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“Além disso, se estiver fazendo filme de baixa qualidade, ainda estou dando lucro 
para o País, pois estou tirando, de qualquer forma, semanas do cinema estrangeiro. 

Estou dando serviço aos técnicos, estou mantendo o povo no cinema. 
Eu mantenho o povo no cinema, não deixo cadeira vazia…” 

MAZZAROPI 



 

RESUMO 
 
O objeto desta dissertação é analisar a urbanização na perspectiva do migrante, no 
filme Chofer de Praça, de 1958, e a representação da cidade no processo de 
urbanização e nas práticas comportamentais do caipira criado por Amácio 
Mazzaropi. O contexto dessa película apresenta como cenário a representação do 
processo de urbanização que se instalava no País na metade do século XX, entre 
1950 e 1960, com foco na cidade de São Paulo. O estudo se direciona para a 
análise dos deslocamentos do personagem Zacarias, presentes no filme, códigos do 
rural e do urbano. Para sustentar cientificamente esta pesquisa utilizaram-se 
conceitos de cinema e suas técnicas de montagem, como o corte, que (re) constrói 
tempo e espaço, criando a geografia fílmica. Os conceitos das ciências sociais 
apoiaram a interpretação das práticas comportamentais, esclarecendo os códigos do 
caipira de Mazzaropi. No filme, a cidade de São Paulo, cenário principal da trama, é 
representada como espaço de relações mercantis, um lugar de prosperidade 
industrial, progressista e de modernidade. O enredo traz o caipira de Mazzaropi 
como chofer de praça, que se estabelece como mediador, alternando 
comportamentos rurais e urbanos nas relações sociais. Esse personagem se 
contrapõe à imagem do Jeca Tatu de Monteiro Lobato, apresentando forte expressão 
articuladora, como caipira astuto, debochado, trabalhador, que ridiculariza de forma 
cômica os hábitos dos moradores da cidade.  
 
Palavras-chave: Cinema de Mazzaropi. Urbanização. Representação. Geografia 
fílmica. Mediador 

 



 

ABSTRACT 
 

The object of this dissertation is to analyze the urbanization from the perspective of 
the migrant in the movie Plaza Chauffeur (1958); the city representation in the 
urbanization process and behavioral practices of the hillbilly created by Amácio 
Mazzaropi. The context of this film presents the representation of the urbanization 
process that settled in the country in the mid-twentieth century, between 1950 and 
1960, in the city of São Paulo. The focus of this study is oriented to the analysis of 
the personage displacement "Zechariah" in the film - codes of rural and urban. To 
sustain this scientifically research was used film concepts, their assembly techniques 
such as "cut" to rebuild time and space then creating the filmic geography. The 
concepts of the social sciences to support the interpretation of behavioral practices, 
clarifying the codes of the Mazzaropi's hillbilly. In this film the city of São Paulo, the 
main scenario of the plot, is represented as a trade market, a place of industrial 
prosperity, progressive and modern. The plot brings Mazzaropi’s hillbilly as chauffeur 
in a plaza, which establishes himself as a mediator, alternating rural and urban 
behaviors on social relations. This character is opposed to the image of Monteiro 
Lobato’s “Jeca Tatu”, showing a strong articulator expression as hillbilly, astute, 
debauched, worker, that ridicules in comic way the habits of the citizens of that city. 

 

Keyword: Film Mazzaropi. Urbanization. Representation. Filmic Geography. 
Mediator 

 
 



 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 - Capa do filme Chofer de Praça ...................................................................................... 34 

Figura 2– Cena que representa o rural no filme Chofer de Praça .............................................. 51 

Figura 3 - Indicação do corte: sai o rural e entra o urbano .......................................................... 52 

Figura 4 – Cena da entrada na cidade de São Paulo .................................................................. 53 

Figura 5 - Cena do Chofer de Praça, uma profissão urbana ....................................................... 54 

Figura 6 - Cena da presença do modelo arquitetônico panóptico .............................................. 56 

Figura 7 - Cena que representa o modelo de moradias urbanas para migrantes ................... 57 

Figura 8 - Cena do vendedor representando o imigrante italiano em São Paulo .................... 57 

Figura 9 - Cena que revela a coexistência do rural no urbano ................................................... 59 

Figura 10 – Cena american way of life - influência na juventude da década de 1950 ............ 60 

Figura 11 – Cenas que retratam o comportamento urbano no rural .......................................... 62 

Figura 12 – Cenas do casal Zacarias e Augusta chegando à vila urbana ................................ 64 

Figura 13 - Cena do personagem Zacarias procurando emprego no jornal ............................. 64 

Figura 14 – Cena de conflito comportamental do urbano com o rural ....................................... 65 

Figura 15 – Policial agente do universo societário ........................................................................ 67 

Figura 16 – Cena das relações de trabalho – práticas sociais ................................................... 70 

Figura 17 – Cenas da festa na Vila - atividades de lazer ............................................................. 70 

Figura 18 - Cena do casal de namorados – corrida para um casamento às escondidas ....... 72 

Figura 19 – Cena da visita de Zacarias na casa da namorada de Raul .................................... 73 

 
 



 

Lista de quadros 
 

 
Quadro 1 - Unidades Narrativas ................................................................................ 37 

 



 

SUMÁRIO 
 
INTRODUÇÃO .................................................................................................................................... 13 

1 AMÁCIO MAZZAROPI: a formação do artista ............................................................................ 23 

1.1 O filme Chofer de Praça ......................................................................................................... 32 

2 Cinema: geografia fílmica .............................................................................................................. 35 

3 CONSTRUÇÃO DO CINEMA NO BRASIL: projetos modernizantes da Vera Cruz ............. 43 

4 CHOFER DE PRAÇA: representações do espaço .................................................................... 50 

5 MAZZAROPI: o mediador .............................................................................................................. 62 

6 CONCLUSÃO .................................................................................................................................. 76 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 79 

ANEXO A – FILMOGRAFIA .............................................................................................................. 84 

ANEXO B – Temas Recorrentes nos filmes de Mazzaropi ....................................................... 100 

ANEXO C – Produção e atuação ................................................................................................... 102 

ANEXO D – Rolos da Filmagem do Filme Chofer de Praça ..................................................... 103 

 

 



13 
 

INTRODUÇÃO 
 

O filme é um meio de construção artístico-social, que emprega uma 

linguagem específica, um discurso que retrata as impressões de uma representação 

por meio bidimensional: a tela.  

 
O espaço no cinema é uma representação, [...] como uma suposta 
realidade de um determinado espaço (cidade, campo, etc.), a partir 
de conceitos estabelecidos desde a concepção do roteiro até a 
edição final. O espaço urbano fílmico, por exemplo, é uma simulação 
pois induz uma vivência pelo espectador deste espaço, tanto pela 
técnica quanto pela narrativa. Nesse sentido, vale lembrar que o 
espaço urbano simulado/representado das cidades é vivenciado no 
cotidiano urbano e moderno há mais de cem anos. (FREITAS, 2008, 
p. 73) 

 

O cinema, enquanto espaço fílmico e meio de comunicação de massa, 

possibilita interpretações, seja por meio do conceito de cidade ou de como a cidade 

é experimentada, vivida, percebida por seus moradores, suas rotinas urbanas, seus 

deslocamentos e códigos populares.  

Na atualidade cresce a importância do cinema como método de análise. 

Sociólogos, antropólogos, historiadores e geógrafos, entre outros estudiosos, muito 

contribuíram com esta metodologia. A utilização de imagens cinematográficas em 

pesquisas científicas já é uma prática na academia, inclusive vários filmes sintetizam 

a fórmula inspiradora dessa e de muitas outras pesquisas acadêmicas, como de 

Fressato, 2009; Tolentino, 2001; e Queiroz Filho, 2009. 

Esses pesquisadores optaram por utilizar filmes em seus projetos como 

meio interpretativo da estética dos lugares e das discussões sociais. A legitimidade 

dos seus estudos impulsionou o interesse de investigação das representações. 

Nesse sentido, entende-se que esta pesquisa, utilizando desse método, 

pode colaborar também no intuito de compreender o processo de urbanização no 

Brasil.  

De acordo com Fressato (2009, p.11), “A estética realista é apenas uma 

possibilidade de representar a realidade. A inversão da realidade não deslegitima a 

produção cinematográfica e não a afasta da realidade social”. 
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Para o autor, “(...) os exageros narrativos são recursos e não uma 

infidelidade ou superficialização factual, são uma forma de expressar a realidade e, 

por isso mesmo, são passíveis de serem considerados pelos pesquisadores das 

ciências sociais”. Assim: 

 
toda produção humana pode ser objeto de pesquisa, mas como são 
objetos diferentes, merecem ser tratados de forma diferenciada, não 
devemos procurar nos filmes a mesma objetividade que encontramos 
numa tabela estatística, por exemplo. Embora não sejam produções 
de pesquisadores e sim de cineastas, os filmes, mesmo os mais 
ingênuos e espetaculares, possuem informações, muitas vezes 
precisas sobre determinada época e sociedade. Para a 
contemporaneidade, sempre o filme é um registro, um documentos da 
realidade. Porém, não devemos tentar encontrar a fidedignidade sócio-
histórica absoluta nos filmes. Eles são muito mais uma 
problematização da realidade, uma forma de abordar os problemas 
adormecidos (FRESSATO, 2009, p.11) 

 

Essas representações1

A análise de imagem é, portanto, o processo investigativo que apoia a 

ciência. Trata-se de um meio colaborativo, uma ferramenta que aumenta o repertório 

dos pesquisadores na busca de comprovações das suas hipóteses, elemento para 

 posicionam o espectador para uma visualização dos 

entrelaçamentos de paisagens, lugares e espaços geográficos, representações 

culturais, sociais e históricas, permitindo, por meio da imaginação, experiência e 

memória, estabelecer conceitos de momentos vividos pela sociedade em 

determinado período, incluindo suas relações sociais (CHARTIER,1990).  

Fredric Jamenson alega que: 
 
qualquer obra de cultura é sempre resultado de um tempo histórico 
real [...] Mesmo que seja na manifestação artística mais massificada 
ou comercial é possível encontrar questões importantes para pensar 
o mundo moderno e as formas de entendimento da vida que, 
frequentemente, anseiam por um sentido da relação entre homem e 
natureza, homem e tempo histórico (JAMENSON,1992 apud 
TOLENTINO, 2001, p.13) 

 

                                                            
1 O significado do termo representação baseia-se em Roger Chartier (1990, p.20), que conceitua: “O conceito de 
representação num sentido mais particular e historicamente mais determinado. A sua pertinência operatória para 
tratar os objectos aqui analisados resulta de duas ordens de razões. Em primeiro lugar, é claro que a noção não 
estranha às sociedades de Antigo Regime, pelo contrário, ocupa aí um lugar central. A este respeito oferecem-se 
várias observações. As definições antigas do termo (por exemplo, a do dicionário de Furetière) manifestam a 
tensão entre duas famílias de sentidos: por um lado, a representação como dando a ver uma coisa ausente, o 
que supõe uma distinção radical entre aquilo que representa e aquilo que é representado, por outro, a 
representação como exibição de uma presença, como apresentação pública de algo ou de alguém. No primeiro 
sentido, a representação é instrumento de um conhecimento mediato que faz um objeto ausente através da sua 
substituição por uma <<imagem>> capaz de reconstituir em memória e de o figurar tal como ele é”.  



15 
 

encontrar informações ou evidências. Gráficos, fotografias, desenhos, mapas e 

filmes são exemplos de documentos baseados nas imagens que sustentam muitas 

teorias.  
Assim, tanto a realidade pode ser analisada através de suas 
representações, como as representações podem ser consideradas 
como a realidade de múltiplos sentidos. Afinal os homens só 
percebem a realidade e pautam suas ações a partir de 
representações. (FRESSATO, 2009, p.169) 

 

Com base nesse contexto é que ensaiei o papel de pesquisadora com o 

ingresso no mestrado em Planejamento Urbano, na linha de pesquisa Sociedade, 

Espaço e Cultura. O pré-projeto apresentado já rascunhava o cinema como 

instrumento de estudo. O processo da academia amadureceu o formato e o conceito 

de pesquisa, e aquele pré-projeto – embrionário - foi ganhando forma e estrutura. 

O grande apoio nessa jornada foi dado pelo orientador Professor Dr. Antonio 

Carlo M. Guimarães, pesquisador da área das Ciências Sociais, e pelo co-orientador 

Professor Dr. Pedro Ribeiro M. Neto, pesquisador que trouxe uma relevante 

contribuição acadêmica regional com a tese ‘FOTOGRAFIA E HISTÓRIAS DE VIDA:  

Famílias Caipiras do Alto Vale do Paraíba’, discutindo o caipira do Vale do Paraíba.  

Com o apoio desses pesquisadores surgiu o modelo de proposta que 

poderia colaborar nos debates do Planejamento Urbano. Nas palavras de Jorge Luiz 

Barbosa: 
O cinema nasce para a vida social juntamente com a grande cidade. 
A arte cinematográfica nasce com a metrópole, tem a sua história 
mergulhada e confundida com a historicidade da metrópole. 
Podemos afirmar que o cinema é uma arte urbana por excelência, 
assim como constatar que a cidade é o espaço geográfico que o 
cinema mais registrou ao representar o mundo. A história do cinema 
se cruza com a geografia das cidades. Cruzamento inaugurado com 
as experiências dos irmãos Lumière – as imagens primordiais 
captadas na estação ferroviária de Ciotat ou no movimento frenético 
da saída de operários de uma fábrica - e se estendendo à 
localização dos estúdios e salas de exibição nas cidades. 
(BARBOSA, 2000, p.81-82).  

 

A análise fílmica permitiu, portanto, atender os três pilares da linha de 

pesquisa do planejamento urbano: cultura, representada pelo cinema, a 7ª arte, 

veículo de comunicação de massa; espaço, representação da cidade, sustentada 

pela geografia fílmica; e sociedade, nos estudos das práticas comportamentais dos 

deslocamentos rural e urbano, representadas no filme e amparadas pelas Ciências 
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Sociais. A delimitação temporal foi definida pelo processo de urbanização no Brasil, 

período entre 1950–1960. 

A partir dessas premissas optei, entre os 32 filmes de Mazzaropi, por Chofer 

de Praça, para investigar a representação da urbanização na perspectiva do 

migrante, analisar a representação da cidade, o deslocamento, e as práticas 

comportamentais do personagem caipira de Amácio Mazzaropi.  

Uma seção desta pesquisa detalha o filme que tem como enredo a história 

de Zacarias, interpretado por Mazzaropi, o personagem central, que muda da 

pequena cidade do interior para São Paulo, com a mulher Augusta. O objetivo da 

viagem é arrumar um emprego para ajudar o filho Raul a formar-se médico. Ao 

chegar à cidade Zacarias consegue um trabalho como chofer de praça, e na rotina 

de taxista se envolve em várias situações cômicas.  

O cenário é do homem rural que sai do interior e migra para a cidade 

grande, permitindo verificar o olhar, a perspectiva do migrante frente ao processo de 

urbanização.  

Mazzaropi iniciou sua carreira no cinema como ator em 1950, cenário de um 

Brasil de contrastes: das elites modernizantes e do homem urbano frente ao modelo 

do homem rural. 

Segundo Tolentino (2011): 

 
Nenhum período nos pareceu mais importante para examinarmos 
essa relação do que as décadas de 1950 e 1960, quando a transição 
do Brasil rural para o Brasil urbano e a do exclusivismo agrário para 
a primazia econômica industrial estavam em causa, acirrando os 
conflitos entre os que pensavam os destinos da nação. Além, é 
claro, de tratar-se de um grande momento do cinema brasileiro, que, 
deliberadamente ou não, canalizou para si a síntese dos debates 
políticos e sociais da época. Digo “deliberadamente” porque, de 
algum modo, o cinema brasileiro realmente se propôs a debater ou 
impor projetos nacionais, mas também porque concordamos com a 
teoria que pensa que esta é uma particularidade de toda obra de 
arte: a de realizar a síntese de seu tempo, compondo, por isso 
mesmo, a forma mais completa de sociologia. (TOLENTINO, 2001, 
p.12) 

 

O cinema de Mazzaropi traz o caipira, uma figura construída no gênero 

cômico que paradoxalmente revela, na técnica simples de fazer filmes, a 

complexidade das relações sociais vigentes na época. 
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É imprescindível destacar a postura empreendedora de Mazzaropi, que 

iniciou sua trajetória profissional como artista circense; depois com participações no 

rádio e na TV, chegando ao cinema como ator. Mazzaropi tornou-se, mais tarde, 

roteirista, argumentista e diretor de seus filmes, mas seu maior feito foi ter criado sua 

própria produtora de filmes, a P.A.M - Produções Amácio Mazzaropi, localizada em 

Taubaté, cidade da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte 

(RMVALE, SP).2

                                                            
2 Desde de 9 de janeiro de 2012 utiliza-se essa denominação, e não Vale do Paraíba. A RMVALE foi criada pela 
lei complementar estadual no 1166. 

 

 

 
O homem Mazzaropi é um empresário que pensa na sua empresa, a 
PAM Filmes. Pensa na evolução do cinema brasileiro em termos 
comerciais. Ao passo que o Mazzaropi ator pensa naquilo que o 
povo quer ver, que gosta ( .. ) Então é preciso ser bom comerciante 
para ser bom artista, para ter sucesso. (FOLHA DE SÃO PAULO, 
1978 apud MUSEU DO MAZZAROPI, 2012).  

 

A discussão do rural no cinema não é nova. Célia Tolentino (2008) traz essa 

abordagem: discute os contornos rurais do cinema nacional no período de 

urbanização do Brasil, entre 1950 e 1960, e separa momentos importantes para 

pontuar os contrastes entre o caipira de Mazzaropi e o caipira Jeca Tatu, de 

Monteiro Lobato.  

 
Para além do cangaço, que ganha um ciclo de produções que 
avança pelos anos 60, só Mazzaropi em seu caipira faria tanto 
sucesso junto ao público. Fazendo uma releitura do já popular Jeca 
Tatu, personagem criado por Monteiro Lobato, Mazzaropi faria sobre 
ele um filme por ano, até os finais da década de 1970, em sua 
própria empresa cinematográfica fundada em 1957. (TOLENTINO, 
2008, p 21) 

 
 
Ainda na percepção da autora, a releitura do Jeca Tatu de Monteiro Lobato, 

feita na ficção por Mazzaropi, poderia ser aceita pelos expectadores neste momento, 

pois a industrialização brasileira já estava consolidada.  

O Jeca não mais seria rejeitado como nos finais dos anos 40, quando era 

sinônimo de brasilidade e ninguém queria parecer com esse símbolo de atraso. 

Em um novo ciclo, sem preconceito, o Jeca de Mazzaropi ganhou 

popularidade e destaque. 
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(...) o cinema era coisa moderna e deveria corresponder ao nosso 
Brasil ornamental, o das obras de arte, das praças, das poucas ruas 
asfaltadas, para não fazermos feio diante do olhar estrangeiro, que 
sempre fora a referência da nossa elite consumidora dos modernos 
valores importados. Em contraposição, no ambiente doméstico 
assumia-se o conservadorismo mais canhestro, que fundamentava o 
preconceito de classe, que, em sua desfaçatez subdesenvolvida, 
admitia preferir a falsidade da fachada [...] na década de 1950, [...] a 
euforia do país urbano-industrial já permitia que falássemos em 
cangaceiros. Também seria memória distante e não constituiria mais 
ameaça alguma à nossa imagem diante do estrangeiro 
(TOLENTINO, 2001, p.23) 
 

 
Os filmes de Mazzaropi foram sucesso no mercado interno, representando o 

simples; o homem do campo, que saiu do rural foi para a cidade e enfrentou de 

forma atrapalhada novos códigos. Esse caipira é bem diferente do seu antecessor 

Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, que serviu apenas de inspiração.  

Na filmografia de Mazzaropi há uma homenagem a esse Jeca preguiçoso. 

Em 1959 Amácio Mazzzaropi levou para a tela o filme Jeca Tatu, que retrata o 

caboclo preguiçoso, eternizado no livro Urupês. Em relação a esse caipira, Monteiro 

Lobato tem uma visão única: 

 
Todo o inconsciente filosofar do caboclo grulha nessa palavra 
atravessada de fatalismo e modorra. Nada paga a pena. Nem 
culturas, nem comodidades. De qualquer jeito se vive. Da terra só 
quer a mandioca, o milho e a cana. A primeira, por ser um pão já 
amassado pela natureza. Basta arrancar uma raiz e deitá-la nas 
brasas. Não impõe colheita, nem exige celeiro. O plantio se faz com 
um palmo de rama fincada em qualquer chão. Não pede cuidados. 
Não a ataca a formiga. A mandioca é sem-vergonha. Bem 
ponderado, a causa principal da lombeira do caboclo reside nas 
benemerências sem conta da mandioca. Talvez que sem ela se 
pusesse de pé e andasse. Mas enquanto dispuser de um pão cujo 
preparo se resume no plantar, colher e lançar sobre brasas, Jeca 
não mudará de vida. (LOBATO, M. 1994, p.170) 

 

Os caipiras de Mazzaropi e de Monteiro Lobato promoveram a tradição 

caipira como forma cultural, mas são representados de formas diferentes. Mazzaropi 

apresenta uma narrativa do caipira ingênuo e articulado, atrapalhado com os 

códigos da modernidade, sem ser preguiçoso. Propõe uma linguagem em que a 

malícia vence os conflitos de deslocamentos, dando a entender que o código 

popular derrota o código da cidade, contrapondo a fala de Lobato.  
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O cinema de Mazzaropi propôs uma forma representativa, um modo de 

pensar, uma perspectiva que dava significado às práticas, valores e crenças do 

homem rural que migrava para a cidade: suas relações no espaço social e no físico, 

e como esses novos moradores percebiam a cidade. Na representação da cidade, 

os aspectos sociológicos buscam apoio nos conceitos da geografia humana para 

legitimar a geografia fílmica. 

Diferentes conceitos espaciais geográficos presentes nos filmes norteiam e 

possibilitam o desenvolvimento de diversas pesquisas nessa área (BARBOSA, 2000; 

COSTA, 2006, QUEIROZ FILHO, 2009; OLIVEIRA JR., 2012). Enfatiza-se que a 

geografia fílmica fundamenta-se nas abordagens propostas pela geografia humana e 

cultural, que “redireciona [...] o estudo de conceitos-chave da Geografia - paisagem, 

região, território, lugar, espaço [...] pensando-os sob a perspectiva do seu caráter 

subjetivo” (COSTA, 2009, p. 111). 

