 

 

 Desse modo, a atuação da montagem no transcorrer do filme tende a, ou pretende, tornar-

se tão natural a ponto de o espectador não perceber a atuação desse elemento. A ilusão de 

realidade, criada pela montagem e pelos demais elementos, atuam como artifício para prender 

atenção do público. Agregado nessa formação de sentimento que a montagem pode trazer ao 

filme está o elemento cinematográfico Tempo, o qual situa o espectador na história e será 

abordado na próxima seção. 

 

4.2 Tempo 

 

 Cada filme traz um tempo diferente, um tempo único para cada narrativa. O cinema cria 

um tempo distinto a cada obra, que também não é o tempo real, ou seja, está desvinculado do 

tempo cronológico. Na narrativa cinematográfica, é preciso ressaltar que o tempo situa no filme o 

espectador, fazendo com este verifique não só o transcorrer da obra, tempo cronológico, mas 

também o tempo de ação, como explica Martin: “a câmera pode, com efeito, tanto acelerar 

quanto retardar, inverter ou deter o movimento e, conseqüentemente, o tempo” (2007, p. 214). Na 



 

afirmação acima, o autor esclarece o poder do tempo em um filme, ressaltando a distinção, já 

mencionada, sobre o tempo real e o tempo do filme, pois um independe do outro.  

 Para compreender melhor esse elemento, é necessário citar os três tipos: o tempo de 

projeção, o tempo de ação e o tempo de percepção. Segundo conceitos de Martin, o tempo de 

projeção está na duração do filme, o tempo de ação traduz-se na duração narrativa da história 

contada, e o tempo de percepção é a impressão de duração intuitivamente sentida pelo 

espectador, de ordem arbitrária e subjetiva.  

 A união dos elementos montagem e tempo modificam a forma narrativa dos filmes, 

tornando-os mais verossímeis. As primeiras experiências narrativas trazem nos filmes um tom 

mais didático das cenas. Cada ação executada era seguida por outra sem deixar lacunas. Com a 

evolução dos elementos cinematográficos, o caráter descritivo das cenas foi desaparecendo.  Em 

tempo mais real, os filmes sugerem ações sem de fato explicar seu transcorrer. Uma ação acarreta 

outra, sem que o transcorrer de uma necessite ser completamente explicitada. Assim, os filmes 

têm diminuídos o número e a duração de planos, tornando as obras mais ágeis e próximas da 

realidade. Essa função do elemento Tempo chama-se elipse, que, como explicita Martin, consiste 

em “recorrer à alusão e fazer-se entender com meias-palavras” (2007, p. 75). Na linguagem 

cinematográfica, as elipses têm como função, basicamente, suprimir ações desnecessárias para a 

compreensão de uma cena completa, tornando menos descritivo e mais ágil o desenrolar de 

roteiros. O autor Jean-Claude Carrière também ressalta a importância das elipses de tempo nos 

roteiros atuais, “o principal é esconder, atrás de cenas vitais, interessantes, a informação que se 

fornece” (1995, p. 112). 

 O tempo fílmico e seus procedimentos tornam legendas explicativas e narrações 

dispensáveis, guiando o telespectador para que ele perceba que transcorreram dias ou anos, 

naturalmente. Além do tempo de narrativa do filme, assim com os artifícios de luz, vestuário e 

cenário, também é possível situar o espectador na história. O vestuário, ou figurino, de um filme 

revela muito sobre o período em que transcorre a narrativa da obra, assim como o cenário, 

localizando o público na época, na estação e no local da narrativa. A luz é outro componente que 

contribuí para a composição do tempo fílmico, pois, além de trazer uma tonalidade diferenciada 

para cada temática, também ressalta em qual tempo cronológico o filme está passando, dia ou 

noite. Aliado a essas funções do tempo, segue o elemento Fotografia, que será abordado no 

próximo tópico.  



 

 

44.3 Fotografia 

  

 A composição fotográfica nas telas do cinema situa o espectador nas histórias dos filmes. 

Através do cenário, do ambiente, dos ângulos e das cores, esse conjunto de imagens selecionado 

pelos diretores conduz a narrativa da obra para o viés desejado. 

 Diversos fatores fazem parte desse elemento: os planos, os enquadramentos, a luz, o 

cenário, o vestuário, a cor, que criam a expressividade com que a imagem chega às telas. Martin 

ressalta que a linguagem cinematográfica, como é conhecida hoje, só foi praticada no dia em que 

os diretores tiveram a idéia de “deslocar o aparelho de filmagem ao longo de uma mesma cena” 

(2007, p. 30). A partir daí as mudanças de plano e de iluminação inauguraram uma nova 

linguagem, a Fotografia do cinema. 

 As novas inserções técnicas e os movimentos de câmera agregaram-se na possibilidade de 

novos planos, modificando o filme. Aos poucos se percebeu que um diferente enquadramento, 

por exemplo, primeiro plano ou plano geral, resultavam em distintos sentidos no público que 

assistia. Os diretores perceberam que o Plano Geral situava o espectador no filme, ilustrando 

vários elementos na totalidade da imagem, e o Primeiro Plano trazia o detalhe da expressão, 

focando mais a emoção a ser passada. O conjunto de planos definidos para as cenas do decorrer 

da obra é especificamente pensado para a conotação de sentidos e para a criação da narrativa 

proposta. 

 Aos planos escolhidos, conjuntamente, começou-se a agregar uma tonalidade específica, 

fator possibilitado pela iluminação e, mais concretamente, a partir do cinema já colorido. A 

composição de tais fatores resulta na aproximação com a realidade que o filme despertará no 

espectador. Ademais, cada iluminação remete a uma idéia, emoção e gênero específicos do 

cinema. Luzes intensas ou sombras soturnas tendem a instigar no telespectador uma percepção 

singular para tais cena, bem como cenas demasiadamente iluminadas despertam outras emoções e 

sentidos. Conforme Martin, a iluminação 

 

constitui um fator decisivo para a criação da expressividade da imagem. Mas como 
contribui, sobretudo para criar a ‘atmosfera’, elemento dificilmente analisável, sua 
importância é desconhecida e seu papel não aparece diretamente aos olhos do espectador 
desavisado (MARTIN, 2007, p. 56). 
 
