
 

 

 
Muitos dos leitores que me 

conhecem, já sabem das minhas 
grandes paixões: cinema e música 
popular brasileira. Pra minha 
felicidade, essas duas linguagens 
também têm andado juntas, além 
das trilhas sonoras.   

Quando o cinema chegou ao 
Brasil, a música já se fazia presente nos chamados “filmes cantantes”. 
Posteriormente, as chanchadas da Atlântica se apoiavam nos 
sucessos do rádio, como Carmen e Aurora Miranda, Noel Rosa, 
Lamartine Babo, Ary Barroso, entre outros. O público aprovou, pois 
tinha a opção não apenas de ouvir seus mais queridos artistas, mas 
vê-los na tela.   

O lendário Mazzaropi comumente inseria em suas tramas 
números musicais, protagonizados pelos principais artistas dos anos 
1960 e 70. Quando estoura o sucesso da jovem guarda, o cinema 
também se apropria da linguagem musical, produzindo filmes com 
Roberto Carlos como ator principal, como foi o caso de Roberto 
Carlos em Ritmo de Aventura (1967)* , entre outros. 

Nos tempos recentes, três fenômenos que interligam a linguagem 
musical com a audiovisual são dignos de nota. Um deles é o clip 
musical, que se popularizou de tal forma em algumas emissoras de 
TV, que estimularam uma nova geração de cineastas especializada 
em clips. O outro fenômeno é o DVD derivado de espetáculos 
musicais. Com as novas tecnologias, os músicos não necessariamente 
produzem CDs, mas, sim, DVDs dos shows. 

O terceiro fenômeno vem ocorrendo de uns dez anos pra cá: são 
os documentários musicais, que se constituem realmente como filme 
(com roteiro, filmagens, montagem etc) e já são considerados um 
subgênero dos documentários. Vários artistas da música popular 
brasileira têm sido retratados pelo cinema. Bem mais densos que os 
clips e shows, eles apresentam a trajetória de grandes artistas, com 
contextualização na história do Brasil e no movimento musical em que 
o artista se insere.  

Um dos primeiros que mereceram destaque dessa safra de 
produções audiovisuais e musicais foi Paulinho da Viola – Meu 
Tempo é Hoje (2003), dirigido por Izabel Jaguaribe. Neste filme, não 

apenas pode-se conhecer a extensa obra musical do sambista-filósofo, 
mas sua história, seu jeito de ser, sua visão de mundo.  

A geração mais antiga da música popular, considerada até hoje 
responsável pelas maiores pérolas do nosso cancioneiro, está bem 
representada. A vida conturbada de Vinícius de Moraes, cujo percurso 
vai de diplomata a compositor popular, pode ser conhecida pelo filme 
Vinícius (2003), de Miguel Faria Jr, que entremeia declamação dos 
poemas, canções e depoimentos (muitos deles bem divertidos).  

Um Homem de Moral (2009), de Ricardo Dias, conta a vida do 
cientista-compositor Paulo Vanzolini, que, através de suas canções, 
fala da história da cidade de São Paulo. Provavelmente, muitos de nós 
conhecem suas músicas (Ronda, Volta por cima) sem saber que foram 
feitas pelo diretor do Museu de Zoologia da USP (aquele situado no 
bairro do Ipiranga).   

Cartola – Música para os Olhos (2007), dirigido por Lírio 
Ferreira, conta a vida do pedreiro que também foi um grande poeta e 
compositor. Não é um filme linear, exigindo bastante do espectador e 
entremeando vários episódios da história brasileira recente. O mesmo 
diretor realizou também O Homem que Engarrafava Nuvens (2009), 
que conta vida de Humberto Teixeira, o parceiro tão pouco conhecido 
de Luiz Gonzaga. A narrativa também mostra a importância do forró 
para inserir a região nordeste no cenário cultural brasileiro.  

O grande cineasta Nelson Pereira dos Santos recentemente 
realizou o filme A Música Segundo Tom Jobim (2011), sem uma 
única fala, somente música, com intérpretes do mundo todo. 

Além de Paulinho da Viola, a geração de compositores populares 
que hoje está (ou estaria) com 70 anos também está retratada nos 
documentários (Chico, Caetano, Gil, Milton, Simonal). Mas esses ficam 
para um próximo artigo.  

Cláudia Mogadouro  

(*) Este e outros filmes 
com Roberto Carlos, dirigidos 
por Roberto Farias, estão sendo 
exibidos na 36ª Mostra 
Internacional de Cinema, no Vão 
Livre do MASP. 
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(*) Nasceu em Houston, Texas, EUA, em 01/05/1969. Quando cursava Filosofia, conheceu Owen Wilson, que se tornou seu principal 
colaborador no cinema. Em 1996, realizou seu primeiro longa metragem Bottle Rocket (no Brasil, Pura Adrenalina). Em seguida, fez Três é 
Demais (1998), Os Excêntricos Tenenbauns (2001), A Vida Marinha com Steve Zissou (2004), Viagem a Darjeeling (2007), O Fantástico 

Sr. Raposo (2009). Moonrise Kingdom (2012) tem roteiro do próprio Wes Anderson e de Roman Coppola.  