Em outros termos, trata-se de uma geografia fílmica que expressa como a 

cidade grande é percebida por seus novos habitantes. “A geografia fílmica tem a ver 

com o “porquê do onde”, com as diversas maneiras de ver, nominar, determinar, 

construir e representar essa distribuição espacial” (COSTA, 2009, p. 112) 

Os estudos de Antonio Carlos Queiroz Filho aproximam significativamente o 

cinema da geografia:  

 
Ao aproximarmos Cinema e Geografia foi preciso apreender para 
aprender e, talvez, o maior dos aprendizados, que se transforma em 
proposta de conhecimento e método de pesquisa, esteja na 
mudança radical do modo como a Geografia pode olhar para os 
filmes e, em contrapartida, o entendimento que temos de seus 
conceitos quando olhamos para as imagens de cinema e, nela, 
produzimos geografias. (QUEIROZ FILHO, 2009. p.154) 

 
Ainda nas palavras do autor:  
 

Acreditamos que há geografias nessas obras da cultura, justamente 
porque elas estão a nos oferecer um modo de ver e que, por sua 
vez, interferem direta ou indiretamente nas práticas humanas sobre 
os lugares e pessoas, na construção e redefinição de um 
pensamento espacial sobre o mundo. (QUEIROZ FILHO, 2009. p.11) 

 
Em um filme, rios, florestas, ruas, cidades, lugares e pessoas, 
pertencentes ao mundo material (o real, na concepção de Pasolini), 
são tomados pela câmera. Elas são realidades além-filme que, 
sugadas para dentro dele, tornam-se outras, mas permanecem as 
mesmas enquanto “vestígios”. Ao ser captado pela câmera e 



20 
 

transformado em imagem, o “real” deixa evidências, do tempo, do 
lugar, das relações sociais e culturais de onde ele foi capturado. 
(QUEIROZ FILHO, 2009, p.12)  
 

 
Essa forma de perceber a cidade pela geografia fílmica, mais as ações 

conflitantes dos atores sociais frente a códigos distintos desencadearam as 

reflexões para compreender as representações do urbano e do rural no cinema de 

Mazzaropi. 

O resultado dessa ponderação possibilitou indagações e impulsionou a 

pesquisa na ânsia de querer responder às questões: 

• Em que perspectiva o filme Chofer de Praça apresenta os deslocamentos 

rural e urbano?  

• Como o filme representa a cidade e de que forma ela é percebida? 

• O caipira representado por Mazzaropi é um mediador?  

É nesse contexto que a problematização direcionou a definição do objetivo 

geral desta pesquisa, que é entender, por meio do cinema, a representação do 

processo de urbanização e as mudanças sociais espaciais ocorridas no Brasil nas 

décadas de 50 e 60.  

A partir desse objetivo maior há outros, específicos:  

• Analisar como o caipira de Mazzaropi foi representado. 

• Analisar a construção da representação do espaço e tempo da cidade de São 

Paulo nas décadas de 50 e 60, no filme de Mazzaropi; e  

• Verificar as tensões no processo de adaptação do migrante rural, 

representado pelo caipira, frente aos códigos da cidade e da vida urbana. 

 

Metodologia 

 

O método de pesquisa deste estudo utiliza o cinema como ferramenta de 

análise, por entendê-lo como obra cultural. As obras cinematográficas brasileiras de 

Amácio Mazzaropi foram separadas pelo ano de produção e lançamento: as 

produções tiveram como critério o período de urbanização do Brasil.  

De início já se tinha em mente a escolha de apenas um filme dentre todas 

as suas obras, primando pela qualidade do estudo. Depois de assistir os 32 filmes 



21 
 

de Amácio Mazzaropi foi escolhido o filme Chofer de Praça, entendendo-se que 

esse filme atenderia o objetivo do estudo. 

Alguns critérios foram estabelecidos para a escolha, como o período de 

produção, a urbanização no Brasil, e o homem do campo na cidade. 

A película Chofer de Praça (1958) tem praticamente toda a sua narrativa no 

cenário urbano São Paulo, facilitando a seleção de cenas e permitindo a análise dos 

cortes e das narrativas em busca de identificar tensões, comportamentos que 

configurassem o conflito do migrante frente aos códigos urbanos. 

Acrescenta-se, ainda, que Chofer de Praça foi o primeiro filme produzido 

pela empresa criada por Amácio Mazzaropi, revelando aqui sua total influência na 

produção. A título de curiosidade, como todas as suas obras, Chofer de Praça 

também apresenta um final feliz por meio de soluções simplistas.  
Na análise fílmica, o teórico e empírico trabalham juntos. Esse modelo 

permitiu um diálogo interpretativo, argumentativo e qualitativo, entre diferentes áreas 

do conhecimento, cultura, espaço e sociedade. 

O teórico está embasado na literatura, em pesquisas científicas, materiais 

bibliográficos clássicos e contemporâneos: o empírico, na interpretação da narrativa 

fílmica. 

Analisar filmes é trabalhar com a decomposição. Jacques Aumont (1999) diz 

que implica em decompor, descrever a obra com o objetivo de explicar e permitir a 

interpretação. Em relação a esse assunto, André Ramos França, mestre em 

comunicação e cultura contemporâneas, cita:  

 
analisar um filme ou um fragmento é, antes de mais nada, no sentido 
científico do termo, assim como se analisa, por exemplo, a 
composição química da água, decompô-lo em seus elementos 
constitutivos. É despedaçar, descosturar, desunir, extrair, separar, 
destacar e denominar materiais que não se percebem isoladamente 
“a olho nu”, pois se é tomado pela totalidade. Parte-se, portanto, do 
texto fílmico para “desconstruí-lo” e obter um conjunto de elementos 
distintos do próprio filme. Através dessa etapa, o analista adquire 
certo distanciamento do filme. Essa desconstrução pode 
naturalmente ser mais ou menos aprofundada, mais ou menos 
seletiva segundo os desígnios da análise. (VANOYE; GOLIOT-
LÉTÉ, 1994 apud FRANÇA, 2002, p. 62) 
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Estrutura do trabalho 

 

Este estudo está dividido em seis seções. A introdução traz um panorama 

geral, o problema, o objetivo geral e os específicos, metodologia e a organização do 

texto. A primeira seção aborda a história de vida do cineasta, Amácio Mazzaropi: a 

formação do artista, sua trajetória revela a extensão do caipira real ao caipira 

representado nas telas. A segunda seção apresenta os conceitos de cinema e 

geografia fílmica, esta que se oferece como narrador cinematográfico do urbano e o 

rural nos filmes de Mazzaropi: uma análise do espaço geográfico - onde os atores 

operam. A terceira seção trata a construção do cinema no Brasil: projetos 

modernizantes da Vera Cruz, a chegada do cinema coincide com as primeiras 

etapas do planejamento urbano. A quarta seção apresenta a análise do filme Chofer 

de Praça: representações do espaço, sua organização para atender as relações 

sociais. A quinta seção aproxima Mazzaropi como mediador ao analisar as relações 

do caipira na cidade: sociabilidade urbana versus rural. É por meio da interlocução 

do seu caipira, Zacarias, que os códigos sociais são revelados. Enfim a sexta seção 

está a conclusão do estudo.  
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1 AMÁCIO MAZZAROPI: a formação do artista 
 

A obra do ator, cineasta, e produtor brasileiro Amácio Mazzaropi, 

considerado um dos mais bem sucedidos empresários do cinema popular brasileiro, 

é tema de diversas pesquisas acadêmicas (TOLENTINO, 2001; NÓVOA; 

FRESSATO, 2007; SILVA, 2007; FRESSATO, 2009, MONTEIRO, 2013).  

Apesar de as pesquisas apresentarem análises com enfoques distintos, a 

representação social do caipira e as representações do mundo rural são elementos 

recorrentes de análise. Outro fator relevante relaciona-se ao sucesso de bilheteria 

de seus filmes em todo o Brasil.  

Embora não existam dados estatísticos exatos3

Hoje, Mazzaropi é a maior bilheteria do cinema nacional. E a não ser 
um caso esporádico como o da película Roberto Carlos em Ritmo 
de Aventura, não surgem fitas com capacidade de atrair público, 
tanto quanto aquelas que trazem o Mazza na cabeça do elenco. A 
última aventura cinematográfica de Mazza intitula-se O Jeca e a 
Freira. Por força de sua comunicabilidade, no papel de caipira-
sabido, Mazza jamais desvencilhou-se do tipo que lhe rendeu 
fazendas em Taubaté, apartamentos em São Paulo (Capital) e agora 

, há diferentes registros, 

presentes em jornais e revistas da época e atuais, que reconhecem a importância da 

obra desse cineasta brasileiro que até hoje é referência de interpretação do caipira 

brasileiro. 

Um exemplo é a reportagem publicada em 7 de julho de 1968 no jornal  

Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, intitulada ‘Mazzaropi: o cinema fez dele um 

milionário’. De acordo com a reportagem, “o cinema entrou de tal forma na vida de 

Mazzaropi que ele, sendo um artista famoso na televisão de São Paulo, disse adeus 

em definitivo às câmeras e dedicou-se de corpo e alma à arte chamada sétima”. 

Após a primeira fase de sua produção cinematográfica, com comédias como 

Nadando em Dinheiro, Sai da Frente e Fuzileiro do Amor, Mazzaropi compreendeu 

que seu futuro estava nos filmes: passou de ator a produtor e não parou mais. 

 

                                                            
3 Sobre essa dificuldade, André Piero Gatti alega que "a coleta de informações sobre desempenho de bilheteria dos filmes 
brasileiros tem, obrigatoriamente, que cercar-se de uma série de ponderações. A mais importante é que não se pode 
confiar cegamente nas informações disponíveis, ainda que estas sejam 'universalmente' aceitas [...] porque até a criação do 
INC (Instituto Nacional de Cinema),em 1966, estes dados ficaram sob a tutela de distribuidores e produtores, que podiam 
manipulá-los de acordo com os seus interesses. "Revista de Cinema, Ed.24, abril de 2002. Disponível em: 
http://www.cinemabrazil.com.br/pipermail/cinemabrasil/2002-May/000588.html 
 
 

http://www.cinemabrazil.com.br/pipermail/cinemabrasil/2002-May/000588.html�
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um moderno estúdio para filmagens que o transformou num Senhor 
Milionário da tela (A GAZETA DE NOTÍCIAS 1968 apud MUSEU DO 
MAZZAROPPI, 2012, grifos do autor)  

 

Ainda de acordo com a reportagem:   
a imensa fortuna de Mazzaropi é prova evidente de que o público 
aceitou sua maneira de interpretar, seus modismos e sua incrível 
capacidade para fazer rir. Fazer rir e até chorar, dependendo da 
cena da estória que ele mesmo escolhe e agora também dirige (A 
GAZETA DE NOTÍCIAS, 1968, apud MUSEU DO MAZZAROPPI, 
2012).  

 

O sucesso de público sugere a importância dos seus filmes e introduz 

indicadores importantes de identificação com seus personagens. Vale ressaltar que 

esse sucesso não foi repentino. 

A formação do artista Mazzaropi abrangeu diferentes etapas, uma jornada 

atuando em diversos meios de comunicação de massa, mas foi o cinema que 

marcou a sua vida. Amácio Mazzaropi foi ator, produtor, diretor cinematográfico e 

empresário. De forma empreendedora, criou sua própria produtora, a P.A.M: 

Produtora Amácio Mazzaropi. 

Conhecer sua história é viajar no tempo. Amácio Mazzaropi era neto de 

imigrantes portugueses e italianos. Em 1890 seus avós maternos, nascidos em 

Ponta do Sol, Portugal, chegaram a Taubaté e foram morar em uma chácara em 

Tremembé, de onde tiravam seu sustento. Dois anos depois, em 12 de agosto de 

1892, nasceu sua mãe, Clara Ferreira.  

Em 1900 chegaram ao Brasil, especificamente em Dourados, SP, seus avós 

paternos, Amázzio e Ana, com seus dois filhos, Domingos e Bernardo, vindos da 

Itália. Ambos os avós, tanto materno como paterno, eram agricultores. 

A história de Mazzaroppi tem início com a mudança de Clara Ferreira, sua 

mãe, para a cidade de São Paulo em busca de emprego. Ali ela conheceu Bernardo: 

casaram e foram morar no bairro de Santa Cecília. Naquela época, a mãe de 

Mazzaroppi trabalhava como empregada doméstica e o pai como motorista de 

automóvel de aluguel. 

Amácio Mazzaropi nasceu no dia 9 de abril de 1912, em São Paulo, mas 

embora tenha nascido na capital, passou boa parte da infância no interior. Em 1914, 

com dificuldades financeiras, seu pai mudou-se com a família para Taubaté.  

Na cidade do interior seus pais foram trabalhar na Indústria de Tecidos 

Companhia Taubaté Industrial (C.T.I.), e o pequeno Amácio passou a conviver mais 
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com seu avô materno, o português João José Ferreira, muito conhecido em 

Tremembé, cidade vizinha de Taubaté. 

Esse avô morava em zona rural e contava com Mazzaropi como 

acompanhante nos finais de semana e nas reuniões dos trabalhadores, onde 

contava os ‘causos’ com muita cantoria. Ele tocava muito bem viola, usava terninho 

com calça acima da cintura, curta, aparecendo as canelas e a botina, e fumava 

cigarro de palha. 

O avô teria posto Mazzaropi em contato com [...] o “folclore caipira, 
ou [...] “cultura rústica”, uma produção originária das regiões rurais, 
ainda imune aos padrões estabelecidos pela cultura de massas [...]. 
Encontra-se na infância de Mazzaropi, possivelmente, um elemento 
de seu futuro projeto artístico. (MONTEIRO, 2013, p. 16) 
 

A descrição de Monteiro revela a infância de Mazzaropi no campo e permite 

ainda vir à mente a imagem do Jeca que o consagrou como representante caipira. 

Esse caipira é, basicamente, a personificação de seu avô, com características de 

seu figurino e comportamento artístico de cantor. 

Ainda em relação à influência do avô, 1918 foi o ano da inauguração da 

Estação da Central do Brasil em Tremembé. Esse local foi um marco, pois João 

José Ferreira se apresentou publicamente cantando e tocando sua viola. Na época 

Mazzaropi estava com seis anos, e acompanhou e vivenciou o momento. (BISATTI, 

1994). 

Em 1919 a família retornou para a cidade de São Paulo, e Mazzaropi foi 

matriculado no Grupo Escolar do Largo de São José do Belém. Nessa época já 

chamava a atenção por suas habilidades, como decorar e declamar poesias.  

Três anos depois, em 1922, seu avô faleceu, e novamente a família retornou 

a Taubaté, retomando as atividades na Companhia Taubaté Industrial (CTI), mas 

dessa vez Clara e Bernardo, em paralelo com suas atividades na fábrica, abriram 

um botequim em casa, na Rua América, inaugurando o contato direto com o público, 

com os fregueses do bar. 

De volta a Taubaté, Amácio começou a frequentar o Ginásio Washington 

Luis. Os registros informam que o garoto já se destacava, e que em uma das festas 

da escola agradou o público ao interpretar um caipira no monólogo Chico, do livro 

Lira Teatral. Seu gosto acentuado pelo teatro fez com que Amácio fosse 

frequentador dos circos que visitavam a cidade. Com isso, passou a verbalizar a 

vontade de tornar-se artista circense, o que não agradou seus pais. 
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Amácio não desistiu do sonho de ser artista, e assim que conheceu o 

famoso Ferry, faquir4

Segundo o autor, Renato Vianna estava ligado a figuras como Itália Fausta, 

Heitor-Villas-Lobos, Ronald Carvalho e Jaime Costa, e iniciativas como a Sociedade 

 do Circo La Paz, em 1926, passou a trabalhar contando piadas 

nos intervalos das exibições. Como o dinheiro que ganhava era pouco, teve que 

retornar para Taubaté. Com 19 anos retomou o teatro como ator e diretor no salão 

do Externato Sagrado Coração de Maria, Convento de Santa Clara. 

Em 1932 surgiu o projeto Theatro do Soldado, um movimento de 

arrecadação de fundos e donativos para os soldados da Lei, em apoio à Revolução 

Constitucionalista. Com a parceria da Rádio Record, de São Paulo, os espetáculos 

contavam com maestros importantes da época. Esse movimento cultural animou 

Amácio Mazzaropi, que estreou na Troupe de Luiz Carrara no cine Theatro 

Polytheama, em Taubaté.  

“Nesse momento, Mazzaropi obteve sua primeira chance no teatro pelas 

mãos de Luiz Carrara, que o admitiu no papel de Eugênio Carvalho na comédia ‘A 

herança do padre João’, de Baptista Machado”. (MONTEIRO, 2013, p.18). 

Em 1934 Mazzaropi ingressou na Troupe de Olga Crutt, e como apresentava 

uma sede enorme pelo palco, sua trajetória artística caminhou rapidamente até 

tornar-se líder da antiga Troupe de Olga, que em 18 de março trocou seu nome 

artístico para Olga Mazzaropi.  

Nesse período os pais de Mazzaropi foram persuadidos a acompanharem o 

filho e a dama do teatro. Venderam o botequim e tornaram-se atores, além de apoiar 

na administração das turnês, que tinham muito sucesso.  

A fase de 1935 a 1942 foi marcante para o artista. Ele percorreu muitas 

cidades com os espetáculos, passando a ser mais conhecido. A crítica começou a 

mencionar seu nome como o caipira admirável, o dominador do gênero, a perfeita 

imitação do caipira nacional.  

De acordo com Monteiro (2013, p. 20), a “A Trupe Mazzaropi estreou em 

1935, em Jundiaí, no interior de São Paulo, com a peça Divino Perfume, de Renato 

Vianna, dramaturgo conhecido por atuação inventiva na transformação da cena 

teatral brasileira”. 

                                                            
4  Artista de circo que realiza um show em que é testado com instrumentos que causam dor, aparentemente sem 
sofrer danos ou senti-la: passeia em brasas, espadas são inseridas através da boca ou mastiga vidro.  
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dos Companheiros da Quimera, o Teatro de Arte, o Teatro Escola, o Teatro do Povo, 

e o teatro social de Jaime Costa.  
 

Aliás, é curioso passar pelo repertório fixo do Pavilhão e encontrar peças de 
autores como Renato Viann, Joracy Camargo e Oduvaldo Vianna, figuras 
conhecidas por sua atuação pela fundação do teatro social no país – o 
primeiro, principalmente por sua atuação junto a Jaime Costa na montagem 
da peça Divino perfume, no início da década de 1930; o segundo por sua 
peça Deus lhe pague, que quando encenada em 30 de dezembro de 1932 
por Procópio Ferreira, foi considerada a plataforma de lançamento do teatro 
social no país, e o terceiro, Oduvaldo Vianna, contribuiu em 1933 com sua 
peça Amor. (MONTEIRO, 2013, p. 20, grifo do autor). 

 

Um detalhe importante que levou a carreira de Mazzaropi para novos rumos 

foram as apresentações da Troupe que aconteciam após a exibição das fitas. Até 

esse momento o cinema não tinha tela fixa, mas com a chegada do Cinemascope5

Em 1946, com 34 anos, foi convidado por amigos a participar de um 

programa de rádio, no qual, utilizando-se de seus recursos teatrais, fazia piada de 

seus personagens mais famosos. De um dia para o outro passou de convidado a 

 a 

tela deixou de ser removível, o que acabou impedindo as apresentações da Troupe. 

A alternativa foi a construção de um pavilhão com as características de um 

teatro. Foi ali que aconteceu o divisor de águas na vida do cineasta e que marcou a 

transição da Troupe para os pavilhões, mas em 1944, com o pai muito doente, o 

artista desativou o pavilhão e investiu tudo que ganhava no tratamento da doença. 

Mais tarde, rumo ao Rio de Janeiro, recebeu o convite para substituir 

Oscarito no teatro, mas a estreia não aconteceu, pois Oscarito renovou seu contrato. 

De volta a São Paulo, foi convidado para atuar na Companhia de Nino Nello e 

estreou na peça Filho de Sapateiro, Sapateiro deve Ser, no teatro Oberdan. Minutos 

antes da estreia recebeu a notícia da morte de seu pai.  

No término da temporada em Oberdan organizou sua própria Companhia, e 

estimulado pela falta de teatros em São Paulo, principalmente na periferia, construiu 

o seu próprio teatro no bairro do Itaim. Mais maduro como artista, transformou-se no 

dono da sua arte, e deu continuidade aos espetáculos com seu tipo cômico astuto, 

retratando o caipira e os costumes da vida rural. O pavilhão ficou famoso, sempre 

com a casa cheia nos espetáculos, e quebrou a divisão bairro-centro.  

                                                            
5 Conforme definição do dicionário online, disponível em http://www.dicio.com.br/cinemascope/, Cinemascope é o 
processo cinematográfico de projeção sobre uma tela longa, em que as imagens são expostas com maior ilusão de relevo e 
melhor distribuição dos planos. 

http://www.dicio.com.br/cinemascope/�
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contratado e ganhou um programa de 15 minutos em que conversava com os 

caipiras da cidade, dirigindo-se à população paulistana. 

 
O programa de Mazzaropi, alimentado pelos signos do universo da 
produção cultural do interior do estado de São Paulo, no qual, como 
se viu, o próprio protagonista deu seus primeiros passos como 
artista, inseria-se num contexto de aproveitamento das tradições 
interioranas paulistas por parte dos meios de comunicação 
massivos, especialmente da música caipira [...]. (MONTEIRO, 2013, 
p. 27) 
 

Na primeira semana recebeu mais de 2.000 cartas de fãs, mas foi com o 

programa dominical Rancho Alegre que as portas se abriram. O programa envolvia 

piadas, músicas populares, causos e brincadeiras. O artista chegou a apresentar-se 

em outras rádios filiadas e em programas de auditório, tornando-se um fenômeno. 

Mazzaropi, aproveitando-se desse sucesso, começou a trabalhar com Hebe 

Camargo e organizou a Brigada da Alegria, que percorreu o Brasil. Ficou durante 

sete anos na rádio/TV Tupi. Em 1953 voltou ao Rio de Janeiro, ressentido pelo 

evento do passado, quando não estreou como substituto de Oscarito. Começou na 

Rádio Nacional e fez uma das melhores apresentações, como uma revanche. Foi 

contratado e trabalhou com Emilinha Borba, considerada a rainha do rádio.  