 



 

 Como ressalta o autor, a iluminação no decorrer de um filme tem a função de transmitir ao 

espectador a sensação de realidade. Portanto, a não-identificação dos elementos pode ser bem-

vinda, pois agrega ainda mais valor de verossimilhança à obra. Essa idéia aplica-se mais 

fortemente no enquadramento de cada cena e, como já foi dito, na iluminação, pois tende a 

conquistar o público sem que seja ressaltada a artificialidade ou a tentativa de ilusão de tais 

elementos.  

 Nos filmes de época ou históricos, a fotografia funciona como elemento crucial nas 

representações destes na tela. O vestuário usado na década de 1960 certamente diferencia-se do 

usado na atualidade; o cenário, as casas, os ambientes, os objetos utilizados em cena, todos estes 

fatores remetem a um período. É natural que o cinema, mesmo quando aquém de ligações 

históricas, culturais ou geográficas, inspire-se em fatos reais para sua criação. De acordo com 

Carrière, “todo filme, a seu modo, trabalha com o passado; e como todos sabemos, o passado é a 

única realidade inquestionável, a única a deixar marcas que podem ser relatadas e até ensinadas” 

(1995, p. 57). O cinema, como obra de ficção, cria cenários, vestuário e iluminação para indicar 

mais proximidade entre a realidade do período que está sendo apresentado e a obra 

cinematográfica. A pesquisadora Miriam Rossini complementa: 

  

Através do cinema podemos ver o cenário em que os fatos se desenrolaram; o modo 
como as pessoas se vestiam e se comportaram. Estamos enfim, tendo a sensação de 
como era viver em outra época e de ser determinada pessoa (ROSSINI apud 
TONETTO, p. 28). 
 

  

Desse modo, a tradição de representar algo no cinema é inquestionável. Nesse mote, a 

função da fotografia cinematográfica é inerente para que tais representações visuais denotem no 

espectador a idéia e o sentimento que o filme pretende passar. Entretanto, as reproduções visuais 

caminham agregadas com os demais elementos para despertar sentidos no cinema, assim como o 

som, que trouxe novas características para as obras a partir de seu advento. 

  

4.4 Som 

 

Comentário: Referente?? 



 

 Como a própria denominação – audiovisual – denota, é impossível conceber qualquer 

obra sem o som, elemento que, associado a todos os outros já estudados neste capítulo, conduzirá 

o espectador ao clímax do filme.   

             A sonoridade sempre esteve presente na obras cinematográficas, mesmo nos filmes 

mudos. Estes, que existiram até a década de 30, não possuíam diálogos ou efeitos sonoros, mas já 

apresentavam trilha sonora. Com o advento do som no cinema, uma completa modificação 

estética e narrativa ocorreu. Os personagens começaram a atuar conforme suas falas; as cenas 

antes ilustradas com legendas foram substituídas pelos diálogos, e a música começou a fazer 

parte da narrativa, seus efeitos sonoros passaram a despertar mais emoções para determinadas 

cenas. Ressalta Martin: “o som coloca à disposição do filme um registro descritivo bastante 

amplo” (2007, p. 113). Assim, o caráter explicativo, que era necessário, foi sendo suprimido. O 

som trouxe a possibilidade de mais agilidade para a ação cinematográfica.  

 Por meio dos diálogos, das trilhas e dos efeitos sonoros, os filmes passaram a conotar 

mais realismo nos espectadores, gerando maior aproximação com as representações nas telas. As 

trilhas, que atuam para o preencher das cenas e para despertar no público o sentimento que tal 

ação visa trazer, também podem atuar no transcorrer do filme enquanto seguimento para a 

narrativa proposta. Para Martin, “o papel da música é primordial como fator de continuidade 

sonora ao mesmo tempo material e dramática” (2007, p. 114). Vale resssaltar que o pioneiro na 

criação de uma trilha sonora composta especificamente para o filme foi Sergei Eisenstein, que 

percebeu a importância do som no seu primeiro longa-metragem. Mas esse significado é 

descoberto pelos outros diretores somente a partir da inserção total do som nas películas, quando 

começa a produção de músicas designadas diretamente para os filmes, as trilhas sonoras 

específicas como são criadas atualmente. 

 O som, assim como os demais elementos cinematográficos, traz aos filmes a função de 

proximidade com o espectador e uma intencional ilusão de realidade. Contudo, tais elementos, 

aqui explicados teoricamente, tendem a incorporar-se nas obras de forma que os espectadores não 

possuam a percepção das especificidades de cada um. Desse modo, as estratégias do cinema 

obtêm êxito, como destaca Carriérre:  

 

O que é invisível é a própria irrealidade. O que a platéia não vê é o subterfúgio. A ficção, 
a própria natureza do filme, as técnicas de filmagem e da projeção – tudo é esquecido, 
afastado pelo poder físico da imagem falada, aquela mascar barulhenta colocada sobre o 
semblante da realidade (CARRIÈRRE, 2007, p. 52). 



 

 
  

 O cinema da forma como é visto hoje deve muito às possibilidades trazidas pelo som. A 

diminuição do caráter explicativo, a condução das cenas através das trilhas e todo o aspecto 

verossímil que as falas trazem, seja de forma de diálogos ou de voz em off7, ocorrem pelo caráter 

sonoro, inerente ao cinema atual. Contudo, na vasta gama de ações que o som traz ao cinema, a 

completa linguagem cinematográfica que chega até os espectadores atua em conjunto com todos 

os demais elementos, aqui explicados. Por meio da compilação dos elementos cinematográficos, 

é possível compreender o conjunto de fatores que engrena um filme.  

 O presente trabalho segue tendo com base tal explanação teórica sobre a linguagem 

cinematográfica, agregando, ainda, as teorias de Análises Fílmica e de Imagem, para o melhor 

compreender da análise aqui realizada, a qual está apresentada no próximo capítulo. 