Memória número 1: PUERIL 

Eu, Marcos, quando 
criança, todos os dias assistia 
ao desenho animado do 
Pinóquio na TV Record – na 
época em que esta ainda não 
pertencia à Igreja 
Universal. Nesses momentos, 

lágrimas corriam de meus olhos porque eu não gostava nem um pouco 
da maneira como esse menino/boneco tratava seu vovozinho, de suas 
travessuras, de quando ele desaparecia, e o pobre velhinho se 
desesperava à sua procura. Em minha distante lembrança, minha mãe 
me via chorando e dizia: “Você não verá mais esse desenho! Vou 
desligar a televisão…”. Acho que enxugava minhas lágrimas e tentava 
me recompor… É evidente que nesse período identificava o vovozinho 
do Pinóquio a meu querido avô com quem, geralmente, eu passava 
todos os meus finais de semana e mantinha uma relação de afeto 
gigantesca. Contudo, aos domingos, aos finais das tardes, no 
momento de nos despedirmos e eu ir embora, eram lágrimas minhas 
de um lado e lágrimas dele de outro.  

As figuras do vovozinho e do Pinóquio são imagens que me 
comovem até hoje. Inclusive, curioso dizer que, quando assisti ao 
longa-metragem Inteligência Artificial de Steven Spielberg, 
emocionei-me profundamente quando o menino/robô encontra-se com 
a Fada Azul… referência direta à história do Pinóquio e lágrimas mais 
uma vez correram de meus olhos, de meu corpo, de meu ser, de meu 
íntimo... 

Memória número 2: ADOLESCENTE 

Minha família não tinha o hábito de ir ao cinema. Contudo, eu via 
a programação da TV todos os dias, especialmente a Sessão da Tarde 
da Rede Globo, na época em que não somente exibiam blockbusters. 
Desse período, um filme que sempre me recordo é o longa O Pássaro 
Azul. Não sei exatamente o motivo, porém, gostava de vê-lo, ou 
melhor, me fascinava a espécie de saga daqueles dois irmãos pela 
terra, pelo céu, pelos mais distintos lugares e, finalmente, de seu 
regresso a casa, onde, após procurarem pelos mais diversos rincões e 
pensarem que o pássaro azul não existia, notaram que ele estava 
mais perto do que poderiam imaginar: em uma gaiola em seu próprio 
lar. Uma metáfora simples de que talvez a felicidade possa estar em 
nosso íntimo e não em situações ou acontecimentos externos...      

Quando adolescente, o filme que me emocionou muitíssimo foi A 
Cor Púrpura, também de Steven Spielberg. Coincidência ou não, sei 
lá... mas, de uma forma ou de outra, tanto Inteligência Artificial 
quanto A Cor Púrpura são  dois filmes de Spielberg que tocaram no 
fundo de meu ser. A história daquelas duas irmãs, duas negras, duas 
mulheres separadas de forma injusta, me fez perceber que eu gostava 
“daquilo” a que assistia na televisão. Talvez esse filme tenha me 

comovido tanto por se tratar de uma história de “separação”, como a 
que acontecia comigo e com meu avô todos os domingos aos finais da 
tarde. Curioso dizer que até hoje os domingos são dias nostálgicos 
para mim... Nessa época, ainda sem o hábito de ir ao cinema, comecei 
a alugar filmes em VHS – quantas saudades! – e assistia a vários 
longas norte-americanos que escancararam as portas para eu me 
tornar o cinéfilo que hoje sou. 

Memória número 3: UNIVERSITÁRIO   

Com 18 anos, comecei a fazer um estágio em um prédio que fica 
na esquina da Avenida Paulista com a Avenida Angélica. E ao fazer 
meu caminho a pé do metrô Consolação até o local de meu trabalho, 
todos os dias, passava por uma galeria subterrânea que fica ao lado 
do Belas Artes – Quantas saudades!!! – e via as imagens dos filmes 
em cartazes pintados à mão. Aquelas imagens nos cartazes me 
seduziam, me hipnotizavam, era como se me chamassem e falassem 
comigo: venha nos ver, rs... Até que em um determinado dia, decidi 
assistir ao filme Retorno a Howards End e me encantei com a forma 
como se desenvolvia aquela narrativa e, é óbvio, com aqueles dois 
atores que eu ainda não conhecera: Anthony Hopkins e Emma 
Thompson. Após essa efetiva descoberta, comecei a ir aos sábados 
ou aos domingos ao Belas Artes. Eu adorava sair de minha casa e ir a 
esse cinema. Quanta nostalgia de minha parte, mas me permito ser 
nostálgico em um texto como esse. Nesse local tão especial, conheci 
os diretores que marcam minha vida, isto é, Pedro Almodóvar (Carne 
Trêmula), Krzysztof Kieslowski (A Liberdade é Azul), Alejandro 
González Iñarritu (Amores Brutos) e Xavier Dolan (Eu matei minha 
mãe).   

Em 1996, nesse mesmo cinema, vi o filme de minha geração: um 
filme que me fascinou pela forma como é construído, pelo tema tratado 
e, especialmente, pela trilha sonora (as trilhas dos filmes, às vezes, 
me agradam mais do que o próprio filme): estou me referindo a 
Trainspotting: Sem Limites. Adorei esse longa, não pela temática 
das drogas abordada de forma explícita, mas, sim, por retratar uma 
geração meio perdida, meio sem rumo, um mundo em que 
predominam valores consumistas em que um grupo de jovens passa 
seu tempo vendo trens passarem sem saber muito o que fazer de suas 
vidas – vidas meio sem rumo... Na época gostei tanto do filme que 
comprei o CD com sua trilha sonora, o livro e, anos mais tarde, quando 
pude, o DVD. Somente faltaram a camiseta e abrir um fã-clube do 
filme, rs... Para terminar, talvez esse texto devesse se intitular 
memórias de minhas lágrimas e/ou memórias de meu despertar para o 
cinema, mas... 

Marcos Peter Pinheiro 
Eça, texto escrito em 
outubro de 2012
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