A televisão passou de forma rápida na vida de Mazzaropi. O cinema entrou 

na sua vida na mesma época e pressionou a fazer uma escolha. Na TV iniciou sua 

trajetória de sucesso, trazendo a imagem de seus famosos personagens do rádio, 

que o público só conhecia pela audição, ampliando o processo de comunicação.   

Mazzaropi passou pela TV Excelsior, participando do programa Brasil 63, de 

Bibi Ferreira, que fez com que seu programa, Rancho Alegre, saísse da rádio e 

ganhasse a TV. 

 
[...] é possível ver de que maneira Mazzaropi pôde desempenhar o 
papel de um agente estruturador do sistema nacional de produção 
cultural massiva, em sua passagem pelo rádio, pela televisão e 
posteriormente pelo cinema. O que parece ter ocorrido foi a 
coincidência das temporalidades da trajetória pessoal e artística de 
Mazzaropi com o momento de formação de um sistema nacional de 
produção cultural massiva (impulsionado por um momento de 
renovação social, econômica e política do país). (MONTEIRO, 2013, 
p. 30) 
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O destaque está no ano de 1950, quando aconteceu a relação de Mazzaropi 

com o cinema, graças ao convite para atuar na Companhia de Cinema Vera Cruz. 

Passou por muitos testes e aos 38 anos de idade, em 1951, fez seu primeiro filme, 

‘Sai da Frente’, com direção de Abílio Pereira de Almeida.  

O roteiro era aberto e tinha como personagens centrais um chofer de 

caminhão de mudança e o cachorro Duque. O Filme apresenta como diferencial o 

personagem caipira de Mazzaropi mais urbanizado, o que não alterou o prestígio 

que o artista tinha de seu público fiel. 

Em 1953 estreou o filme ‘Candinho’, e no ano anterior atuou em ‘Nadando 

em Dinheiro’. Um dos principais aspectos desse filme é que ocorre em dois tempos: 

um na fazenda e outro na cidade de São Paulo, o que mais uma vez retoma a ideia 

de misturar a realidade de sua vida pessoal com a retratada no filme. Nessa época, 

Mazzaropi começou a vislumbrar o caipira que efetivamente iria fazer parte de sua 

carreira artística. 

A Companhia Vera Cruz foi a escola de cinema de Mazzaropi, que 

apresentou em seus anos na Companhia dois momentos: o brilhante sucesso e a 

amarga derrocada por motivos financeiros. Esses momentos o cineasta 

acompanhou de perto. 

Com a derrocada de Vera Cruz, começou a trabalhar para outras 

companhias, atuando nos filmes: O Gato da Madame (1956), pela Brasil Filmes; 

Carrocinha (1955), pela Fama Filmes; Fuzileiro do Amor (1956), pela Cinelândia 

Filmes; Noivo da Girafa (1957), pela Cinedistri; e Chico Fumaça (1958), pela 

Cinedistri. 

A partir daí resolveu produzir seus filmes. Vendeu sua casa e com recursos 

próprios criou a Produtora Amacio Mazzaropi, a P.A.M Filmes, alugando os estúdios 

da Vera Cruz para realizar as cenas internas. O ano de 1958, quando produziu o 

filme Chofer de Praça, e 1959, ano de seu lançamento, são marcos na filmografia do 

cineasta. 

Em Jeca Tatu (1959), seu segundo filme, deixou seu personagem com um 

contorno mais acentuado de homem do campo, que permaneceu até o fim de sua 

filmografia. Vale destacar dois marcos importantes em sua carreira fílmica: Tristeza 

do Jeca (1961), primeiro filme colorido, rodado em sua fazenda, e O Vendedor de 

Linguiça (1962), que tem São Paulo novamente como cenário. 
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Em 1962, agora com 50 anos, inaugurou o primeiro estúdio na Fazenda da 

Santa, em Taubaté, e rodou Casinha Pequenina (1963), que teve como 

especificidade a trucagem realizada na cidade de Buenos Aires. A partir daí estreou 

uma série de filmes que marcaram sua carreira: 

• O Lamparina, de 1964, foi visto por 250 mil pessoas somente na primeira 

semana. 

• Meu Japão Brasileiro, também de 1964, em homenagem à cultura japonesa.  

• O Corinthiano, de 1966, em que referencia o time do coração. Foi mais um 

sucesso de bilheteria. 

• Uma Pistola para Djeca, de 1969, rendeu aproximadamente um bilhão e 600 

mil cruzeiros, em três meses. 

• Betão Ronca Ferro, de 1970, filme autobiográfico, que nesse ano ganhou o 

prêmio de maior bilheteria do primeiro semestre pelo Instituto Nacional de 

Cinema. 

Em 1973 Mazzaropi foi para a Europa para produzir o filme ‘Portugal Minha 

Saudade’. Em 1974, com ‘O Jeca Macumbeiro’, ganhou o prêmio de campeão de 

bilheteria, com 2.000.530.306 espectadores, e foi capa da revista da Embrafilmes. 

Na metade da década de 1970 iniciou a construção de um novo estúdio que era, ao 

mesmo tempo, hotel e restaurante e servia como alojamento para artistas. Esse 

empreendimento é mantido até hoje na cidade de Taubaté.  

No novo estúdio o cineasta rodou o filme ‘Jeca contra o Capeta’, em 1975; 

produziu ‘Jecão, um fofoqueiro no Céu’, em 1977; ‘Jeca e Seu Filho Preto’, em 1978; 

‘A banda Das Velhas Virgens’, em 1979; e ‘Jeca e a Égua Milagrosa’, produzido em 

1980. 

No dia 13 de junho de 1981, aos 69 anos, Amacio Mazzaropi faleceu sem 

ter lançado seu último filme, ‘Maria Tromba Homem’, que não foi para as telas de 

cinema. 
Muitas vezes enxovalhado pela crítica e por cineastas, o humorista 
preferia ficar à distância das badalações, dos festivais e das 
entrevistas, com hábitos aparentemente simples e conservadores, 
em sua homossexualidade muito reservada. Um perfil que o 
manteve à margem das transformações sociais e estéticas da 
época. Morreu aos 69 anos de leucemia, sozinho e milionário. Como 
ele mesmo dizia, não fazia filmes sobre o Brasil, mas sim para o 
Brasil. Um homem de circo com uma câmera na mão, que conseguiu 
dialogar com o povo. (SANTI, 2010, p 32) 
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Relatos de amigos descrevem que Mazzaropi sempre foi ressentido com a 

crítica dos chamados intelectuais da época, que nunca o reconheceram como um 

grande cineasta:  

[...] pois é, falam mal de mim. Só quero ver quando eu morrer. Daí 
vão fazer festivais com os meus filmes e tem gente que é capaz até 
de falar que eu fui um gênio. Quer saber? Deixa pra lá... Quando eu 
morrer isso já não terá nenhuma importância (FOLHA DE SÃO 
PAULO, 2001 apud MUSEU DO MAZZAROPPI, 2012).  

 

Sua trajetória de vida se mistura com a sua filmografia, e seus exemplos de 

vida são retratados, representados em seus filmes. O gosto pela cantoria é uma 

exaltação a memória de seu avô. Há muitas evidências que ligam seus personagens 

à família: no filme Chofer de Praça, seu personagem Zacarias é um chofer de praça, 

assim como seu pai, e entre uma cena e outra faz comentários irônicos sobre a 

estação da Central do Brasil. 

Outro momento revelador dessa associação são as idas e vindas da família 

entre Taubaté e São Paulo. A grande cidade serviu de inspiração para vários 

roteiros do artista, e para construir o cidadão paulistano dos seus filmes. A cidade de 

São Paulo foi destaque, cenário constante no filme Chofer de Praça.  

Ainda no mesmo filme, o personagem Zacarias, vivido por Mazzaropi, e sua 

esposa, Augusta, saem do interior para apoiar financeiramente o filho Raul, para que 

este realizasse seu sonho de ser médico, no mesmo modelo que seus pais fizeram 

ao largarem tudo para acompanhá-lo na vida de cineasta. São evidências 

constantes das homenagens às origens familiares, como o vendedor de 

hortifrutigranjeiros com sotaque italiano. 

As etapas da carreira e da vida de Mazzaropi permitem afirmar que há um 

processo indivisível entre o Mazzaropi real, ator, e diretor, e seus personagens, e 

que o cineasta se inspirava na sua vida real para construir o caipira sabido. 

Enfim, o cineasta explorou o conflito do homem do campo frente aos novos 

comportamentos dos moradores urbanos, um registro com um viés caricatural muito 

bem desenhado, mantendo a ingenuidade sábia e a malícia hilária do caipira, 

retratos da sua vida real com muita simplicidade. 

 
Jogando com a carta do patético porque une a expressão dramática 
com a cômica, Mazzaropi estabelece empatia com um público que 
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pelo sentimentalismo e pelo riso se deixa capturar numa 
identificação ao avesso: todos se sentem mais modernos, mais 
urbanos, procurando ver através do Jeca a sua própria 
modernidade. Eles representariam para o público o distanciamento 
de suas origens, justificando a situação presente. O seu imobilismo 
cauciona o "nosso" desenvolvimento. E sua "mensagem" com 
certeza é muito mais antiga. Como observa o professor Paulo 
Emílio: "o segredo de sua permanência é a antiguidade. Ele atinge a 
fundo o arcaico da sociedade brasileira e de cada um de nós". 
(ABREU, 1981). 
 

Quando filmes são objetos de pesquisa, a filmografia de Mazzaropi 

proporciona um leque temático significativo. Deve ser compreendida além das 

fronteiras de um processo de comunicação cinematográfica. 

 

1.1 O filme Chofer de Praça 

 

Como já apresentado na Introdução, dentre os 32 filmes de Mazzaropi, o 

Chofer de Praça foi escolhido como objeto deste estudo. Dessa forma, conferir o 

detalhamento e apresentar os dados do filme se tornou elemento relevante para 

sustentar e permitir o entendimento da pesquisa. 

A filmografia de Amácio Mazzaropi tem sido muito utilizada como objeto de 

diversos estudos. Dentre essas pesquisas destaca-se a tese de doutorado de 

Solenni Fressato, pesquisadora da área de Ciências Sociais. 

A autora afirma que há temas recorrentes nos trabalhos do cineasta, 

conforme quadro no Anexo B. É com base nesse quadro que importantes 

indicadores se revelaram e possibilitaram a análise entre: a) ambiente (rural e 

urbano); b) situações de opressão (coronéis e fazendeiros; delegados e outros); c) 

conflitos familiares; o caipira na cidade; religiosidade; e d) desajustes sócias, entre 

outros. A interpretação geral do quadro possibilita uma visão global e situa o filme 

Chofer de Praça, permitindo a comparação dessa película com outras. 

Ainda segundo a autora, quando se compara o personagem caipira 

interpretado nos 32 filmes é possível verificar diferenças, e nas palavras do próprio 

Mazzaropi: “sempre me preocupei com o caboclo, o caipira, que foi mudando seu 

temperamento, na medida em que a sociedade entrava na onda do 

desenvolvimento”(MUSEU MAZZAROPI, 2012). 
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Ainda nas palavras de Amácio Mazzaropi: 
Caipira é um homem comum, inteligente, sem preparo. Alguém 
muito vivo, malicioso, bom chefe de família. A única coisa diferente é 
que ele não teve escola, não teve preparo, então tem aquele 
linguajar...Mas no fundo, no fundo, ele pode dar muita lição a gente 
da cidade (SANTI, 2010, p.34). 

 

Na organização cronológica dos filmes de Mazzaropi é possível identificar, 

de maneira nítida, a presença do urbano nos filmes produzidos entre 1952 e 1958. A 

cidade era o cenário predominante da narrativa fílmica. A película que marca a 

divisão da fase onde o ambiente urbano se apresentou como obrigatório foi 

justamente Chofer de Praça.  

Nas demais produções de Mazzaroppi foi possível identificar uma 

alternância de ambientes: somente rural, somente urbano, ou rural e urbano juntos 

no mesmo cenário. 

Essa tendência foi crescente e durou até 1980. O filme Chofer de Praça 

também foi o primeiro a apresentar o tema conflito familiar, e até a sua produção o 

tema preguiça/ausência de trabalho não aparecia.  

Em síntese, Chofer de Praça apresenta os seguintes temas: ambiente 

urbano, situações de opressão, conflitos familiares, o caipira na cidade, e desajuste 

social. Foi o primeiro filme produzido pela Produtora Amácio Mazzaropi (P.A.M.), 

localizada na cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo, onde Amácio Mazzaropi 

atuou, pela primeira vez, como produtor, roteirista, argumentista e ator.  

Chofer de Praça ganhou o Prêmio Governador do Estado de São Paulo, em 

1959, pela atuação de Ana Maria Nabuco como melhor atriz secundária. Também foi 

destaque no festival de Poços de Caldas, em Minas Gerais, no mesmo ano. No 

elenco estavam Mazzaropi, Geny Prado, Ana Maria, Carmem Morales e Roberto 

Duval. 

A trilha musical envolvia as músicas ‘Se alguém telefonar’, de Alcir Pires 

Vermelho e Jair Amorim, interpretada por Lana Bittencourt; ‘Onde estará meu amor’, 

de Rina Posce, interpretada por Agnaldo Rayol, e a canção de Bolinha, ‘Izabel não 

Chores’, interpretada por Mazzaropi. 
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Figura 1 - Capa do filme Chofer de Praça 

 
Fonte: Museu Mazzaropi (2012) 

 

O filme é composto por 10 rolos no total, (anexo C), e em cada um deles há 

informações detalhadas; dados que permitem a estruturação da análise fílmica que 

viabiliza a pesquisa. Sua produção audiovisual se enquadrada na categoria longa-

metragem / sonora / ficcional. O material original conta com 35 mm, com 96 minutos 

de duração. A obra foi produzida em 1958 na cidade de São Paulo, certificada pela 

Censura Federal 47.009, de 20 de fevereiro de 1959, e enquadrada na categoria 

livre. Seu lançamento aconteceu em São Paulo, em 20 de abril de 1959. Percorreu o 

circuito de cinemas como Art-Palácio, Bandeirantes, Trianon, Esmeralda, Paulista 

Arlequim, Liberdade, Nacional, Astral, Sabará, Brás, Vogue, São Pedro, Universo, 

Riviera e Júpiter.  

O cinema de Mazzaropi, especificamente o filme “Chofer de Praça” tem 

potencial de análise da representação do espaço geográfico, a geografia fílmica, e 

com toda a sua complexidade permite assim revelar a historicidade do Brasil. De 

acordo com Monteiro (2013, p. 98), 
as variações no entendimento da obra de Mazzaropi e de suas 
relações com seu público estiveram sempre referidas às definições de 
posições em um momento fundamental no processo de formação da 
história do cinema brasileiro. 
 

O filme é uma comédia que conta a 

história de um casal, que se muda para 

a cidade de São Paulo para ajudar o 

filho mais velho a se formar em 

medicina. 
 
Zacarias e Augusta formam um casal de 
pobres sertanejos que chegam à cidade 
grande para ajudar o filho em seus estudos 
de medicina, indo morar numa típica vila 
paulistana, pacata e tranquila. Para ganhar 
algum troquinho, Zacarias resolve trabalhar 
como chofer de praça e cria as maiores 
confusões no trânsito de São Paulo, a 
bordo de um calhambeque caindo aos 
pedaços. O filho tem vergonha e renega os 
pais. Ao final, com a formatura, tudo se 
resolve: a harmonia volta a reinar na 
família. (SILVA NETO, 2002) 
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2 Cinema: geografia fílmica  
 

A geografia fílmica ou geografia de cinema ganha interesse de diversas 

áreas de conhecimento, como Antropologia, Comunicação, Sociologia, História, 

Filosofia, e Publicidade, entre outras. O diálogo entre essas diversas áreas é sempre 

salutar para a ampliação das possibilidades de análise e para a incorporação de 

diversos pontos de vista referentes à questão (MOREIRA, 2011).  

Muitos pesquisadores, como Queiroz Filho e Lobato Corrêa, validam os 

estudos da geografia da imagem ou a geografia audiovisual. Nas palavras de 

Moreira (2011), a potencialidade do cinema como instrumento de representação e 

apreensão do espaço geográfico já era ressaltada por Harvey (1992, p. 277): “(...) 

dentre todas as formas artísticas, ele [o cinema] tem talvez a capacidade mais 

robusta de tratar de maneira instrutiva de temas entrelaçados do espaço e do 

tempo”.  

Segundo Moreira, Harvey defendia que: 
 

[...] o cinema e a realidade se confundem no mundo contemporâneo e 
Pós-Moderno, cenário este cada vez mais influenciado pelo poder da 
imagem e pelos discursos e mensagens que elas sempre trazem de 
forma mais ou menos explícita, a depender de cada obra, e da 
intencionalidade do seu autor. (HARVEY, 1992, p. 277 apud 
MOREIRA, 2011, p. 87) 

 

A geografia fílmica é uma subárea da Geografia humana, que tem como 

objetivo a pesquisa e análise geográficas nas obras audiovisuais, como as propostas 

pelo cinema. 

O cinema nasceu como uma importante ferramenta de comunicação. Surgiu 

da necessidade de o homem revelar sua rotina, e trouxe o discurso visual da 

realidade representada. Para melhor compreensão da importância do cinema como 

representação da realidade, é relevante trazer historicamente o primeiro registro da 

imagem em movimento. 

Os Irmãos Lumière gravaram a chegada de um trem na estação de Ciotat, 

França, 1895, fato que remete à aptidão dessa invenção, veículo de comunicação de 

massa, que ilustra o cotidiano de pessoas, construído dentro de uma paisagem de 

experiências urbanas vividas pela sociedade da época. É o registro da realidade. 

(ARAÚJO, 1995).  



36 
 

No final do século XX, o cinema começou a ser norteado por outra vocação, 

por direcionamento pioneiro do francês Georges Méliès, um ilusionista. Nesse 

momento uma nova forma de representação se estabeleceu no cinema: mais do que 

uma definição de expressão daquilo que se conhece pelo real, passou a conter uma 

nova inclinação.  

Se no primeiro momento sua intenção foi direcionada para fatos rotineiros e 

cotidianos, no segundo passou a transformar a realidade, utilizando-se do 

imaginário, do mundo da fantasia, no intuito de satisfazer as necessidades 

ilusionistas humanas. Nessa fase, 1896, o real pôde tornar-se imaginário, e as cenas 

deslocaram objetos e pessoas para novos cenários, com posições diferentes, 

lugares e paisagens.  

No campo da criação, o imaginário pode redigir o script e os atores podem 

interpretar situações e ações com destinos premeditados. O espaço-tempo, o 

passado e o futuro podem ser manipulados (ARAÚJO, 1995). Em síntese, o cinema, 

em sua origem, atém-se a um repertório documental, fase inaugurada pelos irmãos 

Lumiére.  

A obra de Méliès, de outra parte, aponta para uma nova intenção. Com seus 

pequenos truques e efeitos especiais, o ficcional desloca o documental. 

Gradativamente, essa vocação se aprofunda com o desenvolvimento técnico e 

dramatúrgico do cinema, com a introdução de elementos como o close, os 

movimentos de câmeras, e a montagem paralela (ARAÚJO, 1995). 

Desde então, o cinema está em constante evolução e transformação. Os 

recursos foram agregando valor à sétima arte. A introdução de sons e cores 

possibilitou maior detalhamento e controle da narrativa frente às necessidades e 

expectativas dos seus idealizadores.  

É na composição sequencial dos planos, do corte, das cenas e dos 

enquadramentos que nasce a unidade narrativa, composta de uma estrutura que 

tem como objetivo envolver o espectador, transmitindo a sensação de uma situação 

real (Quadro 1). 

Para que isso aconteça são aplicadas técnicas, intencionando, sobretudo, 

suprimir o dado espaço-temporal não significativo, sem importância, para a narrativa 

e sua representação do tempo-espaço.  

Essas etapas podem ser usadas de forma linear ou menos explícita, mas 

seja em uma versão clássica ou contemporânea, ambas devem ser segmentadas, 
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permitindo que os acontecimentos narrados determinem pontos distintos e 

importantes no filme, como a apresentação dos personagens; do protagonista; do 

conflito, elemento central para o desenvolvimento da trama; e a virada narrativa, que 

é o ponto culminante para a dissolução e desfecho do filme.  

De acordo com Ricardo Zani (2009), é importante que os elementos menos 

explícitos utilizados no cinema moderno estejam apropriados aos conteúdos 

narrativos do filme. Essa combinação serviu de atributo à cena e contribuiu para a 

expressão dramática: a luz e a cor unidas, ou ausentes, são elementos desse 

modelo, e bem combinadas geram efeitos simbólicos, metafóricos, subjetivos, que 

atribuem valores dramáticos ao filme. 

 
Quadro 1 - Unidades Narrativas 
Filme Formado por um conjunto de sequências 

Sequência Um conjunto de cenas 

Cenas Um conjunto de planos 

Plano Unidade mínima de um filme 

Fonte: adaptado de Santos (1995).  

 
A linguagem audiovisual surgiu como uma forma de narrar cenas por meio 

de instrumentos. Historicamente, o primeiro equipamento foi o cinematógrafo, mas 

para entender a linguagem audiovisual é necessário perceber que a representação 

visual é constituída de várias imagens fixas, denominadas fotogramas.  

Quando diversos fotogramas distribuídos em uma película passam em um 

determinado ritmo no projetor surge a figura em movimento. Essa imagem plana 

determina o quadro, e é nesse material que os cineastas vão trabalhar o recorte da 

realidade (CRUZ, 2007).  

De acordo com autora Dulce Márcia Cruz:  
[...] nós vemos essa imagem bidimensional como se fosse 
tridimensional, igual ao espaço real no qual vivemos e que provoca 
a chamada “impressão de realidade”, manifesta principalmente na 
ilusão de movimento e na ilusão de profundidade. Isso quer dizer 
que reagimos diante da imagem fílmica, assim como diante de uma 
representação muito realista de um pedaço de espaço imaginário, 
que aparentemente estamos vendo (CRUZ, 2007, p. 23). 
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Para Eduardo Leone e Maria Dora Mourão (1987), é no imaginário do 

espectador que se cria também o espaço invisível, aquilo que está fora do campo de 

visão; o espaço que se estende do visual da plateia, aquilo que não se enxerga no 

quadro da imagem, mas que será percebido. Esse processo denomina-se ‘fora do 

campo’. 