 

                                                 
7 Preposição inglesa tomada por abreviação de off screen (literalmente, “fora da tela”, ou fora de campo) e aplicada 
unicamente, no emprego corrente, ao som. Um som off é aquele cuja fonte imaginária está situada no fora-de-campo 
(AUMONT, 2003, p. 214). 



 

5 ANÁLISE 

 

5.1 As teorias de análise 

 

 Tendo em vista a análise do filme O Ano em que meus pais saíram de férias, é válido 

ressaltar que o mote principal do presente trabalho constitui-se em verificar a relação da obra do 

cinema brasileiro com o período histórico ocorrido no país e que traços ligam a produção 

cinematográfica com os anos de Ditadura Militar. Para tal análise, valemo-nos dos conceitos de 

análise fílmica e de imagem, os quais, em suma, ressaltam que uma obra cinematográfica, 

enquanto um meio de comunicação, pode representar um país, uma ideologia ou um período 

histórico, fazendo com que os espectadores identifiquem na obra traços semelhantes aos seus, ou 

reconheçam a distorção desses traços, conforme explica a autora Martine Joly: 

 

Instrumento de comunicação entre as pessoas, a imagem também pode servir de 
instrumento de intercessão entre o homem e o próprio mundo. No caso, a imagem, não é 
tão considerada em seu aspecto de comunicação quanto como produção humana que visa 
estabelecer uma relação com o mundo (JOLY, 1996, p. 59). 

 

 De acordo com a afirmação da autora, a presente análise visa discorrer sobre a 

aproximação de fatos reais com as imagens de ficção. Com base no percurso da pesquisa, o 

objetivo da análise justifica-se em averiguar de que maneira o período real escolhido é abordado 

na obra fílmica e que elementos históricos e culturais remetem a esse momento, decorrendo em 

filme e realidade interligados. No mesmo viés, cabe ressaltar os conceitos que explicitam o 

inerente caráter ficcional nas obras cinematográficas, mesmo quando há características e 

abordagens sobre fatos reais, seguindo o que adverte os autores Francis Vanoye e Anne Goliot-

Lété:  

 
Em um filme, qualquer que seja seu projeto (descrever, distrair, criticar, denunciar, 
militar), a sociedade não é propriamente mostrada, é encenada. Em outras palavras, o 
filme opera escolhas, organiza elementos entre si, decupa no real e no imaginário, 
constrói um mundo possível que mantém relações complexas com o mundo real: pode 
ser em parte reflexo, mas também pode ser sua recusa (ocultando aspectos importantes 
do mundo real, idealizando, amplificando, certos defeitos, propondo um ‘contramundo’ 
etc.). Reflexo ou recusa, o filme constitui um ponto de vista sobre este ou aquele aspecto 
do mundo que lhe é contemporâneo. Estrutura a representação da sociedade em 
espetáculo, em drama (no sentido geral do termo), e  essa estruturação que é objeto dos 
cuidados do analista. (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 56). 

 



 

 Tendo como norte tais premissas, a análise fílmica aqui proposta caminha com base no 

conteúdo histórico apresentado acerca dos anos de Ditadura no Brasil, abordados no primeiro 

capítulo, e busca verificar, no filme que trata sobre o período, traços que aproximem a produção 

atual à realidade da época. Seguindo as considerações estudadas, o tratamento metodológico e as 

posições da análise da obra cinematográfica não são conclusivos e imutáveis, visto a 

subjetividade que cerca uma produção cinematográfica, tais como: no cinema, a representação 

está de maneira intrínseca ao caráter ficcional; a abordagem dada a cada assunto, devido à visão 

do roteirista e do diretor, resulta sempre em um posicionamento singular, podendo o mesmo 

assunto ser tratado conforme cada obra; agregado a isso, o trabalho do analista de imagens 

provém de percepções próprias, fazendo com que o mesmo objeto de estudo possa ser 

compreendido por diversos vieses, mas nunca resultando em uma compreensão estanque, como 

defendem Vanoye e Goliot-Léte: 

 
É possível postular que qualquer arte da representação (o cinema é uma arte de 
representação) gera produções simbólicas que exprimem mais ou menos diretamente, 
mais ou menos explicitamente, mais ou menos conscientemente, um (ou vários) ponto(s) 
de vista sobre o mundo real. (VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ ,1994, p. 61). 

 

 Nesse sentido, é relevante ressaltar que a aproximação da obra cinematográfica com a 

realidade caminha em direção a um relacionamento de ficção e fatos verídicos. Assim, é possível 

reconhecer características fidedignas, apesar de, acima de tudo, serem representadas. Neste 

trabalho, será utilizada a definição de representação da historiadora Sandra Pesavento, por estar 

mais próxima dos objetivos desta pesquisa: 

 

A representação é um conceito ambíguo, pois na relação que se estabelece entre 
ausência e presença, a correspondência não é da ordem do mimético ou da 
transparência; a representação não é uma cópia do real, sua imagem perfeita, espécie de 
reflexo, mas uma construção feita a partir dele (PESAVENTO apud TONETTO, 2006, 
p. 28) 

 
 
 Essa definição deixa clara a sensação de real que o espectador sente, pois esse efeito é 

proporcionado pela representação. A autora ressalta também o caráter inspirador que a realidade 

traz para o filme, não sendo, portanto, uma transposição, e sim uma reunião de elementos 

representativos. 



 

 Joly, quando aborda a análise da imagem, também ressalta que as representações não 

possuem caráter real e, portanto, o analista deve transcorrer o trabalho atento a essas afirmações, 

sem desvirtuar-se do foco analítico ou sucumbir à sedução criada pelas imagens. No ato de 

análise, o crucial está em compreender que a imagem, assim como é recebida pelo público, ou 

espectador em caso de filme, invariavelmente “propõe uma representação escolhida e 

necessariamente orientada” (JOLY, 1996, p. 48). Ressalta-se, assim, que a possibilidade de 

verossimilhança é admissível, não obstante desagregada de uma fiel realidade. 

