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A história brasileira é cheia de altos e baixos na vida dos movimentos 
cinematográficos, mas ao longo de sua trajetória, um período sempre foi tratado 
como o "patinho feio": os filmes da Cinédia, no Rio de Janeiro, na primeira metade 
do século XX. O livro "Cinema Carioca Nos Anos 30 e 40" (Anablume, R$ 20, 130 
págs.), que Suzana Ferreira lança, muda o enfoque e transforma o momento em 
um protagonista de primeira grandeza da cultura popular.  

O cinema carioca dos anos 30 e 40 foi um dos pioneiros no processo industrial de 
produção no país. De acordo com Suzana Ferreira, o "filmusical" usava a música 
popular e os cantores de sucesso, tanto no rádio, como no disco, como arma. "Os 
filmes da Cinédia sempre foram vistos como cópias de Hollywood. Meu foco é que 
esses longas são uma forma de manifestação da cultura popular", diz a autora.  

Suzana rejeita o conceito antropofágico para determinar o processo de releitura do 
cinema hollywoodiano da Cinédia. "É claro que tínhamos a capacidade de comer os 
outros e a nós mesmos e devolver de outra forma. Mas a antropofagia está 
circunscrita num movimento muito paulistano. Falo de uma cultura carioca", afirma.  

As quatro décadas do século XX significam para o Rio de Janeiro sua elevação ao 
nível de cidade propagadora de cultura, "remodelada na fachada arquitetônica dos 
prédios de sua área central - e quase - na disciplina dos seus hábitos." A Cinédia 
surgiu nessa esteira, em 1930, comanda por Adhemar Gonzaga, que apostou na 
comédia musical e lançou Carmen Miranda em "A Voz do Carnaval" (1933), 
parceria de Gonzaga e Humberto Mauro. A "Pequena Notável" seria ainda estrela de 
outro sucesso: "Alô, Alô, Carnaval" (1936), dirigido por Gonzaga.  

"Paralela à cultura da cidade, a produção cultural construiu a sua e, dentro dela o 
cinema; invenção que havia chegado ao Brasil no mesmo momento do seu 
aparecimento na Europa. Aqui ela popularizou-se, fez grandes apaixonados e 
começou a contar a história do Brasil", analisa Suzana. Assim, descobriu-se as 
possibilidades visuais do carnaval e, consequentemente, as do samba, as do rádio 
com seus cantores, e "neste desenrolar conseguiu colocar na tela a cultura carioca, 
ou mesmo a brasileira, que gingava e ria", prossegue.  

O crítico Paulo Emílio Salles Gomes reconhecia, de fato, que o gênero era "o que de 
mais vigoroso surgiu na produção cinematográfica brasileira, estabelecendo uma 
relação cultural viva". Ele aponta, por outro lado, que essas obras, "com passagens 
antológicas, traziam, como seu público, a marca do cruel subdesenvolvimento".  

Apesar da importância de Gonzaga para a sustentação de um cinema brasileiro, nos 
anos 60, mentores do Cinema Novo, como Glauber Rocha, o tratavam, como um 
produtor menor e "colonizado", contrapondo sua filmografia à de Humberto Mauro, 
que depois de anos de trabalho conjunto, passou a dirigir, em 1937, no Instituto de 
Cinema Educativo (Ince), um órgão do Estado, comandado por Roquete Pinto. Dois 
anos mais tarde, o governo de Getúlio Vargas fundou também o Departamento de 
Imprensa e Propaganda (DIP).  

Os dois órgãos estavam alinhados com a perspectiva nacionalista de Vargas de um 
cinema educativo e para a integração nacional. Dessa safra, surgiu o emblemático 
"Descobrimento do Brasil", de Mauro. Os anos 30 e 40 são a síntese de um Brasil 
em transformação: industrialização, urbanização, organização do operariado e a 
crescente ilusão do moderno. "Talvez por isso, o 'filmusical' tivesse sempre levado 



ao 'écran' um país ainda assentado em valores tradicionais, deixando à mostra a 
diversidade do povo brasileiro."  
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