O cinema utiliza esses dois processos: campo e fora do campo, que 

determinam o que é um espaço fílmico ou cena fílmica. Com a nova dinâmica de 

mobilidade da câmera, a comunicação entre os campos ganhou um papel 

importante na narrativa. 

A câmera explora e recorta o espaço, determina e direciona o ângulo, 

escolhe fragmentos de perto ou de longe, ora na amplitude de uma paisagem ou 

focado em um objeto, mas em ambos os casos essas escolhas inserem-se em um 

determinado contexto. 

O cinema revela processos de montagem, carrega sem grandes abstrações 

a determinação de espaço de representação. Em outros termos, pode-se dizer que 

sua edição gera significados claros. Montar, escolher, selecionar e articular permitem 

discussões que abrangem as montagens de filme e vão desde o fazer filmes ao 

refletir filmes. (LEONE; MOURÃO, 1987). Para os autores, a história montada como 

quebra-cabeças pode ser comparada com a ação de unir e reunir peças para 

construir algo maior que traga significado.  

O início é sempre baseado em um roteiro ou em um manual de instruções 

com elementos predeterminados. É nesse modelo lúdico que o cinema reúne, 

manipula a película impressa, articulando personagens, construindo e recortando 

espaços, criando assim as narrativas para a ação dramática se desenvolver.  

Na visão dos autores, 

 
[...] a bela fotografia só existe quando temos uma ação forte e 
interessante, passível de ser fotografada: uma bela montagem só é 
efetiva quando nos planos existem valores estéticos para que a 
transição de um plano para outro opere uma dinâmica na ação 
proposta. (LEONE; MOURÃO, 1987, p.8, grifo do autor). 

 
O movimento articulatório da montagem inicia-se com o roteiro e segue até 

a etapa final do processo. É pelo corte que se criam e se aproximam os planos: as 

unidades selecionadas que abrem espaço para a ação da narrativa. Para os autores 

a montagem propriamente dita é,  
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[...] a articulação de três etapas distintas: a escritura do roteiro, que 
também chamaremos de peça cinematográfica, a realização, que 
também chamaremos de encenação da peça, e a seleção e 
organização dos planos, buscando uma aproximação estrutural com 
o roteiro; [...] (LEONE; MOURAO, 1987, p. 8 grifo do autor). 

 

Na peça cinematográfica, o narrador é quem molda as ações e situações 

dos personagens, com o trabalho de unir os planos cinematográficos. Tanto o 

narrador como o escritor da peça são elementos que vão interferir no tempo 

narrativo, mas o que será percebido pelo espectador efetivamente serão as ações 

dos personagens, os atores, e o cenário onde acontecem as ações. 

Dessa forma, pode-se afirmar que há harmonia entre as etapas, roteiro, 

realização e montagem, que permite a fluidez e ritmo ao texto fílmico. Esse conjunto 

de ações organizadas ainda depende de um determinado cenário, de uma geografia 

onde os personagens se desenvolvem. Os autores pontuam que: 

 
Além dos aspectos cenográficos, as personagens se valem da 
dimensão do espaço e dos objetos dispostos nele. [...]. Ao escrever 
uma estória para o cinema, deve-se indicar a marcação das ações 
nessa geografia, ou seja, é o roteiro que indica qual é a geografia da 
tomada (LEONE; MOURÃO, 1987. p.22) 

 

Os autores ainda especificam que a tomada é determinada pela posição da 

câmera, e que outros níveis ainda completam essa geografia, como o recorte do 

enquadramento, que permitirá relações abertas ou fechadas; os planos que 

constroem a espacialidade; e a temporalidade representada no texto fílmico. 

O tempo narrativo “está ligado à articulação sequencial do espetáculo 

fílmico.” (LEONE; MOURÃO, 1987, p.28). O tempo narrativo é um importante 

aspecto da montagem da peça cinematográfica, que carrega a relação de causa e 

efeito. É nesse ponto que acontece a trajetória de um personagem que sai de um 

local e chega a outro com apenas um corte.  

A locomoção é percebida pelo espectador por meio das diferenças de 

cenários. ”Basta a associação de diferentes espaços para que se perceba o trabalho 

da elipse, fazendo com que a viagem aconteça”. (LEONE; MOURÃO, 1987, p.28). A 

elipse é um corte no tempo, conceito importante para se entender o ‘pulo’, o 
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deslocamento de uma ação a outra, a mudança de ambiente onde são suprimidos 

os objetos que intermediariam o percurso.  

Ainda de acordo com Leone e Mourão (1987), o espaço e o tempo são 

elementos métricos da poética do espetáculo, pois permitem o desenvolvimento da 

trama em determinado ritmo e costuram a cadência das ações. O conjunto espaço, 

tempo e ritmo é visto como uma unidade que transforma a ideia em argumentos e os 

argumentos em roteiro.  

 
Qualquer ideia, antes de se transformar em filme, passa 
obrigatoriamente pela montagem. E na montagem final, 
propriamente dita, o ritmo do espetáculo surgirá da obediência a 
essa dinâmica interna do texto fílmico através dos cortes”. (LEONE; 
MOURÃO, 1987, p.31). 

 

O espaço tem papel importante no roteiro, enquanto representação. Esse 

espaço se chama geografia cinematográfica, e é uma combinação de planos. A 

espacialidade no plano é quando surge a distância que a câmera ocupa em relação 

ao(s) objeto(s). 

“Partindo do texto, o diretor irá armar o espetáculo, valendo-se da 

fragmentação dos planos, isto é, da decupagem para, num trabalho posterior, 

montá-los.” (LEONE; MOURÃO, 1987, p.35). A fragmentação dos planos, aqui 

caracterizados pela decupagem6

[...] uma nova visualidade, que pode apresentar-se de duas 
maneiras básicas: de um lado, como um processo de representação 
que quer passar despercebido; de outro, como um processo de 
representação que, contrariamente ao anterior, quer fazer-se 

, é um instrumento de trabalho na preparação do 

filme (AMOUNT; MICHEL, 2007). 

Os autores complementam que o método de montagem pode contar e 

reinventar a trama. Como foi mencionado, é a ação de juntar peças, atividade de 

criação, e articulando a ordem dos planos surge a capacidade de alterar significados 

de discurso. Como componente determinante no processo da representação, a 

montagem trabalha justapondo os planos. Ela une dois fotogramas que pertencem a 

planos diferentes, produzidos pelo corte, e confere ao fotográfico sentido que não 

possuía antes.  

                                                            
6 O termo surgiu no curso da década de 1910 com a padronização da realização dos filmes e designa a “decupagem” em 
cenas do roteiro, da preparação do filme sobre o papel; ela serve de referência para a equipe técnica. Como muitas outras, 
a palavra passa do campo da realização ao da crítica. Ela designa, então de modo metafórico, a estrutura do filme como 
seguimento de planos e de seqüência, tal como o espectador atento pode perceber. 
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descaradamente perceptível. Em outras palavras, no primeiro caso a 
montagem implícita significação, ao passo que, no segundo, ela 
explicita significação. (LEONE; MOURÃO, 1987, p.57, grifos do 
autor) 
 

O corte carrega, paradoxalmente, o elemento de separação e ao mesmo 

tempo o de união, funcionando como um conciliador e mediador dentro do campo da 

narrativa, e pode atuar intensificando as significações diante da necessidade e 

intenção do diretor. 

Assim, o corte pode aumentar ou diminuir as relações estéticas ou 

ideológicas na montagem, que é uma atividade imprescindível na representação 

fílmica, pois trabalha com as impressões de realidade que serão projetadas para 

outra, a realidade imaginária. 

No filme Chofer de Praça, o tema de deslocamento entre urbano e rural 

destaca a mobilidade dos atores, é por meio dos personagens que se deslocam do 

campo para a cidade que é construída a imagética que convidam os espectadores a 

refletir sobre os limites e as contradições da sociedade em um momento de 

industrialização nos anos 50. É ainda na construção de um tempo e espaço fílmico 

articulados na montagem que se atrai o olhar dos espectadores para novos sentidos 

do processo de desterritorialização e reterritorialização do caipira vivido por 

Mazzaropi. 

Com relação a multiterritorialidade é necessário esclarecer o que esta sendo 

colocado como território, desta forma recorro a Rogério Haesbaert que contribui 

definindo que: “[...] todo território é, ao mesmo tempo e obrigatoriamente, em 

diferentes combinações, funcional e simbólico, pois exercemos domínio sobre o 

espaço tanto para realizar funções quanto para produzir “significados”. 

(HAESBAERT, 2004, p 3) 

O território é compreendido como uma construção social de espaço, 

envolvendo as movimentações de desterritorialização e reterritorialização. Neste 

modelo Angela Aparecida Teles destaca que: 

 
Desterritorialização tem o sentido de desestruturação de um espaço 
social construído em decorrência de contato ou assimilação de 
novas práticas que contradizem as que eram constituintes daquele 
território, ou seja de rompimento com sistemas simbólicos e valores 
instituídos. A uma perda do lugar socialmente construído, o processo 
de reterritorialização, quando se faz, cria novos territórios por meio 
da reconstrução parcial no mesmo espaço, ou em outro lugar, de 
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características parciais do antigo território, ou engendra uma nova 
rede de relações e processos que constituem novos códigos 
culturais.Portanto, é um movimento de construção/recosntrução 
ativa do tempo e do espaço. (TELES, 2006, p 91-92). 
 
 

Assim o narrador cinematográfico trás um diálogo de construção e 

desconstrução de territórios, é este outro lugar que a geografia fílmica inventa por 

meio das técnicas de montagem, criando e recriando espaços. Nesse processo de 

construção, a narrativa cinematográfica anuncia o discurso e alinhava a obra, revela 

a intenção argumentativa de representação. 

Essa intenção de narrativa de discurso, somada às técnicas 

cinematográficas, permite a análise dos aspectos socioculturais ali representados, e 

suas influências na retratação da produção do cinema. Nas palavras da professora e 

pesquisadora do CNPq Maria Helena B. V Costa,  

As metamorfoses ocorridas não apenas na paisagem urbana, mas 
também em sua silhueta ou “moldura” sociocultural, repercutem 
objetiva e subjetivamente no cotidiano e no processo de adaptação 
dos habitantes à vida nesses novos tipos de espaço, na imagem da 
sua concretude física e na propagação/ comunicação da sua 
imagem através de meios de comunicação e representação como o 
cinema. Este, portanto, proporciona uma forma direta e objetiva de 
percepção da nova forma urbana – a metrópole – que surge. De 
certa forma, então, pode-se relacionar o cinema ao contexto 
geográfico, considerando-o como um aparato que produz uma 
geografia, ainda que específica e diversa do senso comum. 
(COSTA, 2009, p.111) 
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3 CONSTRUÇÃO DO CINEMA NO BRASIL: projetos modernizantes 
da Vera Cruz  
 

Como foi apresentado, o cinema cria uma geografia fílmica própria, onde os 

atores vivenciam o espaço representado. É necessário, porém, o entendimento 

específico da construção do cinema brasileiro, da sua forma de pensar.  

A chegada do cinema no Brasil, no início do século XX, foi acompanhada 

por uma série de melhorias urbanas, impulsionadas, principalmente, pela exportação 

de café7

Nas palavras de Flávio Villaça, “foi sob a égide dos planos de 

embelezamento que surgiu o planejamento urbano (latu sensu) brasileiro” (VILLAÇA, 

1999, p. 193). Há, grosso modo, o primórdio do Cinema em meio ao primórdio de 

pensar o urbano no Brasil. Ambos os processos são concomitantes e bastante 

. De acordo com Maira Zenun Oliveira,  

 
o incipiente mercado cinematográfico nas primeiras décadas do 
século XX materializou pela primeira vez a porção moderna da vida 
carioca. Mostrou para quem quisesse ver que no Brasil o processo 
de urbanização também estava em curso, que as pessoas tinham o 
espírito evoluído, que frequentavam cafés chiques para discutir o 
futuro da ciência, da política, da literatura, vestidas com as roupas da 
última moda francesa (OLIVEIRA, 2007, p.41). 

 

De fato, a chegada do cinema na então capital federal brasileira, na época a 

cidade do Rio de Janeiro, coincidiu com uma das primeiras etapas do planejamento 

urbano brasileiro, denominado por Leme (1999) Planejamento de Embelezamento. 

Esse plano era baseado, sobretudo, na tradição europeia, e incidia, de 

maneira geral, no alargamento de vias; erradicação dos cortiços nas áreas centrais; 

instalação de infraestrutura, especialmente de saneamento; e ajardinamento de 

parques e praças (VILLAÇA, 1999; LEME, 1999). 

                                                            
7 Sobre a transformação paulistana, oriunda da produção da rubiácea, Milena Fernandes Oliveira 
alega que “a cidade que, na época colonial era um simples ‘Arraial de Sertanejos’, passando a ‘Burgo 
de Estudantes’ com a fundação da Faculdade de Direito em 1827,  tornava-se agora, ‘Metrópole do 
Café’. A década de 80 do século XIX iniciaria a reversão do papel que se consagrara até então à 
cidade na História de São Paulo: o de mero apêndice do campo. 
Não podemos nos esquecer, no entanto, que essa reversão só foi possível a partir do advento da 
estrada de ferro com seu importante papel de encurtar as distâncias entre o campo e a cidade, entre 
a cidade e o porto. Além de permitir o escoamento rápido da produção do café do oeste pelo porto de 
Santos, tornando-o o principal porto exportador do estado, a linha férrea ligava a residência urbana 
do fazendeiro à sua residência no campo, tornando mais próximos família e trabalho (OLIVEIRA, 
2009, p.37). 
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arraigados a uma cultura importada, que Norbert Elias define como “o autocontrole 

individual [...] cada vez mais imposto pela rede complexa de relações sociais 

desenvolvidas em nome do crescimento econômico e da inovação tecnológica 

contínua” (ELIAS, 1993 apud OLIVEIRA, 2007, p.27). 

Esse foi, portanto, o ideal escolhido pela elite brasileira, que “de um modo 

geral, estava [...] na época embriagada com a possibilidade do país não ser mais 

identificado como tacanho e arcaico” (OLIVEIRA, 2007, p.37). 

O marco desse processo, sob a esfera do urbanismo, aconteceu entre os 

anos de 1903 e 1906, sob o governo de Rubens Alves, fase de intensa e truculenta 

renovação urbana na cidade do Rio de Janeiro. 

A renovação era baseada na expulsão dos estratos mais baixos da 

sociedade em prol dos interesses e ideais higienistas da elite. De fato, esse modelo 

de urbanização, tratado inclusive como questão nacional, apresenta-se como “um 

ponto de inflexão no qual a cidade colonial do século XIX cede [...] lugar a cidade 

burguesa moderna do século XX” (OLIVEIRA, 2007, p. 44). 

Essas transformações urbanas acabaram por promover uma expansão do 

cinema na cidade, fato comprovado pela inauguração de várias salas de exibição em 

1910 (OLIVEIRA, 2007). O próprio cinema nacional se desenvolveu, e um forte 

indicativo foram algumas das produções da época, como Os Capadócios da Cidade 

Nova, O Comprador de Ratos, O Cometa e Seiscentos e Seis Contra o Espiroqueta 

Pálido, entre outras.  

Essas películas abordavam, sobretudo, fatos cotidianos dos cidadãos 

comuns diante dos novos assuntos trazidos pela civilização, como as questões 

relacionadas a “saúde e saneamento públicos, vida noturna, a eletricidade e seus 

benefícios, os novos divertimentos populares, entre outros assuntos” (GONÇALVES, 

2007, p.9).  

Esse período, década de 1910, ficou conhecido com a Bela Época do 

cinema nacional e durou até a entrada do cinema norte-americano hollywoodiano. 

Nas palavras do Doutor em Ciência da Comunicação, Maurício Gonçalves,  
 

a popularidade do cinema nacional permaneceu e se desenvolveu 
até os primeiros anos da década de 1910, quando a invasão maciça 
do produto estrangeiro, notadamente o filme hollywoodiano, 
concorreu para o desmantelamento da produção nacional causando 
o fim da “Bela Época”. A associação de industriais e banqueiros 
diretamente ligados ao capital estrangeiro com produtores e 
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exibidores nacionais acabou por organizar todo o mercado 
cinematográfico nacional em função do produto estrangeiro. Além 
disso, o desenvolvimento tecnológico ocorrido lá fora se fez 
acompanhar pelo desenvolvimento da linguagem cinematográfica, 
criando uma narrativa de cunho folhetinesco, ideal para o perfil 
industrial do cinema. Com ela vieram os filmes de longa metragem e 
uma complexidade crescente de produção, com sofisticados 
esquemas de divulgação (o star system). Tudo isso acabou por minar 
o modo de produção cinematográfico desenvolvido no país, calcado 
no binômio produtor-exibidor (GONÇALVES, 2007, p.8). 
 
Nesse momento, o cinema nacional direcionou esforços que 
culminaram em duas vertentes. De um lado, a criação da Companhia 
Cinematográfica Vera Cruz, que se aproximava das técnicas 
holywoodianas, e, no sentido oposto, as chanchadas, produzidas 
quase em sua totalidade na Atlântida carioca. Em relação a essa 
última, é possível afirmar que era um cinema primordialmente 
popular. (GONÇALVES, 2007, p.8). 
 

Era nítida a intenção das chanchadas de buscar exprimir o clima da época, 

sendo uma espécie de escape das insatisfações do homem comum, em um 

momento em que as liberdades democráticas eram organizadas por um 

gerenciamento populista da nação. Há, nos filmes da Atlântida, uma clara apreensão 

dos problemas do dia a dia das massas urbanas. Como alega Gonçalves, 

 
a crítica é feita, mas os personagens que a levam a cabo são mais 
próximos de uma massa desarticulada e subalterna, ainda saudosa 
de sua origem rural ou pré-industrial e vítima do estranhamento das 
relações com a nova realidade urbana e industrial, do que de uma 
classe social efetivamente organizada e com projeto político. As 
chanchadas dos anos 1950 oferecem, então, um retrato de uma 
parcela significativa da sociedade brasileira ainda não incluída no 
projeto desenvolvimentista de nação (GONÇALVES, 2007, p.11). 

  
Ainda como afirmam Catani e Souza, “as situações criadas nos filmes, de 

modo geral, não se situam no interior de um processo de produção (e portanto de 

existência) capitalista”. Segundo os autores, os “personagens movimentam seus 

valores tradicionais e até rurais, carregando os valores coletivos da família, 

vizinhança, parentesco e trabalho” (CATANI; SOUZA, 1983, p. 78). 

Esses personagens são, de acordo com os autores,  
 
(...) agentes que não assimilaram a individualização da sociedade 
urbano-industrial, mas nem por isso são esmagados ou achatados 
pelas relações que se estabelecem no interior dessa sociedade. 
Quando os personagens trabalham [...] não são operários do sistema, 
configurando-se assim muitas vezes o trabalho marginal.  Não se 
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observa, igualmente, a valorização do trabalho como fator de produção 
capitalista e tampouco a postura puritana de valorização do trabalho, 
sendo que o sentimento da ação dos personagens principais e de 
alguns secundários da chanchada está defasado no sentido imprimido 
à sociedade através do processo ideológico dominante expresso pelo 
desenvolvimentismo (CATANI; SOUZA, 1983, p. 78). 
 

Para Catani e Souza (1983, p. 78), os personagens são seres “cujas 

existências não se enquadram no padrão burguês estabelecido para o 

desenvolvimento urbano-industrial vigente na sociedade brasileira, mesmo nas 

décadas de 50 e 60”: 

 
São seres que não participam do pacto social estabelecido entre os 
grupos sociais naqueles anos: não são protegidos por legislações 
sociais e trabalhistas, não mercantilizam sua força de trabalho. Em 
suma, a chanchada trata dos simplórios que não entram no jogo 
desenvolvimentista; de pessoas que não têm um projeto de vida (e/ou 
político) que vá além de viver o dia-a-dia, de ir se arrastando e 
sobrevivendo. De fato, não há lugar dentro do jogo desenvolvimentista 
para camelôs, empregadas domésticas, mulherengos, preguiçosos, 
malandros, donas de pensão, manicures, barbeiros, etc. (CATANI; 
SOUZA, 1983, p. 78). 
 

Se até o presente momento abordou-se a cidade do Rio de Janeiro, faz-se 

necessário analisar outra cidade de destaque no mesmo período: São Paulo, que, 

de fato, despontou a probabilidade efetiva ao novo modernismo. Segundo Arruda 

(1997), o modernismo pode ser entendido como uma “substância cultural 

heterogênea e múltipla, atrelada a uma realidade crescentemente plural e interligada 

ao movimento exterior” (ARRUDA, 1997, p.41).  

A expressão novo modernismo refere-se à retomada, ou até mesmo 

radicalização dos temas iniciados na Semana de Arte Moderna de 1922. Esses 

temas começaram a reaparecer na sociologia e literatura das décadas de 1930 e 

1940, e acompanhavam alterações políticas ideológicas que se apresentaram e se 

configuraram de forma mais premente a partir de 1930 (TOLENTINO, 2001). 

Segundo a mesma autora, algumas dessas expressões são “o nacionalismo 

de direita e esquerda, o catolicismo e o laicismo, a liberação de costumes, a 

formação da opinião pública, o populismo literário e expressões literárias diversas” 

(TOLENTINO, 2001, p.18). 

O que se dava era a reestruturação interna de poder entre as antigas 

oligarquias e a burguesia emergente, e de toda uma série de demandas e 

reivindicações sociais postergadas desde a década de 1920. Foi somente na década 
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de 1950 que o cinema nacional começou a abordar essas questões de forma mais 

contundente. Célia Tolentino alega que: 

 
entre as discussões, a questão da cultura dava lugar de destaque a 
ideia de que um país modernizado precisava construir um cinema 
compatível, para difundir educação e cultura –  uma reivindicação, 
aliás, que se fazia desde os anos  de 1920 (TOLENTINO, 2001, 
p.18). 
 

Aliados a essa análise inicial, é relevante considerar ainda o contexto e a 

espacialidade da fluidez que emanam da cidade e passam a ganhar significado. O 

que se tem é a emergência de linguagens múltiplas que se escondem em meio ao 

contexto da própria cidade. 

É nesse sentido que os modernistas de 1922 aparecem na fundação dessa 

cultura urbana, principalmente por redirecionarem “o olhar para a captação de 

ângulos novos da realidade paulistana” (ARRUDA, 1997, p. 41). 

Nas palavras da autora, Maria Arminda do Nascimento Arruda,  

 
os intelectuais de 1922, ao transformarem a cultura numa questão 
essencialmente urbana, retrataram a vida que se modernizava, mas, 
sobretudo, construíram uma nova ordem de percepção (ARRUDA, 
1997, p.41). 