 As obras cinematográficas trazem às telas representações de uma realidade a fim de abrir 

um campo de identificação com seu público. Nos filmes históricos, esse conceito aplica-se de 

forma que um filme pode trazer à tona aspectos fidedignos da história, rememorando aspectos, ou 

pode também, através de distintas abordagens, tender a desmantelar fatos, sutilizar enfoques ou, 

por fim, moldar uma história à sua posição. Como afirma Vanoye e Goliot-Léte, “o filme 

preenche uma função na sociedade que o produz: testemunha o real, tenta agir nas representações 

e mentalidades, regula as tensões ou faz com que sejam esquecidas” (1994, p. 58), conotando que 

uma obra pode decorrer em representações ou refutações de características. 

 Com base nos conceitos já abordados, a análise que segue neste capítulo traz, em suma, as 

teorias e os conceitos sobre análise fílmica e imagética. Cabe ratificar que o intuito de análise da 

pesquisa esteve alicerçado nas premissas que afirmam: 

 

É possível utilizar o filme com o intuito de analisar uma sociedade [...]. Nosso propósito 
será mais de interrogar o filme, na medida em que oferece um conjunto de 
representações que remetem direta ou indiretamente à sociedade real em que se inscreve 
(VANOYE, GOLIOT-LÉTÉ, 1994, p. 55). 

 

 Desse modo, fica explícito que a análise filmica caminha no intuito de pesquisar, verificar 

e interrogar a obra, a fim de elucidar se de fato existem traços que se aproximem do real. Essa 

compreensão é possível seguindo procedimentos claros, conforme aponta Tarín:  

 

Desde cualquier perspectiva que se aborde el análisis fílmico, casi todos los 
planteamientos teóricos coinciden en que siempre habrá de darse una doble tarea: 1) 
descomponer el film en sus elementos constituyentes (deconstruir = describir) y 2) 
establecer relaciones entre tales elementos para comprender y explicar los mecanismos 



 

que les permiten constituir un “todo significante” (reconstruir = interpretar) (TARÍN, 
2006, p. 7)8. 

 
 
 Conforme o autor, o transcorrer da análise necessita de uma sistematização. A 

decomposição do filme a qual Tarín menciona corresponde à descrição do filme, os aspectos, a 

história, a ambientação e a interpretação, que se constituem em verificar elementos que remetem 

a uma determinada representação. Tarín adverte, ainda, que ao analista fílmico não é suficiente 

apenas assistir à obra; a aproximação com o filme é imprescindível, e o distanciamento 

profissional é tão necessário quanto difícil, pois “dificilmente sea aceptable un trabajo sobre el 

film sin un cierto grado de goce”9 (2006, p. 6), ou seja, a realização de um trabalho de análise 

geralmente provém de alguma motivação pessoal, e isto acarreta maior cuidado em sua execução. 

Desse modo, fica explícito que a análise filmica caminha no intuito de pesquisar, verificar 

e interrogar a obra, a fim de elucidar se, de fato, existem traços que aproximem a representação 

com o período histórico.  

 Agregam-se, nesta pesquisa, os conceitos citados a tais categorias da análise fílmica, 

abarcando, ainda, a explanação anterior acerca dos elementos cinematográficos, sendo esta 

justaposição de conceitos necessários para uma melhor compreensão do estudo. A análise se dá a 

fim de descrever e interpretar de que maneira a obra cinematográfica remete ao período histórico 

analisado nesta pesquisa, o que será apresentado na próxima parte. 

  

5.2 O Filme “O Ano em que meus pais saíram de férias” 

 

 “De maneira delicada, e muitas vezes divertida, as aventuras de Mauro se fundem à saga 

de seus antepassados, criando um espelho poético que reflete situações de perseguição, exílio e 

adaptação” 10. O trecho acima, extraído da sinopse oficial do filme O ano em que meus pais 

saíram de férias, de Cao Hamburguer, declara como o filme trabalha a situação política 

conturbada do Brasil em meados do período ditatorial, mais precisamente no ano de 1970. O viés 

lúdico é o principal foco na abordagem do filme, trazendo os elementos que remetem ao período 

                                                 
8 A partir de qualquer perspectiva que se aborde a análise fílmica, quase todos os delineamentos teóricos coincidem 
no sentido em que sempre haverá de se dar uma tarefa dupla: 1) desconstruir o filme em seus elementos constituintes 
(desconstituir = descrever) e 2) estabelecer relações entre tais elementos para compreender e explicar os mecanismos 
que lhes permitem constituir um “todo significante” (reconstruir = interpretar). 
9 Dificilmente seja aceitável um trabalho sobre filmes sem um certo grau de apreciação. 
10 Trecho da sinopse contida do release oficial do filme, disponível no site: http://www.oano.com.br.  



 

de maneira sutil e praticamente desagregada de um caráter sombrio, ao qual o tema Ditadura é 

remetido. 

 O filme se passa no ano de 1970, e os pais de Mauro, garoto protagonista do filme, saem 

de férias por um tempo indeterminado e para local desconhecido. O período é da Ditadura Militar 

no país, com movimentações políticas e estudantis com motivos anti-repressão, censura e 

imposições ditatoriais. O ano também é de Copa do Mundo, e o garoto, que desconhece as 

agruras do país, tem como suas maiores preocupações quanto tempo seus pais ficarão de “férias”, 

quem ganhará o campeonato mundial e como ele conseguirá completar o álbum de figurinhas dos 

jogadores da seleção. Traços sutis como esses, contrapostos com a real situação dos Anos de 

Chumbo, preenchem, simultaneamente, o transcorrer do filme: infância, futebol, manifestações, 

prisões e exílios.  