 

A fundação da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, no ano de 1950, pode 

ser identificada como “uma atitude nova da burguesia paulista em face da cultura” 

(GALVÃO, apud. ARRUDA, 1997, p.48). 

Faz-se necessário, contudo, refletir sobre as intenções e aspirações 

presentes nos investimentos proveniente da então burguesia industrial e 

direcionados para o desenvolvimento de uma cultura nacional. Segundo Arruda 

(1997), os empreendimentos culturais ligam-se primordialmente: 

  
a um movimento de ascensão e de busca de legitimação. 
Naturalmente, está ocorrendo em São Paulo uma substituição dos 
antigos mecenas, sintoma de deslocamento, ou perda de 
exclusividade, dos grupos tradicionais e manifestação de 
transformação das atividades produtivas (ARRUDA, 1997, p.48). 
 

Logo, torna-se mais tangível identificar que as alterações prenunciadas e 

propagadas pelo aparato cinematográfico se alinhavam com um quadro mais amplo: 

a busca de um alinhamento e inclusão do País, mesmo que periférica, à fase do 



48 
 

capitalismo industrial. No âmago do processo, um paradoxo manteve-se de forma 

latente: em meio às aspirações de um Brasil moderno e urbano, como incluir seu 

passado arcaico e rural? Nas palavras do pesquisador mexicano Carlos Monsiváis, o 

que se instaura é uma realidade:  

contraditória e desafiadora de uma sociedade de massa, que na 
lógica perversa de um capitalismo selvagem, do velho cria o novo e 
do novo refaz o velho, fazendo coexistir e juntar-se, de modo 
paradoxalmente natural, a sofisticação dos meios de comunicação de 
massa e massas de sentimentos veiculados pela cultura mais 
tradicionalmente popular (MONSIVÁIS, 1990 apud MARTIN-
BARBERO, 2008, p.272). 

Em meio a essa atmosfera é que foi criada a indústria cinematográfica da 

Vera Cruz. Matarazzo Sobrinho, envolvido de forma intensa com o ideal de 

modernização brasileira, foi um dos sócios do empreendimento. Sua parte na 

sociedade foi representada pelo terreno, localizado entre a Via Anchieta e a 

pequena cidade de São Bernardo do Campo, para a instalação dos estúdios 

(OLIVEIRA, 2007). 

A Companhia pretendia “valorizar o cinema como produção cultural do 

mesmo nível do grande teatro, das exposições de arte, dos museus inaugurados no 

pós-guerra” mais do que isso, intencionava “produzir para o mercado internacional, 

além do interno” (TOLENTINO, 2001, p. 18).  

Para tanto, foi montada uma estrutura física condizente, além da presença 

de profissionais, como, por exemplo, diretores e cenógrafos oriundos de outras 

partes do globo, com destaque para os italianos (ARRUDA, 1997). Não só o Cinema 

corrobora para a transformação de São Paulo em metrópole cosmopolita, também 

se incluem o Teatro e as Artes.  

Como argumenta Meyer, “em todos os campos o diálogo estabeleceu-se, 

revelando a presença de uma cultura cosmopolita. Na São Paulo daquele momento 

o cosmopolitismo manifestava-se como o ideal a ser perseguido” (MEYER, 1991, 

apud ARRUDA, 1997)  

Esse ideal vai materializar-se em um movimento urbano e arquitetônico. Um 

exemplo é o Parque do Ibirapuera, assinado por Oscar Niemeyer e sua equipe, 

indicando incisivamente que o urbano “deixa de ser um problema de ‘população’ e 

passa a ser, sobretudo, um dado da cultura” (MEYER,1991 apud ARRUDA, 1997,p. 

49).  
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O que se dá, na visão da mesma autora,  
é um processo de cristalização um problema cultural de ordem 
diversa, no qual o peso normativo do passado é afastado e o 
presente erige-se na principal referência, momento da vivência das 
possibilidades infinitas da vida moderna, cuja experiência tenderia a 
se alargar no futuro. A expressão última subjacente àquele 
sentimento difundido em meados dos anos 50 na cidade de São 
Paulo diz respeito a um reconhecimento, ou talvez a uma vontade, 
de que se vivia a suspensão de uma história, um verdadeiro corte em 
relação ao passado (ARRUDA, 1997, p.38). 

 

O passado relaciona-se, principalmente, com a ruralidade brasileira, que 

aparece em boa parte dos filmes de Mazzaropi sob outro enfoque, buscando 

contrapor-se à proposta desenvolvimentista, integrando rural e urbano. Essa 

combinação está presente no cenário do filme Chofer de Praça. A análise do filme 

apresenta-se na sequência.  
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4 CHOFER DE PRAÇA: representações do espaço 
 

Como mencionado na Introdução, o presente estudo aproxima-se da 

abordagem proposta pela geografia humana na utilização de obras culturais. As 

representações do espaço e do lugar presentes no filme ‘Chofer de Praça’ apontam 

que diferentes autores trabalham com os mesmos conceitos na geografia fílmica. 

Vale reafirmar que esta, a geografia fílmica, trabalha esses conceitos tendo como 

base o enfoque fenomenológico8

Há de se considerar, segundo o mesmo autor, a produção cinematográfica, 

o filme, como “uma criação cultural ideologicamente impregnada, pela qual os 

.  

De acordo com o geógrafo Yi-FuTuan, “o espaço é um termo abstrato para 

um conjunto complexo de ideias. Pessoas de diferentes culturas diferem na forma de 

dividir o mundo, de atribuir valores às suas partes e de medi-las” (TUAN,1983,p.39). 

Para o autor, é pela experiência que os seres humanos entendem o mundo; 

experienciá-lo abrange, portanto: “as diferentes maneiras através das quais uma 

pessoa conhece e constrói a realidade. Estas maneiras variam desde os sentidos 

mais diretos e passivos como olfato, paladar e tato, até a percepção visual ativa e a 

maneira indireta de simbolização” (TUAN, 1983, p.9).  

A base referencial dessa experiência espacial está fundamentada na 

estrutura do corpo humano e nas suas relações com outras pessoas, sejam 

próximas ou distantes, visto que “o homem [...] organiza o espaço a fim de 

conformá-lo a suas necessidades biológicas e relações sociais” (TUAN, 1983, p.39).  

Ainda segundo Tuan (1983, p. 151), o lugar pode ser entendido como 

aquele pedaço de espaço que se inicia a partir da experiência, principalmente “à 

medida que adquire definição e significado” (TUAN,1983, p. 151). 

Apesar da conceituação teórica, cabe a indagação: como esses conceitos 

de espaço e lugar são trabalhados no cinema, já que este não (re)produz somente 

imagens “neutras voltadas para o entretenimento”, tampouco “uma documentação 

objetiva ou espelho do ‘real’? (HOPKINS, 2009, p.60).  

                                                            
8 Segundo dicionário de português, fenomenologia é o estudo descritivo de um conjunto de fenômetro, tais como se 
manifestam no tempo ou no espaço, ou ainda entendendo a fenomenologia como uma reflexão sobre um fenômeno ou 
sobre aquilo que se mostra. (BELLO, 2006, p18) 
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sentidos de lugar e de sociedade são feitos, legitimados, contestados e ocultados” 

(HOPKINS, 2009, p. 60).  

Os lugares, as paisagens e os espaços fílmicos devem ser entendidos, 

portanto, como aparatos ideológicos, carregados de intencionalidades, que buscam 

legitimar, contestar, reforçar, uma determinada visão de mundo. 
 

Figura 2– Cena que representa o rural no filme Chofer de Praça 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 
 

A Figura 1 mostra a cena que representa o rural no filme objeto de estudo: 

um vilarejo da década de 1950. Trata-se de um lugar típico de cidade interiorana da 

época. Pequenas portas de comércio, mercearias. Um ônibus aguarda os 

passageiros, não há uma estação estruturada, um ponto de embarque e 

desembarque, há ausência de asfaltamento O menino, o cavalo e a carroça, no 

canto da tela, acenam para o rural, para a cadência cotidiana provinciana. Esses são 

os elementos de maior destaque do rural. 

A tomada panorâmica remete ao espectador a atitude de despedida das 

pessoas que estão embarcando no ônibus, possibilitando uma adequação para que 

o espaço cinemático opere, enfatizando a ação narrativa e descritiva da rotina dos 

moradores da vila. Há um significado no lugar filmado: o recorte espacial é aberto, 

em um plano geral, e os personagens não são identificados dentro da espacialidade.  

O ônibus simboliza o transporte, a locomoção de pessoas, partidas, 

chegadas, deslocamentos, e movimento. O ônibus, porém, mantém-se estático, 
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embora sua presença pressuponha a partida futura, abordada efetivamente na 

próxima cena. A Figura 2 mostra a indicação do corte, a saída do rural e entrada no 

urbano. 
Figura 3 - Indicação do corte: sai o rural e entra o urbano 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 
 
O aceno do vigário remete ao tema religiosidade, ao catolicismo, e indica 

que a partida rumo ao urbano recebe suas bênçãos. O cenário que se abre a partir 

do movimento do ônibus reforça a realidade rural, com a estrada de terra e 

formações de relevo com presença de vegetação. Esse plano de montagem é um 

tempo narrativo, que possibilita ao espectador conceber a saída do protagonista, 

Zacarias e esposa, da vila rural rumo à cidade de São Paulo. 

O local narrativo permite a interpretação do evento de despedida do espaço 

rural, lembrando que o diálogo entre Zacarias, o vigário, e o filho mais novo, deixa 

claro que a família retornará para o rural. 

Na Figura 2 a cena evidencia o corte entre o espaço rural e urbano, e o 

trajeto entre eles é suprimido. Para tanto, utiliza-se como recurso técnico o 

enquadramento do céu no espaço rural, o que pode remeter à onipresença da 

benção de Deus que acompanha o migrante na empreita urbana. 

Embora já se tenha pontuado a importância da montagem, vale relembrar 

que se trata de uma poderosa ferramenta, já que por meio dela é possível contar a 

história.  
Ao nível da representação, levando-se em conta o ponto de vista, 
encontramos no cinema um interessante fator objetivo/subjetivo 
através da interferência da câmera, que mostra, objetivamente, pela 
montagem, quem vê e o que é visto. Pela contiguidade espacial, 
conseguimos interpor personagens, desenvolver ações dialogadas e 
construir a geografia cinematográfica, desconstruindo-a em planos 
que, na etapa terceira, serão cortados para a reconstrução dessa 
geografia. (LEONE; MOURÃO, 1987, p.36, grifo do autor). 

Momento do corte. 

O corte é feito no céu rural 

suprimindo o trajeto da 

viagem. 

A chegada é no céu urbano, 

logo a cidade aparece no 

enquadramento. 
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A ação de partida é a última cena gravada no espaço rural. A primeira cena 

que representa o urbano no filme analisado está representada na Figura 3, que 

mostra o momento da chegada do ônibus em São Paulo-SP. 

 
Figura 4 – Cena da entrada na cidade de São Paulo 

 
Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

 

A cidade de São Paulo é o local narrativo predominante. Participa como 

elemento principal da história e pode ser considerada uma personagem do filme. A 

vista panorâmica apresenta muitos prédios, contrastando com as primeiras cenas, 

que retratada como um vilarejo tranquilo. 

A leitura dessa cena permite a visualização do contexto cinematográfico 

geograficamente situado, e os elementos e arranjos dos prédios conferem ao 

espaço um sentido representacional da metrópole.  

Em ambas as cenas a cidade de São Paulo é representada como 

metrópole. De fato, na época retratada, a década de 1950, a industrialização já havia 

se consolidado no Brasil (MARICATO, 1997; OLIVEIRA, 1982). Csaba Déak e 

Shiffer alegam que a cidade apresentava, nesse período, um processo acelerado de 

reformulação urbana que lhe permitiu a posição de símbolo do progresso.  

Alguns elementos da paisagem urbana representada no filme remetem a 

essa simbologia, como a acentuada verticalização, a presença de outdoors e o fluxo 

de automóveis. Segundo Ermínia Maricato, o automóvel é o item de consumo 

durável que mais impactou as cidades brasileiras, com algumas exceções. Isso por 

que os investimentos em políticas públicas foram direcionados para adequar o 
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sistema viário que a partir desse período, final dos anos de 1940 até o final de 1950, 

passou a ser prioridade para os investimentos públicos (MARICATO, 1997).  

 
Figura 5 - Cena do Chofer de Praça, uma profissão urbana 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

 

Mais do que isso, o próprio título da película relaciona-se diretamente com o 

universo urbano. No caso específico de São Paulo, remete a uma série de 

intervenções urbanísticas, como, por exemplo, o estudo de um plano de avenidas 

para a cidade de São Paulo, conhecido popularmente por Plano de Avenidas, de 

Prestes Maia, organizado em 1930.  

A despeito do nome, o Plano abordava diferentes aspectos do sistema 

urbano, tais como as estradas de ferro, o metrô, a legislação urbanística, o 

embelezamento urbano e a habitação (VILAÇA, 1999). A proeminência foi realmente 

o plano de avenidas, que apresentava um caráter monumental.  

É importante considerar que a adoção por esse modelo também se 

apresentava como “uma clara opção de política econômica em atender os interesses 

da indústria automobilística, que começava a se desenvolver na região” 

(FRESSATO, 2009, p.210). Ou ainda, como afirma Paulo Romano Reschilian,  

a década de 1950 indica uma aceleração do processo de 
urbanização brasileiro. O processo que envolveu o período do 
“desenvolvimentismo”, estando Juscelino Kubitschek à frente dessa 
gestão na Presidência da República entre os anos de 1956-1961, foi 
marcado pelo grande investimento do Estado na criação de 
condições para a produção de bens duráveis, bem como para a 
produção de toda uma infraestrutura (urbana e regional) que 
possibilitasse a geração de energia e vias de circulação de pessoas 
e mercadorias (RESCHILIAN, 2010, p.165). 
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Retomada a representação proposta no filme, cabe considerar que apesar 

de Zacarias exercer uma função urbana e, portanto, moderna, o carro utilizado por 

ele é velho, tanto que em muitas situações é chamado de guarda-louças, e é por 

meio dele que muitas vezes Mazzaroppi constrói cenas cômicas no decorrer do filme 

(FRESSATO, 2009). 

Concomitantemente, o mecanismo dinâmico de expansão industrial 

possibilitou condições específicas que culminaram na migração e intensificação da 

urbanização nesse período. Esse duplo processo foi identificado, inclusive, no novo 

estágio de crescimento da cidade de São Paulo. Essa nova fase de industrialização 

veio ao encontro da ideologia desenvolvimentista. Csaba Deák e Sueli Ramos 

Schiffer apresentam indicadores populacionais significativos: 

 
a taxa bruta de crescimento populacional do município de São Paulo 
entre 1940 e 1950 foi de 65,7%, contra 34,7% da capital federal no 
mesmo período, sinalizando a velocidade com que se incrementava 
a população na capital paulista como decorrência da crescente 
concentração de atividades econômicas nesse centro (DEÁK; 
SHIFFER, 1999, p. 88). 
 

É importante considerar que o crescimento econômico alcançado no período 

não apresentou uma distribuição equânime, o que agravou as desigualdades sociais 

urbanas (MARICATO, 1997). Parte desse processo acarretou na formação de áreas 

periféricas pobres, no espraiamento urbano possibilitado pelo “trinômio loteamento 

ilegal/autoconstrução/serviço de ônibus” (MARICATO, 1997, p.37).  

Nas palavras da mesma autora,  

 
a substituição do transporte sobre trilhos pelo ônibus, nos anos 40, 
ofereceu condições para que o parcelamento da terra prosperasse 
sem o acompanhamento  da urbanização (pavimentação, água, 
esgoto, iluminação). Bastava assegurar a chegada do transporte 
para que a terra fosse loteada e os lotes vendidos (MARICATO, 
1997, p.37). 

 

Também se destaca o cortiço, opção de moradia para os migrantes e 

estratos sociais menos favorecidos, além das ocupações autoconstruídas periféricas 

(favelas). Assim é denominado, em certos momentos da película, o local escolhido 

como moradia de aluguel pelo personagem Zacarias.  

A arquitetura das construções ali presentes, com janelas uma de frente para 

outra, e canteiro central que pode ser observado por todos os moradores, conforme 
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Figura 5, remete às construções panópticas, que indicam o grau de importância do 

controle e condicionamento do comportamento da classe trabalhadora. 

 
Figura 6 - Cena da presença do modelo arquitetônico panóptico 

 
Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

 

Michel Foucault (1987) reforça que, de fato, o modelo arquitetônico ideal em 

que as disciplinas operam da forma mais eficiente plausível é, realmente, o já 

disseminado Panóptico (FOUCAULT, 1987). 

É possível identificar em diferentes cenas, como na Figura 5, e até mesmo 

em algumas falas, a representação desse controle, exercido nesse caso específico 

pelos próprios moradores em busca da manutenção das normas sociais 

consideradas aceitas na época. 

Há constante presença de moradores e moradoras na janela, alguns 

inclusive portando binóculos, objeto que permite uma visualização detalhada, no 

caso do filme, para acompanhar o que acontece na vizinhança. 

Essa representação destaca e estrutura o modelo de controle. 
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Figura 7 - Cena que representa o modelo de moradias urbanas para migrantes 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 
 

Ainda em relação à representação, tem-se o bairro apresentando traços 

característicos de cortiço. Um exemplo são as roupas estendidas para secar, que 

apontam a presença de famílias numerosas, pois ocupam a maior parte da área 

externa e das varandas dos andares superiores. (Figura 6). 

Outro elemento que reafirma o tamanho das famílias é a quantidade de 

crianças que aparece na maioria das tomadas externas. 

 
Figura 8 - Cena do vendedor representando o imigrante italiano em São Paulo 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 
 
 

São essas mesmas crianças que presenciam a chegada de um homem 

utilizando uma carroça. Na Figura 7 a cena revela que se trata de um vendedor 

ambulante de hortifrutigranjeiros, que oferta seus produtos para os moradores, 

incluindo aí a esposa de Zacarias. É pelas falas que se torna possível identificar a 

representação do imigrante italiano, principalmente pela presença do sotaque.  
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Quanto à imigração italiana na cidade de São Paulo, Ermínia Maricato 

afirma que:  
seria o [Estado] mais bem-sucedido na tarefa liderada pelos 
cafeicultores de atrair a mão de obra imigrante. Entre 1887 e 1900 
nele entraram 599.426 pessoas, que vinham principalmente da 
Europa. A cidade de São Paulo cresceu 3% entre 1872 e 1886, 8% 
entre 1886 e 1890 e 14% entre 1890 e 1900. O processo imigratório 
era tão intenso que, em 1920, a maioria absoluta da população da 
cidade de São Paulo era italiana (MARICATO, 1997, p.26) 

 
Os imigrantes italianos vieram para o Brasil, em um primeiro momento, para 

ser o braço na lavoura de café. No entanto, muitos se fixaram nas cidades e 

juntamente com “escravos libertos e homens brancos livres foram aos poucos se 

constituindo em uma massa urbana que passou a demandar produtos industriais 

para sua sobrevivência” (MARICATO, 1997, p 27.)  

A atividade desenvolvida pelo imigrante italiano representado é relacionada 

ao setor terciário da economia, atividade privilegiada na cidade em contraponto à 

atividade primária, a agricultura, que é desenvolvida primordialmente nas áreas 

rurais, o que poderia indicar certa dependência das áreas urbanas em relação às 

áreas rurais. Tanto que a cena apresenta a carroça trazendo o vendedor para a Vila, 

imagem que representa o urbano recebendo o campo.  

Cabe ressaltar, contudo, que o primordial para a existência de qualquer 

cidade vai além do excedente de produção e se relaciona muito mais com as 

questões de dominação e controle (SINGER, 1998). 

Sob o mesmo enfoque, vale resgatar outra parte do filme, anterior a essa. 

Trata-se de um diálogo estabelecido entre os personagens Augusta, Zacarias e 

Carmem, no momento em que o casal chega à vila, procurando uma casa para 

alugar: 
Zacarias: Bom dia. A senhora não sabe onde tem uma casa para 
alugar por aí? 
Carmem: Casa para alugar? Esta aqui da frente está 
desocupada.[...] 
Augusta: É grande? 
Carmem: Tem quarto, sala, cozinha e banheiro. 
Augusta: Tem quintal? 
Zacarias: Por quê? Vai plantar repolho? 
Iolanda: Risada alta por causa da resposta dada por Zacarias a 
Augusta 
Augusta: Não. É por causa do cachorro. 
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O diálogo sustenta a representação de autarquia do campo. O 

questionamento sobre o tamanho do quintal aventado por Augusta é interpretado 

como possibilidade de agricultura de subsistência por Zacarias. Situação que leva 

Iolanda, moradora e estudante, a rir, debochando da possibilidade de produzir 

alimentos no quintal, algo inadequado para uma grande cidade como São Paulo. 

Há uma associação entre modernidade e urbano em contraponto com o 

campo e a ideia de atraso. É possível também identificar a coexistência de dois 

universos, como afirma Fressato: “na São Paulo industrializada e urbanizada dos 

anos 1950, ainda era possível encontrar hábitos de um país rural, sobrevivendo em 

várias regiões da cidade” (FRESSATO, 2009, p.212). 

A sequência, na Figura 8, enfatiza o rural em meio ao urbano novamente. 

Por meio do anúncio do jornal, Zacarias vai negociar as condições de arrendamento 

do automóvel para trabalhar como chofer de praça. Ressalta-se novamente o reforço 

da presença do espaço rural dentro do espaço urbano, fato indicado na presença 

das árvores que circundam o automóvel, mas principalmente nos animais que estão 

alocados nesse espaço.  

Figura 9 - Cena que revela a coexistência do rural no urbano 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

Zacarias espanta a cabra que está no capô com o jornal, retira a galinha 

choca, dois patos e um coelho, enquanto combina com a proprietária os detalhes 

finais do arrendamento. Toda a sequência apresenta uma atmosfera de ruralidade, 

que só é quebrada quando Zacarias sai dirigindo o táxi. Nesse instante, uma tomada 



60 
 

mais ampla revela elementos urbanos, como casas e prédios, e o carro saindo pelo 

portão. 

Outro pesquisador que tem trabalhado nessa temática da geografia fílmica é 

Roberto Lobato Corrêa (2009). O geógrafo direciona seus estudos para uma 

geografia do cinema na qual pessoas, lugares e espaço estão incorporados numa 

visão única cinemática. 

Corrêa apresenta, de um lado, uma maneira nova de compreender como se 

retrata o lugar, como são utilizados os espaços, e, do outro, a realidade e a 

representação: o cinema refletindo normas culturais, costumes morais, estruturas 

ideológicas e sociais. 

O mesmo autor ainda especifica a criação de espaço e lugar no cinema, 

como o fotograma dentro de um tema, um espaço que permite inúmeras 

possibilidades para as abordagens do assunto. O espaço é produzido quando 

existem inter-relações dos personagens com a distribuição dos objetos em cena, 

com a existência de lugares com ações vivas.  

Um exemplo dessa proposta aparece na sequência em que Raul, filho de 

Zacarias, estudante de medicina, vai a um piquenique. Para tanto, combina de 

encontrar com seus amigos da faculdade no Parque Ibirapuera. O enredo, nesse 

momento, permite trazer para cena a representação da modernidade por meio das 

lambretas e das vestimentas que remetem à cultura norte-americana em voga desde 

o desfecho da Segunda Guerra Mundial. (Figura 9). 

A disseminação do american way of life vem substituir a valorização da 

cultura europeia, principalmente da francesa, no período denominado Belle Epoqué, 

de 1890 a1915 (OLIVEIRA, 2009). 
Figura 10 – Cena american way of life - influência na juventude da década de 1950 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 
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As características desse período, Belle Epoqué, estão presentes na cidade 

de São Paulo, especificamente na passagem do século XIX para o XX, e foram alvo 

de críticas da elite intelectual nacional durante a Semana de Arte Moderna, de 1922. 

(OLIVEIRA, 2009).  

É possível, portanto, identificar que as representações do urbano e do rural 

não atendem obrigatoriamente ao ideal desenvolvimentista do período. Em 

diferentes cenas de Chofer de Praça reforça-se a presença do rural em meio ao 

urbano, que pode relacionar-se com uma espécie de valorização das raízes rurais, 

delimitadas principalmente ao Estado de São Paulo. 

Cabe, contudo, aprofundar a presente análise, enfocando as relações que 

se estabelecem nas representações de urbano e rural apresentados na película, 

aspecto abordado a seguir. 
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5 MAZZAROPI: o mediador  
 
O que eu entendo por cultura popular? As raízes do povo brasileiro. 
Assim, negar o caipira brasileiro é negar a própria raiz. Acho que 
cultura é justamente não esquecer o passado, não esquecer nossas 
tradições. O meu público está comigo há 40 anos e não me larga. 
Quer dizer que ele me entende. (MUSEU MAZZAROPI, 2012) 
 

Analisar a narrativa das representações fílmicas sob o ponto de vista 

antropológico é ferramenta importante de contribuição para os estudos culturais dos 

espaços coletivos e suas relações. As conexões entre imagens, enquadramento de 

cenas e diálogos constroem e descrevem a condição sociológica de um tempo. 

O cinema brasileiro, especificamente os filmes de Mazzaropi, traz uma 

expressão dualista da sociedade brasileira na época da urbanização (1950): em 

determinado momento a cidade como local de relações narrativas urbanas, e em 

outro uma contraposição das relações narrativas rurais. 

No filme Chofer de Praça essas representações narrativas sociais podem 

ser percebidas nos enquadramentos e nos diálogos. No encadeamento das falas e 

cenas podem ser analisados os conflitos da vida dos personagens e suas relações, 

que traduzem parte do processo de intensificação da urbanização que a nação 

brasileira vivia na época. O vai e vem dos aspectos rurais dentro do urbano são 

narrados nos eventos coletivos: no centro familiar de Zacarias, nas relações sociais 

no bairro; nos vizinhos e com os passageiros do taxista.  

Na abordagem dessas relações aparece, de forma detalhada, a costura de 

ações sociais mescladas, ora no rural, ora no urbano. O ziguezague comportamental 

pode ser percebido em diferentes cenas. A representação dos aspectos 

comportamentais do homem rural dentro do urbano e, vice-versa, do comportamento 

urbano no homem rural.  
Figura 11 – Cenas que retratam o comportamento urbano no rural 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958)    
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Exemplos dessas representações comportamentais são identificados no 

início da película, momento de saída do cenário rural para o urbano. O motorista do 

ônibus, que tem como destino a cidade de São Paulo, é símbolo do urbano dentro 

do rural e pode ser considerado como mediador.  

Segundo Gilberto Velho, 

 
certos indivíduos mais do que outros não só fazem esse trânsito, 
mas desempenham o papel de mediadores entre diferentes mundos, 
estilos de vida e experiências. Pelas próprias circunstâncias da vida 
na sociedade contemporânea, alta proporção de indivíduos transita, 
inevitavelmente, por diferentes grupos e domínios sociais (VELHO, 
2001, p.20) 
 

A Figura 10 mostra que o motorista dentro do ônibus apresenta muita 

impaciência, e começa a buzinar incessantemente. Tal comportamento não é 

compreendido pelo vigário, que diz “sem paciência não se entra no reino dos Céus”. 

O motorista do ônibus retruca “se eles não vierem logo, nem aqui eles entram”. 

Nessa Figura se percebe a diferença entre o tempo do campo e o tempo da 

cidade. É possível fazer uma analogia com a abordagem de Engels (1985) em 

relação à alteração no ritmo da vida imposto, principalmente, pela atividade 

industrial. Desvinculam-se os laços com o tempo dos ciclos da natureza e impõe-se 

o ritmo da máquina.  

Esse descompasso entre o tempo da cidade, representado pelo motorista, e 

o tempo do campo, representado por Zacarias, ocasiona, literalmente, o conflito 

encenado na briga entre ambos os personagens ainda na Figura 10. 

Outro exemplo da sociabilidade rural no meio urbano está presente na 

sequência, Figura 11, em que o personagem Zacarias e sua esposa chegam a uma 

pequena vila com intenção de alugar uma casa. Para tanto, questionam uma 

moradora que se encontra debruçada na janela. A pergunta é feita de modo 

provinciano, conforme diálogo já apresentado e transcrito na íntegra na página 45.  

Essas ações improvisadas, que beiram certa intimidade, são tipicamente 

identificadas nos moradores do campo, que trazem na informalidade uma vocação 

social de convivência sem formalidades gestuais. 
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Figura 12 – Cenas do casal Zacarias e Augusta chegando à vila urbana 
 

 
Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

 
Por outro lado, na Figura 12 Zacarias está com o jornal, meio de 

comunicação urbano, em mãos, procurando emprego. Se na cena anterior o 

personagem utiliza-se de práticas comportamentais típicas do homem rural, 

procurando uma casa com informalidade, a cena posterior retrata uma 

contraposição: o mesmo personagem apresenta uma postura formal, vinculada à 

cultura citadina.  

Muito mais do que considerar o comportamento do personagem como dúbio, 

vale resgatar a categoria de mediador proposta por Gilberto Velho:  
 

os mediadores, estabelecendo comunicação entre grupos e 
categorias sociais distintos são, muitas vezes, agentes de 
transformação, acentuando a importância de seu estudo. A sua 
atuação tem o potencial de alterar fronteiras, com o seu ir e vir, 
transitando com informações e valores (VELHO, 2001, p.27) 
 

Figura 13 - Cena do personagem Zacarias procurando emprego no jornal  

 
Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 
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O roteiro do filme que retrata a rotina de trabalho do personagem Zacarias 

como taxista traz uma representação fílmica de conflitos, que são eventos 

relacionados à ação de sociabilidade entre chofer e passageiro. O primeiro passa a 

ter “a possibilidade de lidar com vários códigos e viver diferentes papéis sociais, num 

processo de metamorfose”. São justamente essas experiências que possibilitam a 

esses “indivíduos específicos a condição de mediadores” (VELHO, 2001, p.27). 

No filme há várias cenas que remetem ao conflito entre a cultura urbana e a 

rural, e que permitem, ainda, delinear algumas questões referentes ao 

pertencimento de grupos sociais distintos e distantes. Esses conflitos sugerem que 

podem existir disparidades relacionadas aos modelos de classe social, moralidade e 

comportamento rural. Em outras palavras, tem-se o caipira na cidade versus 

comportamento urbano: o caipira astuto na cidade grande. 

 
Figura 14 – Cena de conflito comportamental do urbano com o rural 

 
Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

 

A Figura 13 traz as cenas que representam um desses conflitos. Zacarias 

está no ponto de táxi quando chega uma cliente solicitando uma corrida. O figurino 

da cliente demonstra uma posição social diferente de Zacarias: trata-se de uma 

dama da elite. Com o desdobramento das falas as evidências são comprovadas, o 

que reforça a representação.  

A personagem pede uma corrida com destino ao Pacaembú, bairro de 

classe média alta, e está com diversos produtos, como, por exemplo, verduras, que 

devem chegar a tempo para o almoço que a empregada iria providenciar.  



66 
 

Ainda na Figura 13, entra em cena o personagem do policial, que é 

chamado para resolver o embaraço entre o taxista e a cliente, porém prevalece a 

astúcia do homem do campo, representado por Zacarias.  

Inicialmente a impressão é que a senhora, principalmente por sua condição 

social mais elevada em comparação a um simples chofer, terá vantagem na 

intervenção do policial, no entanto, Zacarias reverte à situação: o caipira é que 

ludibria o cidadão urbano. O diálogo entre os personagens mostra a situação: 

 
Zacarias: Para onde vai?  
Cliente: Pacaembú. 
Zacarias:Vai ver o Pelé. 
Zacarias: Que negócio é este, tá pensando que isto aqui é bagageiro 
da Central? Vamo tirando isto aqui logo, antes que eu... 
Cliente: Antes que o quê, seu atrevido! Fique sabendo que se o 
Senhor tem táxi é para carregar o que vier, inclusive bagagem. 
Zacarias: Bagagem que nem a Senhora eu carrego mais carregar 
carrocinha, cheiro verde, galinha, repolho, batata, não carrego 
Cliente: Eu paguei por isto, eu tenho o direito, ouviu?! 
Zacarias: Direito? Pois vai tirar tudo aí! 
Cliente: Não tiro. 
Zacarias: Ah! Vai tirar na marra, tá bom...Repolho, isto é comida de 
porco. 
Cliente: Larga o meu carrinho. 
Zacarias: Então sai do meu... 
Cliente: Polícia! Polícia! Polícia, polícia! Olha o meu carrinho, minhas 
verduras, tudo no chão! Bandido! Polícia, polícia! Seu guarda! 
Policial:Calma, calma o que foi que houve? 
Zacarias:Seu guarda isto aqui é carro ou é caminhão? 
Cliente: Não é carro nem caminhão é um “guarda louça”! 
Policial: Seus documentos. 
Zacarias: Para que documento, tá na cara que é carro. 
Policial: Não, os seus documentos. 
Zacarias: A briga não é de dois? 
Policial: É. 
Zacarias: Então pede o dela também. 
Policial: Madame, seus documentos? 
Cliente: Eu vim na feira, vou trazer documentos?! 
Zacarias: Já tá tudo acabado, eu não mostro meu...Seu guarda isto 
aqui é para carregar repolho, batata, galinha, cabrito, isto aí? (mostra 
a mulher) 
Policial: Pois é, não. 
Cliente:E o Senhor vai dar razão para ele é?! 
Policial:Mas a senhora não tem (interrompido pela mulher) 
Cliente: Vou reclamar para o seu chefe! 
Policial:Oras, reclama com que a senhora quiser. 
Zacarias: Vai reclamar nada, vai cozinhar a sua galinha. 
Cliente: Olhe as minhas verduras todas espalhadas pelo chão. 
Como a minha empregada vai fazer o almoço?!  
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Figura 15 – Policial agente do universo societário 

 
Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

 
O policial agente do universo societário, autoridade, é figura constante no 

filme Chofer de Praça. O policial é chamado por representar a lei e a ordem.  

Na Figura 14 há vários fotogramas, todos eles trazem a figura do policial, 

regulador das normas da cidade. As imagens da esquerda para a direita apontam o 

policial como agente de controle social formal, institucional, na delegacia, ocupando 

uma posição de destaque: poder legítimo. 

Em outro momento, no trânsito, Zacarias experimenta a imposição da 

obediência frente às normas sociais. Em um aparato formal, entrega os documentos 

ao policial de trânsito, código da cidade. É preciso distinguir as pessoas, isto é, a 

formalidade da identificação, ao contrário do código rural, em que a forma de 

controle não existe, porque ‘todo mundo conhece todo mundo’. 

Ao apresentar os documentos ao policial, o motorista de táxi está cumprindo 

uma norma social urbana. O policial, por sua vez, é o mediador do conflito entre o 

código da cidade e o código rural, entre o chofer e a cliente, no choque entre 

culturas. No filme, em todas as situações de embaraço, vence o código popular, e 
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nessa representação Zacarias tem ferramentas comportamentais que demonstram a 

esperteza do homem rural.  

Conforme já apresentado na Introdução, o caipira de Mazzaropi é astuto e 

esperto, diferente do Jeca Tatu materializado na obra de Monteiro Lobato, Urupês. 

Onde faz uma crítica ao caboclo da época. Cansado das queimadas e da falta de 

preservação ambiental, Lobato culpou o caboclo por esse modelo de vida, 

colocando o personagem Jeca Tatu como símbolo do atraso econômico.  

O Zacarias de Mazzaropi, em Chofer de Praça, apresenta-se como um 

trabalhador integrado ao ambiente produtivo urbano; o homem rural migrante que 

está de passagem pela cidade, que vai apenas ajudar o filho financeiramente até a 

sua formatura. Na cidade suas relações de trabalho e lazer representam o 

significado das experiências de sociabilidade. 

O antropólogo José Guilherme Cantor Magnani traça, em seu artigo ‘De 

perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana’, dois olhares para a cidade, 

permitindo um entendimento do significado dos comportamentos, experiências de 

sociabilidade, de trabalho, de lazer e de religiosidade. Segundo o autor: 

 
o que propõe inicialmente com o método etnográfico sobre a cidade 
e sua dinâmica é resgatar um olhar de perto e de dentro capaz de 
identificar, descrever e refletir sobre aspectos que para efeito de 
contraste, qualifiquei como de fora e de longe (MAGNANI, 2002. 
p.17, grifo do autor). 
 

O olhar de fora e de longe, proposto por Magnani, pode ser considerado um 

método instrumental técnico de pesquisa importante, pois analisa e enfatiza dois 

processos desagregadores: um de base econômica, de indicadores sociais e de 

urbanização, e outro que traz uma visão projetada nos cenários de conflitos de 

signos.  

Esses cenários de conflito são identificados por alguns arquitetos e críticos 

pós-modernos como modelo de sociedade pós-industrial. Essas duas perspectivas 

apresentam conclusões parecidas no plano da cultura urbana, identificável na visão 

de Magnani como “deterioração dos espaços e equipamentos públicos consequente 

privatizado da vida coletiva, segregação, evitação de contatos, confinamentos em 

ambientes e redes sociais restritas, situações de violência, etc. (MAGNANI, 2002, 

p.17). 
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Essa visão macro abarca projeções e abordagens sobre a cidade e explica 

o ordenamento urbano. Sua influência na condição de vida da população é, contudo, 

o olhar de perto e de dentro que contribui efetivamente para a presente discussão. 

De acordo com o autor, o fio condutor do olhar de perto e de dentro é o 

método etnográfico9

A vida cotidiana do personagem Zacarias apresenta diferentes paisagens 

urbanas onde são estabelecidos contatos significativos, inclusive por meio de 

relações de trabalho, como na Figura 15. Nas cenas é possível identificar Zacarias 

integrado aos demais motoristas. A maior parte das práticas sociais, entre eles, 

apresenta como cenário o ponto de táxi.  

, que foca a análise das ações de relação dos atores sociais, os 

moradores da cidade, aqueles que constituem e dão vida à metrópole. Engloba tal 

análise a maneira como as pessoas transitam pela cidade, a maneira de ser e de 

agir, como usam e se apropriam das modalidades de relações espaciais, como os 

espaços públicos, espaços privados e espaços coletivos, e a forma como 

estabelecem encontros. 

Essa análise, elaborada por diferentes práticas, sustenta a trama da 

dinâmica da estrutura na cidade nos seus mais diversos contextos de atuação e uso 

de espaço, destacando-o não como um elemento único de assentamento urbano, 

mas com o detalhamento que possibilita enxergar a existência de uma rede de 

contatos: os arranjos e detalhamentos das ações cotidianas do indivíduo dentro da 

cidade. 

Afirma Magnani que: 

 
a simples estratégia de acompanhar um desses “indivíduos” em 
seus trajetos habituais revelaria um mapa de deslocamentos 
pontuado por contatos significativos, em contextos tão variados 
como o do trabalho, do lazer, das práticas religiosas, associativas 
etc. É neste plano que entra a perspectiva de perto e de dentro, 
capaz de aprender os padrões de comportamento, não de indivíduos 
atomizados, mas dos múltiplos, variados e heterogêneos conjuntos 
de atores sociais cuja vida cotidiana transcorre na paisagem da 
cidade e depende de seus equipamentos (MAGNANI, 2002, p.17) 
 

                                                            
9 Nas palavras do antropólogo José Guilherme Cantor Magnani, o  olhar etnográfico é mais detalhista, ele vai privilegiar não 
as grandes variáveis, mas busca chegar até o plano do modo de vida dos atores sociais. Então, ao invés de procurar 
entender a dinâmica urbana a partir de determinantes de ordem macroeconômica, demográfica etc (que certamente 
existem e são condicionantes), vai experimentar outro caminho para entender como a cidade funciona. Esse caminho é 
proporcionado pela etnografia e se caracteriza pelo termo “olhar de perto e de dentro”, à medida que opta por uma visão 
que leva em conta – ainda que não exclusivamente – a dimensão da vida cotidiana dos atores sociais. Disponível em: 
http://comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=56&tipo=entrevista  

http://comciencia.br/comciencia/?section=8&edicao=56&tipo=entrevista�
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Figura 16 – Cena das relações de trabalho – práticas sociais 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 
 

Englobam-se no mapa de deslocamentos, também com base em Magnani, 

as relações em meio ao lazer. A Figura 16 permite a análise dessa representação: 

são cenas que demonstram os contatos significativos pelas atividades de lazer, 

como a festa na Vila. 

Figura 17 – Cenas da festa na Vila - atividades de lazer 

Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

 
Esse momento de sociabilidade no filme retrata a típica festa de vizinhança. 

Zacarias chega à vila e percebe de pronto a movimentação entre os moradores. A 

expressão facial do personagem demonstra sua satisfação em ver e poder participar 

da festa. Ao descer do carro cumprimenta alguns moradores e direciona-se para os 

músicos, pede o tom e começa a cantar a música ‘Isabel não Chores’ e a dançar.  

Esse espaço de socialização é denominado por Magnani (2002, p.13) “fora 

de casa” está subdivida na categoria “na vizinhança”. Ainda nas palavras do autor: 
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Assim, tomando-se como ponto de partida o espaço onde são 
praticadas, foi possível distinguir um sistema de oposições cujos 
primeiros termos são "em casa" versus "fora de casa". Na primeira 
categoria, "em casa", estavam aquelas formas de lazer associadas a 
ritos que celebram as mudanças significativas no ciclo vital e têm 
como referência a família, ou seja, festas de batizado, aniversário, 
casamento, etc. O segundo termo da oposição, "fora de casa", 
subdividia-se, por sua vez, em "na vizinhança" e "fora da 
vizinhança". (MAGNANI, 1996, p.13) 

 

As cenas apresentadas na Figura 16 estão inseridas no contexto na 

vizinhança, na qual os frequentadores necessariamente se conhecem e 

estabelecem vínculos que foram e que são construídos no dia a dia do bairro. Essa 

é a ideia original de pedaço proposta por Magnani: a busca dos iguais que 

compartilham o mesmo código (MAGNANI, 2002).  

O pedaço ainda traz o lugar dos colegas, dos chegados, e apresenta um 

terceiro elemento, um intermediário, o componente de apropriação do espaço 

urbano. Nas palavras de Magnani, [...] quando o espaço – ou segmento dele - assim 

demarcado torna-se ponto de referência para distinguir determinado grupo de 

frequentadores como pertencentes a uma rede de relações, recebe o nome de 

pedaço”. (MAGNANI, 2002, p.21. 

Para ser do pedaço é preciso ser reconhecido como tal, não apenas passar 

pelo lugar ou frequentá-lo. Para pertencer ao pedaço é necessário fazer parte de 

uma rede de relações, combinando vínculos e laços, como, por exemplo, 

parentesco: ser da vizinhança. São atores sociais participando das atividades 

comunitárias. 

A categoria pedaço é um importante instrumento de revelação para 

descrever uma forma de sociabilidade. Originário no contexto da vizinhança e do 

bairro, o pedaço teve ajustes no percurso para enquadrar outras formas de tratar o 

lugar, aqueles que funcionam como ponto de referência de um número mais 

diversificado de frequentadores (MAGNANI, 2002). 

Por outro lado, não fazer parte do pedaço é ter estranhos no convívio social. 

O momento significante é quando o casal de namorados dá um sinal para o taxista 

parar. Assim que percebe a pressa do casal, que quer uma corrida para a cidade de 

Santos com intuito de se casar sem a permissão dos pais, Zacarias sai do carro para 

um diálogo conflitante:  
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Moça: Vamos fazer uma corrida 
Zacarias: Pêra aí, aonde é que vocês vão - antes nos precisamos 
conversar 
Moça: Nós não temos tempo para conversar, daqui a pouco papai 
pode aparecer 
Zacarias: Já sei, vocês vão... 
Moça: É isto mesmo, nos vamos nos casar em Santos 
Zacarias: Mas moça você ainda acredita em conto da carochinha?! 
(e olhando para o namorado completa)... isto é tem cara de 
casamento?! 
Namorado: Nós não temos que lhe dar satisfação 
Zacarias: Pois no meu carro vocês não entram 
Namorado: Isto é o que veremos, (pega no braço da moça e diz) 
entra querida. 
Zacarias: impede a entrada e logo vai falando: vai para lá que te dou 
uma bolachada. 
Moça: O que é que o Senhor esta pensando?! O Senhor sabe com 
quem esta falando? Com ironia: Você conhece meu pai? 
Zacarias: Eu não conheço nem o meuuuu... quanto mais o seu 
agora. 
Namorado: O Senhor quer saber de uma coisa? 
Zacarias: se não for segredo... 
Namorado: Eu vou anotar o número do seu carro, e o Senhor verá o 
que te acontecerá! 
Zacarias: Pêra aí que eu te dou o lápis, (e se vira para pegar algo 
dentro do carro, pega uma arma e coloca o casal para correr). 
 