 O Ano em que meus pais saíram de férias teve lançamento nacional em novembro de 

2006. O roteirista e diretor Cao Hamburguer é proveniente de outras produções, como a série do 

canal TV Cultura Castelo Rá-tim-Bum, bem como o filme homônimo, e direção de alguns curtas-

metragens. No segundo filme de longa metragem de Hamburguer, novamente o diretor trabalha 

com crianças, trazendo ares de fantasia e infância às telas, mesmo que nessa obra mais atual o 

tema a ser tratado seja forte e traumático para a história do país. O filme possui um elenco de 

poucos nomes reconhecidos – apenas Paulo Autran que interpreta o avô de Mauro, Caio Blat 

como um dos estudantes “revolucionários” e Simone Spoladore como mãe de Mauro. Para os 

demais personagens, o elenco é preenchido por atores novatos ou pouco conhecidos, incluindo o 

protagonista Michel Joelsas, que faz Mauro, o menino que vê seus pais saírem de férias por um 

longo tempo.  

 A escolha do menino que protagoniza o filme, contando seu cotidiano inocente no ano de 

1970, foi acertada, como diz a jornalista Ivy Farias: “Cao Hamburguer apostou num novato e 

permitiu que os expressivos olhos azuis do menino contassem com ingenuidade a história dos 

anos de chumbo, para que cada um formasse sua própria visão do período militar brasileiro”11. O 

filme transcorre sob olhar e narrativa do menino, abordando uma infância solitária e repleta de 

dúvidas. Além disso, traz o período da ditadura agregado com outros fatores históricos da época, 

como a Copa do Mundo e a ambientação na comunidade judaica do bairro Bom Retiro em São 

Paulo, local onde o filme se passa. 

                                                 
11 Rolling Stone Brasil, n. 02, p. 129. nov. 2006. 



 

 Outro mote da produção é a Copa do Mundo de 70 e o furor em torno do campeonato, que 

ocasionou a abstração da situação política pelos brasileiros. Esse fato já fora abordado por outras 

obras, como Pra Frente Brasil, que ,apesar de ilustrar um tratamento mais explícito da Ditadura, 

mostra, ao mesmo tempo, a alienação em que os brasileiros entravam no período dos jogos 

mundiais e a verídica intenção do governo para tal situação.  

 A abordagem de um período ditatorial sob a ótica infantil não é inédita nas produções 

cinematográficas atuais. Assim como no filme do brasileiro Cao Hamburguer, outros períodos 

ditatoriais sul-americanos foram trabalhados nos filmes Kamchatka (2002) e Machuca (2004), 

que abordam, respectivamente, as ditaduras argentina e chilena. 

 O Ano em que meus pais saíram de férias mostra um olhar infantil sob o cotidiano 

conturbado do Brasil de 1970, trazendo às telas do cinema atual um tema amplamente abordado, 

porém com novos aspectos. Como escreve a crítica de cinema Cyrana Menezes, “mostrar a 

obscuridade daqueles anos por meio da pureza e perplexidade dos olhos infantis”12 é a base do 

filme de Cao Hamburguer, fazendo uma nova abordagem sobre os já mencionados elementos que 

remetem à Ditadura Militar do Brasil.  

 A análise alicerçada no momento histórico, na linguagem cinematográfica do filme e nas 

teorias já discutidas será apresentada no próximo subtítulo. 

 
5.3 As representações do filme 

   

 Ruas enfeitadas de bandeiras verdes e amarelas, muros pichados, congas nos pés, a difícil 

tarefa de completar o álbum de figurinhas da seleção canarinho e o embalo de “Eu sou Terrível” 

de Roberto Carlos. Por meio desses elementos e símbolos, O Ano em que meus pais saíram de 

férias situa o telespectador em vários contextos culturais da década de 1970, período em que 

transcorre a história de Mauro. O filme traz para as telas o cotidiano do garoto que desconhece a 

situação política ditatorial do país, nada entende sobre os embates entre policiais e estudantes nas 

ruas e vê seus pais saírem, abruptamente, de férias. Desse modo, Mauro sai de Belo Horizonte 

para ficar com o avô em São Paulo, no bairro do Bom Retiro, ocupado por uma comunidade 

judaica e mais tantos imigrantes na cidade paulista.  

                                                 
12 Bravo!, São Paulo: Editora Abril, Ano 9, n. 111, p. 112-113, nov. 2006. 



 

 O filme de Cao Hamburguer traz uma gama de simbologias e faz, assim, a sua 

apresentação de um Brasil dos anos 70 sob o olhar do garoto. A narrativa traz Mauro como 

protagonista, que figura, muitas vezes, como narrador da própria história para o espectador.  

 Nas primeiras cenas do filme, o espectador já se situa na viagem e/ou fuga dos pais de 

Mauro. A caminho de São Paulo, cenas adiante, o espectador é novamente lembrado para a 

situação vigente, quando os pais sentem-se constrangidos ao ver um caminhão do exército.  

 No momento de chegada à cidade de São Paulo e ao bairro Bom Retiro, Mauro descobre 

que o avô faleceu. O diretor retrata o garoto sob uma figura alheia à realidade do país, num local 

desconhecido, com pessoas nunca vistas e sem notícias dos seus pais, que, na despedida, apenas 

alertam: “nós voltamos na Copa”. O filme trata, de maneira sutil, do exílio que os pais são 

obrigados a fazer e que, por acaso, Mauro acaba vivendo também, inserido repentinamente numa 

cidade, cultura e convívios diferentes. 

  A história revela a comunidade judaica existente no bairro, que traz tantas significações 

quanto o próprio período da ditadura para a produção. Traços culturais como vestuário, 

gastronomia e religião estão amplamente abordados na obra. Os judeus representados no filme 

vestem ternos e chapéus pretos, comem peixe no desjejum e freqüentam fielmente a sinagoga. O 

protagonista Mauro é acolhido por Shlomo, vizinho de seu avô, um judeu de hábitos autênticos: 

trajes, idioma e tradições próprias. O enfoque dado ao garoto é de uma penosa convivência com a 

comida típica, os hábitos e rituais religiosos; mas, no decorrer da narrativa, o menino agrega-se 

aos costumes e companhias da nova moradia. Uma leitura da cultura judaica é ilustrada em 

Shlomo e nos demais companheiros judeus, que são representados discutindo em iídiche13. 

Beirando cenas cômicas, o grupo de velhos religiosos discute o paradeiro dos pais de Mauro, 

esbravejando: “dizem que eles estão metidos em política!”.  

 O apartamento do avô do garoto é mostrado como o amparo para os dias de espera pelo 

telefonema de seus pais, ao mesmo tempo em que a infância o convida para brincar com as 

demais crianças do prédio. Preenchido com papéis de parede, sofás de couro e móveis rústicos, o 

ambiente remete à arquitetura e à decoração características ao período que o filme representa. 

Enquanto os pais não ligam, a narrativa caminha trazendo Mauro agregado ao convívio do local, 

permeando seus dias com descobertas e atividades plausíveis de um garoto de 12 anos: novas 

amizades, observações e aprendizados. 

                                                 
13 Idioma falado pela comunidade judaica no filme.   



 

 “No dia três de junho de 1970 o Brasil inteiro parou”, narra Mauro aos espectadores. As 

cenas mostram ruas enfeitadas, furor na população e muita expectativa na seleção brasileira com 

Pelé e Tostão jogando juntos na Copa do Mundo no México. Sob o ponto de vista infantil do 

protagonista, o primeiro jogo do Brasil traz a esperança do retorno dos pais ainda em férias. As 

partidas do campeonato situam o espectador no tempo do filme, os jogos ocorrem, o Brasil 

ganha, e os pais ainda não voltaram. A cada partida e a cada placar que Mauro preenche na tabela 

do campeonato, o espectador situa-se no transcorrer do período da Copa, até a final, dia 21 de 

junho de 1970. 

 A história revela em cada cena características que remetem ao período e à cultura da 

época. Nos três motes em que o filme trabalha habilmente – Copa do Mundo, Ditadura Militar e o 

bairro do Bom Retiro em São Paulo –, há sempre elementos agregados ao futebol, traços do 

período ditatorial e a tradicional cultura judaica do bairro.  

 Como um fato evidente da narrativa, a Copa do Mundo tem sua a representação presente 

constantemente. O filme traz uma representação do momento através da camisa da seleção, a qual 

Mauro veste em várias cenas, das bandeiras do Brasil estendidas em janelas e sacadas, assim 

como as capas de jornais da época que ilustram muitas cenas, preenchidas com narrações dos 

jogos no rádio. Cenas verídicas dos jogos de 70 também estão inseridas no decorrer da Copa de 

70 no filme. 

 A leitura do momento histórico é feita por uma gama de elementos não diretamente 

explícitos, mas que representam um período do Brasil. No cotidiano da história, os carros que 

preenchem as ruas são Fuscas, Kombis e Variants, assim como o vestuário do elenco remete à 

década de 70: congas para as crianças, roupas de alfaiataria, o veludo e os tradicionais sapatos 

sociais pretos para os adultos. É importante ressaltar que a arquitetura apresentada nas cenas traz 

locais preservados com a cultura da época, bares tradicionais, lojas de tecido, casas e ruas sem 

muito caráter moderno, a fim de retratar com maior proximidade possível o bairro do Bom Retiro 

e as residências da década de 70. 

 Na representação histórica sobre o período da ditadura, não há abordagens didáticas ou 

explícitas. A violência e a repressão já naturalmente vinculadas ao período são sugeridas em vez 

de escancaradas. A aproximação do filme com o momento é realizada por meio de várias 

situações que remetem à memória do período, como cartazes colados nas paredes da universidade 

(“Passeata pela Liberdade”); pichações (“Abaixo a Ditadura”); a casa de Mauro em Belo 



 

Horizonte, que, em meio a narrativa, é exposta em desordem, e a presente questão sobre a viagem 

dos pais. Tudo isso o público reconhece; porém, os motivos não são citados claramente. A 

representação de maior caráter violento sobre o período é o embate dos policias com os 

estudantes, o qual é mostrado sob ponto de vista curioso, e não preocupado, de Mauro. 

 O diretor Cao Hamburguer utiliza muito no filme o ponto de vista do garoto. Muitas das 

imagens que o espectador vê trazem a câmera como olhar de Mauro. Artifício utilizado como 

forma de transportar o público para a vivência do protagonista. Nas demais imagens, a câmera 

quase sempre acompanha o garoto, uma maneira de revelar a história com naturalidade. A 

fotografia do filme, além de contar com ângulos que privilegiam o olhar de Mauro, traz tons 

suaves e amarelados, propiciando uma atmosfera envelhecida para a tela. Os demais tons 

predominantes do filme seguem no mesmo clima, com referências ao período, como as roupas 

das crianças em tons neutros e as dos adultos em cores frias, como azul e verde escuro. Essas 

cores alternam-se com as cores características do Brasil, que aparecem marcadamente na 

narrativa.  

 Os três assuntos principais que preenchem a história também são revelados de maneira 

particular no personagem Mauro. Enquanto o futebol, a política ditatorial e o bairro são os 

elementos culturais da obra, no protagonista há os mesmos vértices, porém no comportamento do 

garoto: a posição de goleiro na qual o garoto joga e no qual sonha se tornar faz uma analogia ao 

exílio, bem como à sua inserção abrupta no novo cotidiano que igualmente remete à mesma 

situação dos pais exilados em um local desconhecido. O filme aborda sutilmente a interligação 

dos assuntos, e Mauro, como apaixonado por futebol, visitante no bairro e confuso sobre a 

viagem de seus pais, vai revelando tais analogias ao longo filme.  

 Ainda outros traços apresentam representações nas cenas, agregando elementos culturais e 

contemporâneos: “Eu Sou Terrível” de Roberto Carlos, sucesso musical do período, embala a 

festa de Bar Mitzvah14, ritual da tradição judaica. A trilha sonora tem um caráter representativo, 

preenchida pelo sucesso de Roberto Carlos e por músicas tradicionais do futebol brasileiro: Pra 

frente Brasil e Na cadência do samba, além das músicas judaicas.  