 

Figura 18 - Cena do casal de namorados – corrida para um casamento às escondidas 

 
Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 

 
O diálogo entre Zacarias e o casal de namorados tem como pano de fundo o 

cenário de um bairro de classe média alta. As falas são cheias de significados, e as 

frases do casal são simples, mas carregadas de traços do autoritarismo, 

demarcando as diferenças entre o casal e o taxista.  

A narrativa delimita as posições hierárquicas entre eles, principalmente na 

fala da namorada: “O que é que o Senhor está pensando?! O Senhor sabe com 

quem está falando? Com ironia: Você conhece meu pai?” A delimitação das 
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posições marca os direitos, afinal Zacarias não conhecia o casal. Quem não faz 

parte do pedaço tem que se identificar. 

Nas palavras de Magnani (2002, p.21), “a rua é dos estranhos (onde, em 

momentos de tensão e ambiguidade, recorre-se à fórmula "você sabe com quem 

está falando?" para delimitar posições e marcar direitos)”. 

Ainda no recorte das diferenças, o modelo moderno de se relacionar do 

casal incomoda Zacarias, que não pactua moralmente e recusa a corrida, não 

levando o casal ao destino. 

Nesse momento, o caipira de Mazzaropi, Zacarias, não se rende aos 

costumes da cidade, ele não abandona os princípios morais e religiosos, mesmo 

estando dentro do urbano. O comportamento de desajuste aos costumes sociais 

revelados pelo casal mostra a tensão entre os atores sociais, representantes do 

ambiente urbano e rural. O trânsito entre os mundos socioculturais aparecem muito 

distintos e a percepção da realidade se apresenta com muitos contrastes. 

Nas palavras de Gilberto Velho destaca-se, entre outros pontos: 

 
a problemática do trânsito entre mundos socioculturais. Os 
indivíduos, especialmente em meio metropolitano, estão 
potencialmente expostos a experiências muito diferenciadas, na 
medida em que se deslocam e têm contato com universos 
sociológicos, estilos de vida e modos de percepção da realidade 
distintos e mesmo contrastantes. (VELHO, 2001, p. 20) 
 

Figura 19 – Cena da visita de Zacarias na casa da namorada de Raul 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Filme Chofer de Praça (1958) 
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Iolanda quer desmascarar Raul combinando um almoço de Zacarias com a 

família da noiva. Zacarias chega ao endereço e estaciona o carro subindo na 

calçada. Antes de entrar na casa esfrega os pés, várias vezes, na calçada, como se 

estivesse limpando as botinas. (Figura 18). 

A residência tem um amplo jardim, e aparece na porta para recebê-lo um 

mordomo, uniformizado Ao entrar na casa a imagem revela um mobiliário que 

atende a demanda da classe média alta, bem diferente do mobiliário representado 

nas cenas internas da casa de Zacarias. 

Os pais da noiva de Raul iniciam a conversa investigando as posses de 

Zacarias, pai de Raul. O assunto é sobre o ramo de atuação profissional. Zacarias 

vai logo oferecendo seus documentos, em uma conduta formal. Nesse momento 

apresenta um padrão de comportamento de impessoalidade, imaginando estar 

atendendo a uma norma social, conforme o diálogo seguinte: 

 
Zacarias: Olha aí a minha carta de Chofer. (mostra a carta de 
motorista) 
Pai da noiva: Chofer? O Sr. não é industrial? 
Noiva: Pelo menos foi o que Raul disse, não foi mamãe? 
Mãe da noiva: Foi o que seu filho disse. 
Pai da noiva: Qual é a sua indústria? 
Zacarias: Lotação 
Pai na noiva: Lotação? Que indústria é essa? 
Zacarias: Bota 10 e sai correndo. 

 

Ainda nessa sequência, o taxista se apresenta como pessoa pobre, mas 

honesta, dizendo: “A Senhora não vai reparar em mim não, eu sou pobre mais tenho 

bom coração.”  

Os pais da noiva ficam surpresos, demonstram reprovação, indignação, 

frente ao comportamento apresentado por Zacarias, que, em outro momento, pega a 

bandeja da mão do mordomo e a coloca no colo, dizendo: Ó vai buscar o resto 

porque isto aqui não vai dar nem para começar. 

Na sequência da Figura 18 é possível identificar o limite para Zacarias em 

seu papel de mediador. Nas cenas o caipira não estabelece códigos de aliança: seu 

repertório de interação social não parece efetivo, configurando ruptura no processo 

interativo. Nesse aspecto, Gilberto Velho pontua que: 

 
A possibilidade de lidar com vários códigos e viver diferentes papéis 
sociais, num processo de metamorfose, dá a indivíduos específicos 
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a condição de mediadores quando implementam de modo 
sistemático essas práticas. O maior e menor sucesso de seus 
desempenhos lhes dará os limites e o âmbito de sua atuação como 
mediadores. Cabe enfatizar que, assim como há sucessos, há 
também fracasso quando não é possível estabelecer pontes e 
canais de comunicação ou quando estes são frágeis e efêmeros. 
(VELHO, 2001. p.25) 

 
Mazzaropi revela várias faces da cidade de São Paulo, retrata a convivência 

entre vários grupos, alternando sucessos e fracassos na comunicação, mas o 

destaque esta na sua ironia e deboche, esta sim ganha todos os embates, seja 

como forma de suavizar as tensões, por meio da alegria, ou como forma de 

ridicularizar as regras dominantes.  

O filme Chofer de Praça, possibilita inúmeras alternativas de análise, no 

contexto de urbanização, da representação dos hábitos citadinos e rurais do 

personagem, frente a cidade que se encontrava em franco desenvolvimento. (1950-

1960). 

Neste sentido a pesquisa ganha importância ao ser revelada por um grande 

artista popular brasileiro. Ter a compreensão das contradições da urbanização na 

perspectiva do migrante representado de Mazzaroppi em Chofer de Praça é 

observar a linha tênue da atuação do Amácio Mazzaropi real e seu “caipira” que 

virou referência cultural. Nas palavras de Soleni Fressato,  
 

[...] Mazzaropi não teria adquirido tanta popularidade, 
reconhecimento e sucesso sem a legitimidade e verossimilhança de 
suas representações cinemáticas. A grande parcela de migrantes 
interioranos que estava se estabelecendo nas cidades se 
identificava facilmente com a “inteligência do Jeca, um misto de 
esperteza, ingenuidade e deboche, desse seu personagem caipira, 
transformando-o numa referência cultural. (FRESSATO, 2009, 
p.222) 
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6 CONCLUSÃO 
 

Este estudo está fundamentado no cinema, que como arte da representação 

apresenta um enorme potencial como documento investigativo. Ao analisar as 

imagens do filme Chofer de Praça de Amácio Mazzaropi, foi possível revelar de 

forma representacional uma realidade social. 

O cinema é uma obra cultural que reflete elementos da realidade, possui 

engajamento político e social, espelha suas preocupações frente a uma situação 

específica, tem disposição para representar e articular o real, e é por meio dessa 

articulação que a montagem direciona a narrativa fílmica, que (re)constrói o tempo e 

o espaço, gerando assim a geografia fílmica.  

A título de conclusão, reitera-se que o termo espaço é fruto não só de 

imagens de satélite que são interpretadas e que constroem os mapas, mas também 

dos produtos audiovisuais, como os registros fotográficos e as obras 

cinematográficas. O filme não só retrata os espaços, os lugares da cidade, como 

possibilita ainda novas combinações, como a de representar também os interesses 

sociais, em um processo de expressão de códigos entre o rural e o urbano.  

É nessa geografia que os atores expressam suas falas e comportamentos: é 

onde a história acontece. Zacarias, personagem central do filme Chofer de Praça, 

ganhou destaque na análise como o caipira articulado que possui códigos rurais e 

urbanos. Conclui-se que é um mediador. 

As próprias ações de Zacarias, pautadas no conservadorismo, não chegam 

a contrapor-se ao apelo desenvolvimentista e modernizador. Mesmo sendo um 

homem sem estudos, circula e compreende o sistema hierarquizado do poder e se 

utiliza disso ao seu favor, mostrando-se adaptado, não deixando, porém, de 

apresentar rebeldia em certos momentos. Na trama onde acontecem os conflitos foi 

possível identificar que as relações sociais entre o homem do campo e a dinâmica 

da cidade nem sempre foram harmoniosas.  

A cidade de São Paulo estava, nessa época, em um momento de 

transformação e expansão, enaltecendo a chegada dos automóveis. As indústrias 

automobilísticas vinham para atender o modelo econômico da época, exigindo novas 

demandas de trabalho. Surgiram, então, novas profissões como, por exemplo, a de 

chofer de praça, explorada por Mazzaropi no primeiro filme de sua produtora.  
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É possível ainda, nas análises das tomadas externas do filme, visualizar a 

cidade de São Paulo em transformação estética, apresentando dentro dessa 

representação fílmica imagens da nova realidade: ruas amplas pavimentadas, 

calçamento para pedestres, com grande fluxo de veículos, altos edifícios, o Parque 

Ibirapuera, o Teatro Municipal, o Viaduto do Chá e o Teatro das Bandeiras. 

A representação desse momento desenvolvimentista, apresentado no filme, 

demonstra que a cidade fictícia Ribeirão das Águas é vista pelo migrante Zacarias 

como local de trabalho e realização. O filho de Zacarias, Raul, vai se formar médico 

na cidade grande, profissão que lhe dará reconhecimento. É uma cidade em 

transformação, que possui muitos desafios para a integralização dos excluídos do 

progresso, aquelas pessoas que migraram do rural e os imigrantes italianos. 

Nesse cenário é possível responder como o caipira de Mazzaropi foi 

representado, atingindo o objetivo específico deste estudo. Zacarias retrata o 

homem do campo, o caipira que migra para a cidade temporariamente e começa a 

trabalhar como taxista. É nos conflitos com os clientes que a história se desenvolve: 

nos encontros do taxista com passageiros aparece o gênero comédia, com os 

diálogos mais engraçados.  

Zacarias se mostra um mediador, sua vida social apresenta diferenças que 

produzem trocas, interações distintas, algumas com um desempenho maior, 

gerando o sucesso da relação. Em outras, no resultado há uma ruptura no processo 

interativo, sem deixar de caracterizar-se como um fenômeno sociocultural. 

O caipira de Mazzaropi, em Chofer de Praça, é um articulador, alternando os 

códigos, ora rural ora urbano, conforme seus interesses. Zacarias só se utiliza dos 

códigos citadinos quando vê vantagem final nas ações sociais. Mesmo 

representando um caipira irreverente, que transgride as normas da cidade, 

desrespeita as regras e se posiciona contra as classes dominantes, sem ser punido, 

deixa claro que seu lugar é no campo e que para lá retornará.  

Nesse momento, a desconexão é atribuída ao toque de ingenuidade e 

inocência apresentado em certas cenas, quando não se identifica com o código da 

cidade e não percebe que está sendo ridicularizado. 

Ainda é possível afirmar que as práticas sociais, rurais e urbanas 

representadas no filme Chofer de Praça interagem. Os personagens do filme trazem 

representações que constroem e desconstroem posições e contraposições, trazendo 
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como exemplo o rico e pobre, a humildade e a arrogância, a solidariedade e o 

egoísmo, o caipira esperto e ingênuo na cidade.  

Esses registros reforçam sua importância como meio de investigação, uma 

análise fílmica do fenômeno urbano, a representação da cidade, do modo de pensar 

e agir dos novos habitantes.  

O cinema de Mazzaropi, um cinema nacional, revela-se uma importante 

ferramenta de análise. Sua filmografia permite muitas outras possibilidades de 

estudo, e pode atender a curiosidade dos pesquisadores nas mais diversas áreas da 

sociologia, antropologia, psicologia, comunicação, economia, ciências políticas e 

geografia, entre outras. 

Seus 32 filmes abrem um leque de alternativas que ultrapassam a análise 

das representações culturais, que desvendam um mundo simbólico do caipira, e o 

momento que o País vivia nos anos 50. Esse rico objeto de estudo pode contribuir 

com outros formatos, uma pesquisa de interpretação que avalie outros dados, como, 

por exemplo, uma pesquisa que seja capaz de produzir sentido quantitativo e 

qualitativo em relação à receptividade do público frente às produções de Mazzaropi.  

Essa indicação poderá amarrar ou contrapor outras pesquisas já realizadas, 

permitindo que o ciclo virtuoso do universo acadêmico mantenha-se em constante 

movimentação. 
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ANEXO A – Filmografia 
 
• SAI DA FRENTE  
Ano de produção: 1952 

Companhia Produtora: Companhia Cinematográfica Vera Cruz 

Direção: Abilio Pereira de Almeida 

Local de produção: São Paulo (SP) 

Lançamento: 25/06/1952 – Cine Marabá e circuito 12 salas - SP 

Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de Isidoro Colepícula; Lady Veloso, no papel de Maria; 

A. C. Carvalho, no papel de Eufrásio; Nieta Junqueira, no papel de Dona Gata. 

Enredo: Comédia non sense. Um dia na vida suburbana do dono de um caminhão fulero que 

ao fazer uma mudança de São Paulo para Santos envolve-se em inúmeras confusões com 

burocratas, policiais, motoristas e uma partner de circo. 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

 

• NADANDO EM DINHEIRO 
Ano de produção: 1952 

Companhia Produtora: Companhia Cinematográfica Vera Cruz 

Direção: Abilio Pereira de Almeida 

Local de produção: São Paulo – SP 

Lançamento: 27/10/52, em circuito de 38 cinemas em São Paulo e arredores 

Elenco: Amácio Mazzaropi no papel de Isidoro; Lady Veloso no papel de Maria;A. C. 

Carvalho no papel de Eufrásio; Nieta Junqueira no papel de Xantipa 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

Enredo: Comédia em que um motorista de caminhão herda uma grande fortuna, mas, 

depois de ridicularizado pela elite e abandonado pela família, acorda feliz com sua condição 

humilde de suburbano. 

 
• CANDINHO 
Ano de produção: 1953 

Companhia Produtora: Companhia Cinematográfica Vera Cruz 

Direção Abilio Pereira de Almeida 

Lançamento: 27/10/52, em circuito de 38 cinemas em São Paulo e arredores 

Elenco: Amácio Mazzaropi no papel de Candinho; Marisa Prado no papel de Filoca; Ruth de 

Souza no papel de Dona Manuela; Adoniran Barbosa no papel de Prof. Pancrácio; Benedito 

Corsi no papel de Pirulito; Xandó Batista no papel de Vicente; Domingos Terras no papel de 
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Coronel Quinzinho; Nieta Junqueira no papel de Dona Eponina; Labiby Madi no papel de 

Dona Hermione; Ayres Campos no papel de delegado; Sydnea a Rossi no papel de Dona 

Antonieta; John Hebert no papel de Quincas; Salvador Daki no papel de Lalau 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

Enredo: Comédia. Um caipira, apaixonado pela irmã de criação, abandona a fazenda do pai 

adotivo e tenta sobreviver em São Paulo onde termina por encontrar a amada numa boate e 

decide retornar ao local de origem em busca de um tesouro que lhe fora deixado por sua 

verdadeira mãe.  

 

• A CARROCINHA 
Ano de produção: 1955 

Companhia Produtora: Fama Filmes e Produções Jaime Prades 

Direção: Agostinho Martins Pereira 

Local de produção: São Paulo – SP 

Lançamento: Setembro de 1955 

Elenco: Amácio Mazzaropi no papel de Jacinto; Dóris Monteiro no papel de Ermelinda; 

Modesto de Souza no papel de Juca Miranda; Adoriran Barbosa no papel de Salvador; 

Gilberto Chagas no papel de Alinor; João Silva no papel de Lisboa; Aidar Mar no papel de 

Clotilde; Paulo Saffioti no papel de Teotônio; Kleber Macedo no papel de Adalgiza; Nicolau 

sala no papel de Padre Simão; Salles de Alencar no papel de Abel Fragoso; José Nuzzo no 

papel de Tatu; Luiza de Oliveira no papel de Dona Hortência; Reinaldo Martini no papel de 

Paulo; Diná Machado no papel de tia Josefa; José Gomes no papel de tio José; A. C. 

Carvalho no papel de Eufrásio. 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

Enredo: Comédia. Promovido a laçador de cães, por obra do prefeito de uma cidade do 

interior que quer livrar-se da cadelinha de estimação de sua esposa, o chefe da carrocinha 

se indispõe contra a população local e se apaixona por uma linda caipirinha que adora  

cachorros.  

 
• GATO DE MADAME 
Ano de produção: 1956 

Companhia: Cinematográfica Brasil Filme 

Direção: Agostinho Martins Pereira 

Local de produção: São Paulo – SP 

Elenco: Amácio Mazzaropi; Odete Lara;  Carlos Cotrim;  Lima Netto Gilberto Chagas; 

Roberto Duval; Leo de Avelar; Henricão Osmano Cardoso; José Nuzzo; Inaija Vianna; Jorge 

Petrov; José Mercaldi; Tito L. Baccarini; Aída Mar; Cavagnole Neto; Raquel Forner; 

http://www.museumazzaropi.com.br/filmes/05gato.htm�
http://www.museumazzaropi.com.br/filmes/05gato.htm�
http://www.museumazzaropi.com.br/filmes/05gato.htm�
http://www.museumazzaropi.com.br/filmes/05gato.htm�
http://www.museumazzaropi.com.br/filmes/05gato.htm�
http://www.museumazzaropi.com.br/filmes/05gato.htm�


86 
 

Claudionor Lima; Aristides Manzani; Reinaldo Martini; gato Joãozinho; Ayres Campos; e 

Beyla Genauer. 

Fonte: Cinemateca Brasileira 

Enredo: Comédia sobre um engraxate que se envolve casualmente com uma quadrilha de 

bandidos ao encontrar um gato perdido, cuja proprietária oferece uma promissora 

gratificação a quem devolvê-lo. 

  

• FUZILEIRO DO AMOR 
Ano de produção: 1956 

Companhia Produtora: Cinedistri (SP) e Cinelância Filmes (RJ) 

Direção: Eurides Ramos 

Lançamento: 25/06/1952 – Cine Marabá e circuito 12 salas - SP 

Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de José Ambrósio, o sapateiro; Amácio Mazzaropi, no 

papel do sargento Ambrosio José, seu irmão gêmeo; Luiz de Barros no papel de Almirante; 

Terezinha Amayo; Roberto Duval; Pedro Dias; Gilberto Martinho; Wilson Grey; Ângela 

Maria; Margot Morel; Daniel Filho; Maria Belmar; Francisco Dantes; Nazareth Mendes; Ingrid 

Frichtner; Agildo Ribeiro; Alberto Peres; Francisco Colonese; Hélio Ansaldo; Mário Campioli; 

Moacir Deriquén; Nick Nicola; Pato Preto; Ricardo Luna; Banda dos Fuzileiros Navais; Os 

Cangaceiros; Domingos Terras. 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

Enredo: José Ambrósio é um modesto sapateiro que entra para o Corpo de Fuzileiros 

Navais para agradar o pai da namorada, um sargento reformado. Mole do jeito que é, o 

caipira José Ambrósio passa a ter problemas com o sargento-instrutor. Para complicar ainda 

mais, surge Ambrósio José, seu irmão gêmeo e sargento do Corpo de Fuzileiros Navais. O 

recruta atrapalhado é confundido com seu irmão gêmeo, transformando o quartel numa 

bagunça total. 

 
• O NOIVO DA GIRAFA 
Ano de produção: 1957 

Companhia: Cinedistri (SP) e Cinelândia Filmes (RJ) 

Direção: Victor Lima 

Local de produção: São Paulo – SP 

Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de Aparício; Glauce Rocha, no papel de Inesita; 

Roberto Durval, no papel de Poeta; Nieta Junqueira, no papel de Xantipa; Manoel Vieira;  

Celeneh Costa; Francisco Dantas; Palmerim Silva; Arnaldo Montel; Benito Rodrigues; Joyce 
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de Oliveira; Pachequinho; Armando Nascimento; Yára (sic); Carlos Duva; Walter Moreno; 

Ferreira Leite; Waldir Maia; a menina Véra (sic); e Lucia (Aninha)  

Fonte: Cinemateca Brasileira  

Enredo: História das confusões vividas por Aparício Boamorte, que trabalha no Jardim 

Zoológico e tem uma girafa como confidente para desabafar as broncas que leva de todas 

as pessoas com quem se relaciona. 

 
• CHICO FUMAÇA 
Ano de produção: 1958 

Companhia: Cinedistri (SP) e Cinelândia Filmes (RJ) 

Direção: Victor Lima 

Local de produção: São Paulo – SP 

Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de Chico Fumaça; Nancy Montez, no papel de Verinha 

Vogue; Carlos Tovar, no papel de Dr. Japércio Limoeiro; Wilson Grey, no papel de Didu, 

assessor de Limoeiro; Celeneh Costa, no papel de Inocência; Roberto Duval, no papel de 

prefeito; Grace Moema, no papel de Dona Marcelina; Joyce Oliveira, no papel de esposa de 

Limoeiro; Arnaldo Montel, no papel de Raposo; Suzi Kirby, no papel de turista americana; 

Grijó Sobrinho, no papel de maestro da banda; Domingos Terras, no papel do seu Elias; 

Cazarré Filho, no papel de cabo eleitoral; Carlos Costa, no papel de Honório Honorato; 

Amadeo Celestino, no papel de subprefeito.   