 As músicas, claramente, conduzem a períodos da história brasileira, revelando e 

interligando ícones da cultura do país, como a canção “noventa milhões em ação”15, que embalou 

                                                 
14 Cerimônia religiosa típica dos Judeus, com intuito de inserir um garoto, quando este completa 13 anos,  na 
comunidade adulta judaica. 
15 Trecho da música Pra Frente Brasil. 



 

os brasileiros motivados com a Copa de 70 e o sucesso imbatível de Roberto Carlos. Nos demais 

momentos, a trilha com forte característica instrumental preenche as cenas silenciosas e solitárias 

de Mauro, ou tende a conduzir o espectador para a atmosfera infantil da obra.  

 O filme mostra imagens reais da final do campeonato contra a Itália, os gols, a 

comemoração e a taça Jules Rimet nas mãos dos jogadores. O ápice da Copa de 70 traz ao filme o 

mesmo momento de impacto. A comemoração da vitória do Brasil é intercalada com o encontro 

de Mauro com sua mãe, que retorna das férias sem o pai. As cenas figuram o clímax do filme, por 

um viés eufórico e extasiado pela paixão do país, o futebol; por outro lado, a emoção do 

reencontro, aguardado pelo protagonista no decorrer da história. 

 A narração de Mauro encerra a obra, com a voz infantil e a sutileza a qual o filme propõe. 

O garoto diz: “E assim foi o ano de 1970, o Brasil virou tri-campeão mundial e mesmo sem 

querer nem entender direito eu acabei virando uma coisa chamada exilado”. Desse modo, o 

assunto Ditadura e o exílio dos pais figuram pela primeira vez na fala do protagonista. Por meio 

dos elementos que remetem ao período, o público pode compreender claramente do que o filme 

trata e o que transcorreu naquele período no país, porém a abordagem dada não torna isso o único 

destaque da história. 

 Sob o olhar do diretor, o garoto desconhece qualquer relação política ou ditatorial até o 

final, quando vivencia não só a emoção de ver Pelé e Tostão campeões do mundo, como também 

a felicidade de rever a mãe e o lamento de ser destinado a outro exílio, dessa vez, político. Desse 

modo, e como encerramento, o filme traz o tema Ditadura à tona, sem jamais necessitar trabalhar 

de maneira explícita e/ou rancorosa com o período, em que já se sabem implícitos os dissabores 

que trouxe.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O trabalho aqui proposto e efetuado transcorreu de modo a evidenciar os possíveis traços 

culturais de representação do período da Ditadura Militar no Brasil no cinema atual através do 

filme escolhido O ano em quem meus pais saíram de férias. Considerando que a problemática do 

estudo envolvia a verificação da abordagem do cinema atual, foi exposto o histórico das 

produções cinematográficas no cinema brasileiro e foram evidenciadas as demais abordagens, já 

ocorridas até então, acerca do tema. Biografias, adaptações e reconstituições são as características 

presentes nos demais filmes sobre o período, cujo viés mais abordado é o caráter violento.   

 Através da análise no filme de Cao Hamburguer, ficou evidente a abordagem diferenciada 

equiparando-se às demais obras já executadas. O filme O Ano em que meus pais saíram de férias 

diferencia-se dos demais na abordagem, pois não possui o caráter biográfico, não traz uma 

adaptação de alguma obra literária ou reconstrução de um fato em particular. A abordagem é feita 

de maneira sutil e não escancarada. A aproximação com o período é feita claramente por meio da 

utilização de elementos que remetem aos anos de ditadura, como: a Copa do Mundo de 1970 e o 

tri-campeonato do Brasil, os embates com estudantes, o sugerido exílio dos pais do menino, além 

de elementos como arquitetura, vestuário e músicas da época. 

 Compreendemos que a obra situa os espectadores no período, mesmo que não haja um 

foco explícito ou didático acerca do assunto, pois este surge vinculado a outras características do 

país, como a paixão pelo futebol e o cotidiano multicultural do bairro Bom Retiro na cidade de 

São Paulo. Desse modo, os elementos presentes no decorrer da narrativa remetem ao momento 

ditatorial sem que este figure como destaque da obra, desagregando, também, o caráter violento e 

denso que o assunto por gênese já carrega.  

 Em suma, o filme analisado trata de um período trágico em que uma criança é afetada. Por 

outro lado, o presente trabalho deteve-se em evidenciar que a obra está longe de trazer às telas 

uma representação cruel sobre uma infância perdida em período de política ditatorial.  

 Dessa forma, ficou evidente que a abordagem realizada no filme é feita com base em 

aproximações com o período histórico, trazendo outro viés que não o estereotipado, melancólico, 

de protesto ou violento. As representações estão presentes nos objetos, no vestuário, no cotidiano, 

figurando nem sempre de maneira explícita, porém inerentes à cultura da época. Fica, assim, 

clara a aproximação entre obra cinematográfica e período histórico.  



 

 É de válida relevância ressaltar que o trabalho aqui realizado tem como pressuposto o 

conhecimento de que cada obra cinematográfica é singular e pode trazer as mais distintas 

abordagens, as quais são inteiramente ficcionais e posicionadas em relação a cada viés 

pretendido. Ressaltamos também que as representações, distinguindo-se de conteúdo, período, 

personagem ou fato, estão inevitavelmente inerentes às narrativas. Através da condução da 

narrativa, o espectador pode acompanhar os traços que o filme pretende ressaltar. 

 O filme de Cao Hamburguer coloca na tela as representações do Brasil da década de 70, 

mostrando um novo olhar do país e de seu povo. Por meio do estudo cinematográfico dessa obra, 

foi possível o conhecimento de dados do período da ditadura militar no país, dos símbolos e 

signos da comunidade apresentada na narrativa e de elementos culturais daquele momento.  

 Elucida-se, enfim, a inegável comunicação entre cinema e representações culturais, 

sociais e históricas. Portanto, dentro das premissas iniciais acreditamos ter alcançado êxito na 

resposta às dúvidas e problemáticas expostas. Ratificamos a importância de uma obra 

cinematográfica na representação de uma sociedade e ressaltamos, ainda, as possíveis e diferentes 

leituras de um mesmo momento histórico e cultural através do cinema. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 – Cartaz do filme O ano em que meus pais saíram de férias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 – Sinopse do filme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SINOPSE  

Em 1970, o Brasil e o mundo parecem estar de cabeça para baixo, mas a maior preocupação na 

vida de Mauro, um garoto de 12 anos, tem pouco a ver com a ditadura militar que impera no 

País, seu maior sonho é ver o Brasil tricampeão mundial de futebol. De repente, ele é separado 

dos pais e obrigado a se adaptar a uma “estranha” e divertida comunidade - o Bom Retiro, bairro 

de São Paulo, que abriga judeus, italianos, entre outras culturas. Uma história emocionante de 

superação e solidariedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – Ficha Técnica do filme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHA TÉCNICA 

DIREÇÃO - Cao Hamburger 

PRODUÇÃO - Caio Gullane, Cao Hamburger e Fabiano Gullane 

CO-PRODUÇÃO – Daniel Filho e Fernando Meireles 

HISTÓRIA ORIGINAL - Cao Hamburger e Cláudio Galperin 

ROTEIRO - Cláudio Galperin, Bráulio Mantovani, Anna Muylaert e Cao Hamburger 

FOTOGRAFIA - Adriano Goldman 

DIREÇÃO DE ARTE - Cássio Amarante 

MONTAGEM - Daniel Rezende 

TRILHA SONORA - Beto Villares 

COLABORAÇÃO NO ROTEIRO - Adriana Falcão 

DRAMATURGIA – Chris Riera 

FIGURINO – Cristina Camargo 

MAQUIAGEM - Anna Van Steen 

CENOGRAFIA – Fábio Goldfarb 

SOM DIRETO – Romeu Quinto 

DESENHO DE SOM – Alessandro Laroca 

MIXAGEM – Armando Torres Jr. 

PRODUÇÃO DE ELENCO - Patrícia Faria 

PREPARACAO DE ELENCO - Laís Correa 

COORDENAÇÃO DE PÓS PRODUÇÃO – Alessandra Casolari 



 

COORDENAÇÃO DE LANÇAMENTO – Manuela Mandler 

DIREÇÃO DE PRODUÇÃO – André Montenegro 

PRODUÇÃO EXECUTIVA - Caio Gullane, Fabiano Gullane, Sônia Hamburger 

PRODUTORES ASSOCIADOS – Débora Ivanov, Paulo Ribeiro e Patrick Siaretta 

CO-PRODUÇÃO - Globo Filmes, Lereby, Teleimage e Locall 

UMA PRODUÇÃO - Gullane Filmes, Caos Produções e Miravista 

DISTRIBUIÇÃO: Buena Vista International 

 

ELENCO 

MAURO - Michel Joelsas 

SHOLOMO - Germano Haiut  

HANNA - Daniela Piepszyk  

BIA - Simone Spoladore 

ÍTALO - Caio Blat 

DANIEL - Eduardo Moreira 

IRENE - Liliana Castro 

EDGAR – Rodrigo dos Santos 

Participação especial - Paulo Autran como Mótel 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 4 – Letras de músicas da trilha sonora do filme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prá frente Brasil 

Os Incríveis 

Composição: Miguel Gustavo 

Noventa milhões em ação 

Pra frente Brasil, no meu coração 

Todos juntos, vamos pra frente Brasil 

Salve a seleção!!! 

De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão! 

Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração! 

Todos juntos vamos pra frente Brasil! 

Salve a seleção! 

Todos juntos vamos pra frente Brasil! 

Salve a seleção! 

Gol! 

Somos milhões em ação 

Pra frente Brasil, no meu coração 

Todos juntos, vamos pra frente Brasil 

Salve a seleção!!! 

De repente é aquela corrente pra frente, parece que todo o Brasil deu a mão! 

Todos ligados na mesma emoção, tudo é um só coração! 

Todos juntos vamos pra frente Brasil! 

Salve a seleção! 

Todos juntos vamos pra frente Brasil! 

Salve a seleção! 

Salve a seleção! 

Salve a seleção! 

Salve a seleção!  

 

 

 



 

Na Cadência do Samba (Que bonito é) 

Composição: Luiz Bandeira 

Que bonito é 

As bandeiras tremulando  

Atorcida delirando  

Vendo a rede balançar 

Que bonito é 

A mulata requebrando  

Os tambores repicando  

uma escola desfilar 

Que bonito é 

Pela noite enluarada 

Numa trova apaixonada 

Um cantor desabafar 

Que bonito é 

Gafieira salão nobre 

Seja rico, seja pobre 

Todo mundo a sambar 

O samba é romance  

O samba é fantasia  

O samba é sentimento  

O samba é alegria 

Bate que vá batendo  

A cadência boa que o samba tem 

Bate que repicando  

Pandeiro vai, tamborim também 

 

 

 

 



 

Eu Sou Terrivel 

Roberto Carlos 

 

Eu sou terrível 

E é bom parar 

Com esse jeito de provocar 

Você não sabe 

De onde venho 

O que eu sou 

Nem o que tenho 

Eu sou terrível 

Vou lhe dizer 

Que ponho mesmo 

Pra derreter 

Estou com a razão no que digo 

Não tenho medo nem do perigo 

Minha caranga é máquina quente 

Eu sou terrível 

E é bom parar 

Porque agora vou decolar 

Não é preciso nem avião 

Eu vôo mesmo aqui no chão 

Eu sou terrível 

Vou lhe contar 

Não vai ser mole 

Me acompanhar 

Garota que andar do meu lado 

Vai ver que eu ando mesmo apressado 

Minha caranga é máquina quente 

Eu sou terrível, eu sou terrível... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 5 – Fotos do Filme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