Enredo: História de um homem que teve oportunidade de salvar um trem de descarrilamento 

iminente, com o risco da própria vida e vira herói nacional. Candidato a político é entretido 

por lindas garotas, na recepção que lhe está sendo preparada na cidade. No interior era um 

caipira ingênuo e simplório, que passava as tardes assistindo à passagem dos trens. Um 

dia, um incidente mudou sua vida e ele foi para a cidade grande. Passou a ser figura das 

mais importantes, um autêntico Barba Azul, conquistando as mais lindas garotas e 

esquecendo a pobre e simpática professora, por quem estava apaixonado. 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

 
• CHOFER DE PRAÇA 
Ano de produção: 1958 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Milton Amaral 

Local de produção: São Paulo – SP 

Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de Zacarias, vulgo Caría; Geny Prado, no papel de 

Augusta; Ana Maria Nabuco, no papel de Iolanda; Carmem Morales, no papel de Rita; Maria 
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Helena Dias, no papel da noiva rica; Roberto Ruval, no papel de pai da noiva rica; Celso 

Faria; Marlene Rocha; Nina Marques; Nena Viana; Benedito Lacerda; Jota Neto; Biguá; José 

Soares; Luiz Orioni; Reinaldo Martini; Cavagnole Neto; Vic Marino; Robertinha; Bolinha; 

José Miranda; Joel Cardoso; Hamilton Saraiva; Elpídio dos Santos; Sebastião Barbosa; Joel 

Mellin; Genésio Cesar; Rubens Assis; Clenira Michel; Nadir Leite; Cidoca; Dhalia 

Marcondez; Julieta Faya; Olinda Fernandez; Lola Garcia; Francis Ramos. 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

Enredo: Zacarias (Mazzaropi) e a mulher vão à cidade para ajudar o filho que quer ser 

médico. O Jeca vai trabalhar como chofer de táxi.  

Observação: primeiro filme produzido pela PAM. Feito em homenagem ao pai de Mazzaropi. 

 
• JECA TATU 
Ano de produção: 1959 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Milton Amaral 

Local de produção: São Paulo – SP 

Elenco: Amácio Mazzaropi; Geny Prado; Roberto Duval; Nicolau Guzzardi (Totó); Nena 

Viana; Marlene França; Francisco de Souza; Miriam Rony; Marlene Rocha; Pirolito; Marthus 

Mathias; Hamilton Saraiva; José Soares; Hernani Almeida; Homero Souza Campos; Eliana 

Wardi; Marilu; Galampito; Augusto Cezar Ribeiro; Argeu Ferrari. Os meninos: Claudio 

Barbosa; Humberto Barbosa; Newton Jaime S. Amadei. 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

Enredo: Jeca é um roceiro que tem sua propriedade ameaçada pela ganância de um 

latifundiário.  

Observação: o filme Jeca Tatu é uma sincera homenagem a Monteiro Lobato. 

 

• AS AVENTURAS DO PEDRO MALASARTES 

Ano de produção: 1960 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Amácio Mazzaropi 

Elenco: Mazzaropi; Geny Prado; Genésio Arruda; Dorinha Duval; Benedito Liendo; Nena 

Viana; Alvim Fernandes; Kleber Afonso; Nicolau Guzzardi; Noemia Marcondes; Augusto 

Machado de Campos; Oswaldo de Barros; Lourdes Lambert; Ernani de Almeida; Hermes 

Câmara; Wilson Rodrigues; Araken de Oliveira; Maury Viveiros; Maria de Lourdes; Marthus 

Mathias; Bonfiglio Campagnoli; Irene Kranis; Cecília Arantes Freitas; Marry Carlos; 

Francisco Souza; Hamilton Saraiva; José Soares; Penacho; Ventura Ferreira; Lana 
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Bittencourt; Conjunto Farroupilha; Claudio de Barros. Participação especial dos meninos: 

João Batista de Souza; Péricles de Almeida; Walter Fernandes, Paulo Roberto Felice; José 

Antonio Pinto Arantes;  Durval Cézar Sampaio. 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

Enredo: Incorporando as aventuras do conhecido personagem Pedro Malazartes 

(Mazzaropi), ao chegar a sua casa, na fazenda, recebe a notícia de que seu pai havia 

falecido. Caipira humilde e inocente, Pedro é enganado pelos seus irmãos. A lista de 

pessoas enganadas aumenta e ele se vê metido numa série de confusões tentando fugir de 

seus vários perseguidores.  

Observação: Desse filme em diante, Mazzaropi passou a dirigir quase todos os seus filmes, 

sozinho ou com outro diretor. 

 

• ZÉ DO PERIQUITO  
Ano de produção: 1960 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Amácio Mazzaropi – Ismar Porto (co-diretor) 

Elenco: Amácio Mazzaropi; Geny Prado; Roberto Duval; Nena Viana; Carlos Garcia;  Amélia 

Bittencourt; Augusto César Ribeiro; Maria Helena Dias; Eugênio Kusnet; Ida Barros; 

Genésio Arruda; Marlene Rocha; Amilton Saraiva; Anita Sorrento; Argeu Ferrari; Ely Nida; 

Carlão; Irma Rodrigues; Faria Magalhães; Maria Luiza; Hermes Câmara; Jacira Sampaio; 

José Soares; Monica Waleska; Kleber Afonso; Noemia Marcondes; Marcelo Bitencourt; 

Olinda Fernandes; Natal Sauba; Sonia Fernandes; Orlando Juliane; Reinaldo Restivo; 

Agnaldo Rayol; Cely Campello; George Freedman; Hebe Camargo; Paulo Molin; Tony 

Campello.  

Enredo: Mazzaropi é um tímido e pobre jardineiro de um colégio, que se apaixona por uma 

jovem estudante e em sua inocência é levado a acreditar, por influência de alguns rapazes 

maldosos, que ela sente o mesmo por ele.  

Fonte: Cinemateca Brasileira  

 

• TRISTEZA DO JECA 

Ano de produção: 1961 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Amácio Mazzaropi  

Lançamento: no Art Palácio e circuito em 30/10/1961 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Roberto Duval, Maracy Melo, Nicolau Guzzardi, 

Anita Sorrento, Eugenio Kusnet, Gilda Monte Alto, Augusto Cesar Vanucci, Eucaris Moraes, 

Genésio Arruda, Irma Rodrigues, Carlos Garcia, Francisco de Souza, Mario Benvenutti, 
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Edgar Franco, João Batista de Souza, Viana Junior, Durvalino Souza, João Mansur, Augusto 

César Ribeiro, Selmo Ferreira Diniz, Nilson Sbruzzi, Antonio Tomé, Agnaldo Rayol, Mário 

Zan, domador: Antônio F. Valêncio, Toureiros: Guiomar Brandão, Tico-Tico, Carrapicho, 

Gaúcho, Perereca 

Enredo: Dois coronéis disputam apoio político do Jeca, que tem uma bela e ingênua filha 

querendo casar. Jeca faz com que pensem que ambos os políticos têm seu apoio.  

Observação: O filme foi produzido na Fazenda Santa, em Taubaté, interior de São Paulo, 

com equipamentos alugados da Cia Vera Cruz. Tristeza do Jeca foi o primeiro filme colorido. 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

 

• O VENDEDOR DE LINGUIÇA  

Ano de produção: 1962 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Glauco Mirko Laurelli 
Lançamento: 30.04.62 (segunda-feira) no Art Palácio e Bandeirantes 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Roberto Duval, Ilena de Castro, Carlos Garcia, 

Maximira Figueiredo, David Neto, Maria Helena Rossignolli, Hamilton Fernandes, Anita 

Sorrento, Augusto Machado de Campos, Olinda Fernandes, Reinaldo Martini, Nena Viana, 

Francisco Souza, José, Soares, dgar Franco, Antonio Tomé, Pery Ribeiro, Elza Soares, 

Miltinho 

Enredo: História de um vendedor de linguiça, um homem simples às voltas com problemas 

de ordem familiar, adaptação ao meio e outros "bichos". 

Fonte: Cinemateca Brasileira  

 

• CASINHA PEQUENINA  

Ano de produção: 1963 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Glauco Mirko Laurelli 
Elenco: Amácio mazzaropi, no papel de Chico; Geny Prado, no papel de Fifica; Roberto 

Durval, no papel de Coronel Pedro; Tarcísio Meira, no papel de Nestor; Edgar Franco, no 

papel de capataz e capanga Pulso de Ferro; Guy Loup, no papel de Esther; Luis Gustavo, 

no papel de Bento; Marly Marley, no papel de Carlota; Marina Freire, no papel de Josefina; 

Astrogildo Filho; Ingrid Tomas; Abílio Marques;  João Batista de Souza; Edgard de Lima; 

Alcides Oliveira; Durvalino de Souza; Daniel Paulo Nasser; Edson Lopes; Machadinho; 

Victor Gonçalves e suas Mulatas. 

Enredo: Um rico fazendeiro, na época do Brasil Império, é chantageado por uma dama. Para 

se livrar dela, envolve os pobres colonos em trama diabólica. Observação: Estreia de 
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Tarcísio Meira e Luis Gustavo no cinema. Equipamentos alugados da Cia Cinematográfica 

Vera Cruz. O filme foi produzido nos estúdios da Fazenda Santa, em Taubaté, SP, e com 

locações na cidade de Itu, SP. 

Fonte: Cinemateca Brasileira.  

 
• O LAMPARINA 

Ano de produção: 1964 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Glauco Mirko Laurelli 
Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Manoel Vieira, Zilda Cardoso, Astrogildo Filho, 

Anamaria Guimarães, Francisco Souza, Rosemary Wong, Emiliano Queiroz, Carla Diniz, 

Agostinho Toledo, Ademir Rocha, Carlos Garcia, João Batista de Souza, David Cardoso, 

Rafael, Tena, Kleber Afonso, Miguel Segatio. 

Enredo: Bernardino é um pacato homem do campo que para não se defrontar com o bando 

de cangaceiros de Zé Candiero acaba se disfarçando e é confundido com um deles. 

Incrementando a farsa em que se encontrou, faz sua família passar por seu bando e acaba 

indo parar no acampamento dos verdadeiros cangaceiros onde o destemido Lamparina vai 

ter que mostrar ser um cabra valente de verdade. Depois de passar um ano na cadeia, 

assusta os habitantes da cidade de Sororoca que pensavam que estava morto e que agora 

é uma assombração. 

Fonte: ACPJ/I - Araken Campos Pereira Júnior. Cinema Brasileiro (1908-1978) - Longa-

Metragem. V. 1 Santos: Casa do Cinema, 1979. 

 

• MEU JAPÃO BRASILEIRO 
Ano de produção: 1964 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Glauco Mirko Laurelli – Amácio Mazzaropi 
Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de Fofuca; Geny Prado, no papel de Magnólia; Célia 

Watanabe, no papel de nissei; Zilda Cardoso, no papel da professora; Carlos Garcia;  

Reynaldo Martini; Adriano Stuartelk Alves; Francisco Gomes; Judith Barbosa; Bob Junior; 

Ivone Hirata; Luiz Tókio; Luzia Yoshigumio; menino João Batista de Souza; Maria Helena A. 

Corrêa; Agostinho Ribeiro; Luiz Carlos Antunes; Francisco Bayo; Denise Duval; Armando 

Raquino; Cley Militello; Durvalino S. de Souza; Cleide Binoto Rosalvo Caçador; Luiz Rossini;  

Nelson Pio; Waldemar Salgado; Araif David; Massaqui Watanabe; Antonio Kazuo; Akira 

Matsuyama; Aristide Marques; Cleusa Maria; Humberto Militello. 
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Enredo: O filme mostra um Jeca quase urbano, com muita ação e a cultura japonesa 

pontuando tudo. 

Fonte: Cinemateca Brasileira.  

 

• O PURITANO NA RUA AUGUSTA 
Ano de produção: 1965 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Glauco Mirko Laurelli – Amácio Mazzaropi 
Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de Pundoroso; Marly Marley, no papel de Carmem; 

Marina Freire, no papel de Raimunda; Ellisabeth Hartman, no papel de Filomena; Edgard 

Franco, no papel de filho de Pundoroso; Henricão, no papel de empregado da casa Gladys, 

Julia Kovacs; Darla; Marlene Rocha; Carlos Garcia; Zéluiz Batista Pinho; Claudio Maria; 

Augusto César Ribeiro; Aristides M. Ferreira; Cleusa Maria; Etelvina dos Santos; Humberto 

Militello; Durvalino Simões; Sonia Maria dos Santos; João Batista de Souza; Celso F. 

Guizard. 

Enredo: Rico Industrial, puritano e rígido, apegado às convenções e aos escrúpulos, entra 

em choque com os próprios filhos, que contrariam suas ideias antiquadas, levando uma vida 

à folgada, entre jogos, danças e passeios. Sua esposa também passa os dias entre 

reuniões fúteis e chás beneficentes, descuidando da casa. Essa situação leva o puritano a 

um trauma psíquico e um ataque, depois do qual o velho passa a agir estranhamente. 

Fonte: Cinemateca Brasileira.  

 

• O CORINTIANO 
Ano de produção: 1966 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Milton Amaral 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Elizabeth Marinho, Lucia Lambertini, Nicolau Guzzardi (Totó), 

Carlos Garcia, Roberto Pirillo, Leonor Pacheco, Roberto Orosco, Augusto Machado de 

Campos, andó Batista, Francisco Gomes, Olten Ayres de Abreu, Gláucia Maria, Herta Hille, 

Ziara Freire, João Batista de Souza, Humberto Militello, Rogério Camara, Augusto César 

Ribeiro, Kapé, Claudio Maria, e Eliza, a chefe da torcida corintiana. 

Enredo: Um torcedor fanático entra em conflito com os filhos e os vizinhos palestro-

italianados.  

Observação: Na estréia os letreiros informaram: Esclarecimento ao público: este filme conta 

uma história que não aconteceu, mas podia ter acontecido... É uma homenagem a todos os 

clubes de futebol do Brasil, e seus torcedores. Não há, nem houve, intenção de exaltar ou 
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desmerecer um ou outro, e sim dar ao grande público que prestigia o esporte, momentos de 

diversão e entretenimento. A Produtora. 

Fonte: Cinemateca Brasileira.  

 

• O JECA E A FREIRA 
Ano de produção: 1967 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Amácio Mazzaropi 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Maurício do Valle, Elizabeth Hartman, Nello 

Pinheiro, Paulette Bonelli, Carlos Garcia, Izaura Bruno, Claudio R. Mechi, Denise Barreto, 

Ewerton de Castro, Elizabeth Marinho, Henricão, Mafalda Moura, João Batista de Souza, 

Maritza Luizi, Roberto Pirillo, Telcy Perez, Tony Cardi,  Wilson Luisi, Sheila Greto. 

Enredo: Numa fazenda do interior do Brasil, no século XIX, um senhor de terras 

responsabiliza-se pela educação da filha de um dos seus colonos, a ela afeiçoando-se como 

se fosse sua própria filha. Anos mais tarde, quando a jovem regressa do colégio, em 

companhia de uma freira, o despótico fazendeiro tudo faz para que ela não reconheça seus 

verdadeiros pais. Culta, educada e bonita, a moça atrai naturalmente a atenção dos rapazes 

da vizinhança, provocando a fúria do senhor. A freira é obrigada a intervir nos 

acontecimentos, tentando solucionar a situação criada entre as famílias do lugar, sobretudo 

com o pai, que não se conforma em separar-se da filha. (Guia de Filmes - INC - Ministério 

da Educação e Cultura. 

Fonte principal: ACPJ/I - Araken Campos Pereira Júnior. Cinema Brasileiro (1908-1978) - 

Longa-Metragem. V. 1 Santos: Casa do Cinema, 1979. - Fonte: Cinemateca Brasileira.  

 

• NO PARAÍSO DAS SOLTEIRONAS 
Ano de produção: 1969 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Amácio Mazzaropi 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Átila Iório, Iracema Beloube, Carlos Garcia, Wanda 

Marchetti, Renato Máster, Elizabeth Hartman, Claudio Roberto Mechi, Adélia Iório, 

Domingos Terras, Elizabeth Barbosa,Yves Hublet, Gina Rinaldi, Tony Cardi, Judith Barbosa, 

Zequinha, Nena Viana, Quinzinho, Yaratan Lauletta, Pascoal Guida, Ademir Monezzi, Nilo 

Márcio, Cícero Liendo, Linda Fernandes, Elza Cleonice. 

Enredo: Um caboclo do interior resolve tentar a vida na cidade. No hotel onde se hospeda é 

alvo de olhares indiscretos de algumas solteironas. Envolve-se em uma intriga com a dona 

do hotel, é colocado às voltas com uma quadrilha e um grupo de ciganos, mas tudo termina 

bem para ele. (Guia dos Filmes - INC - Ministério da Educação e Cultura ) 
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Fonte principal: ACPJ/I - Araken Campos Pereira Júnior. Cinema Brasileiro (1908-1978) - 

Longa-Metragem. V. 1 Santos: Casa do Cinema, 1979. - Fonte: Cinemateca Brasileira.  

 

• UMA PISTOLA PARA DJECA 
Ano de produção: 1969 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Ary Fernandes 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Patrícia Mayo, Rogério Câmara, Wanda Marchetti • Paulo 

Bonelli, Yaratan Lauletta, Nello Pinheiro, Elizabeth Hartman, Rildo Gonçalves, Zaíra 

Cavalcanti, Carlos Garcia, Linda Fernandes, Antenor Pimenta, Nena Fernandes, Araken 

Saldanha, Claudio Roberto Mecchi, Domingos Terras, Durvalino Souza, Iragildo Mariano, 

Francisco Gomes, Luiz Homero, Milton A. Pereira, Tony Cardi, Tony Vieira. 

Enredo: Gumercindo trabalha em uma fazenda e tem uma filha chamada Eulália. Esta é 

seduzida por Luiz, filho do fazendeiro coronel Arnaldo, que a engravida. Nove anos depois, 

a criança com o nome de Paulinho é alvo de fofocas dos colegas por não ter pai. 

Gumercindo pressiona seu patrão, cel. Arnaldo, para que exija o casamento de Luiz com 

Eulália, a fim de resolver o problema do neto, mas o fazendeiro é um homem sem 

escrúpulos, ladrão de gado e expulsa Gumercindo de suas terras. Este, então, une-se a 

fazendeiros vizinhos para o ajuste de contas. Luiz, prestes a casar-se com a filha do cel. 

Bezerra, é assassinado, recaindo as suspeitas sobre Eulália. 

Fonte principal: ACPJ/I - Araken Campos Pereira Júnior. Cinema Brasileiro (1908-1978) - 

Longa-Metragem. V. 1 Santos: Casa do Cinema, 1979. - Fonte: Cinemateca Brasileira.  

 

• BETÃO RONCA FERRO 
Ano de produção: 1970 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Geraldo Afonso Miranda 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Patrícia Mayo, Roberto Pirilo, Dina Lisboa, Araken Saldanha, 

Dilma Lóes, Cláudio R. Mecchi, Yaratan Lauleta, Tony Vieira, Gilmara Sanches, Henricão, 

Ester Fonseca, Milton Pereira, Judith Barbosa, Reginaldo Peres, Kleber Afonso, Roberto 

Câmara, Linda Fernandes, Rogério Câmara, Carlos Garcia. 

Enredo: O empregado de um cirquinho mambembe tem seu emprego ameaçado depois que 

sua filha se casa e deixa o espetáculo.  

Observação: O título da película é uma homenagem ao sucesso da época – Beto Rockfeller. 

Fonte principal: Museu do Mazzaropi. 
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• O GRANDE XERIFE 
Ano de produção: 1972 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Pio Zamuner 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Patricia Mayo, Paulo Bonelli, Tony Cardi, Paulette Bonelli, 

Araken Saldanha, Augusto César Ribeiro, Cláudio Roberto Mecchi, Jandira Camara, Gentil 

Rodrigues, Ester de Oliveira, Carlos Garcia, João Batista de Souza, Cavagnole Neto, Judith 

Barbosa, Rogerio Camara, Nena Viana, José Velloni, Linda Fernandes, Wanda Marchetti, 

José Matheus, Argeu Ferrari, Grupo Folclórico Esticadinhos de Cantanhede 

Enredo: O carteiro de uma cidadezinha do Oeste se envolve com uma quadrilha durante um 

assalto. O grupo mata o delegado e, por troça, nomeia o carteiro xerife, mas este faz tantas 

trapalhadas que acaba desmascarando o chefe do bando e prendendo todos os malfeitores.  

Fonte principal: Guia de Filmes - INC - Ministério da Educação e Cultura. 

 

• O CAIPIRA EM BARILOCHE 
Ano de produção: 1973 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi. 

Direção: Pio Zamuner e Amácio Mazzaropi 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Beatriz Bonnet, Ivan Mesquita, Carlos Valone, Edgar Franco, 

Geny Prado, Maria Luiza Robledo, Analu Gracie, Fausto Rocha Jr., Judith Barbosa, Claudio 

Roberto Mecchi, Maria Quitéria, Carlos Garcia, Edgar Araújo, Elizabeth Barbosa, Nhô Tide, 

Suzy Dalle, Paulo Villa, Cavagnole Neto, Antônio Fernandes, Argeu Pereira, Iragildo 

Mariano, Victor Gonçalves e as suas mulatas, Cláudia Serine, Alda Faria, Maria José, Paulo 

Sérgio, Elza Soares. 

Enredo: Polidoro, um fazendeiro ingênuo e dono de muitas terras, é persuadido por seu 

genro e pela filha a vender a fazenda e mudar-se para a cidade. Acaba realmente vendendo 

a fazenda a um amigo do genro, Agenor, pessoa sem escrúpulos e vigarista, cuja esposa 

também é vítima de suas negociatas. Por meio de um ardil, Polidoro é levado a viajar para 

Bariloche em companhia de Nora, enquanto sua fazenda é vendida a terceiros através de 

negócio ilícito. Avisado a tempo, Polidoro regressa para desmascarar o genro que, a esta 

altura, já se desaveio com Agenor por questões de dinheiro, estabelecendo-se entre os dois 

violentas discussões. Guia dos Filmes - INC - Ministério da Educação e Cultura 

Fonte principal: Museu Mazzaropi 

 

• PORTUGAL MINHA SAUDADE 
Ano de produção: 1973 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 
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Direção: Amácio Mazzaropi 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Gilda Valença, David Neto, Pepita Rodrigues, Fausto Rocha Jr., 

Elizabeth Hartman, Dina Lisboa, Ana Luiza Lancaster, Adelaide João, Júlio Cesar, Marília 

Gama, Ângela Maria. 

Enredo: Sabino, português de nascimento, radicado no Brasil desde criança, tem um irmão 

gêmeo residente em Lisboa, que escreve convidando-o a ir a Portugal. Sabino, muito pobre, 

vive na casa de um filho casado, de favor, mas esconde essa situação do irmão e vai 

levando sua vidinha em companhia da mulher, vendendo frutas em um carrinho nas ruas de 

São Paulo. Seu jeito simples e suas maneiras de homem sem instrução irritam Dona 

Pacheca, sogra de seu filho, que também mora na casa. Os dois têm constantes atritos, o 

que, com o tempo, cria uma situação insustentável. O filho, aconselhado pela mulher e pela 

sogra, interna seu pai em um asilo. Agostinho, o irmão de Sabino, chega inesperadamente e 

não se conformando com o internamento leva-o para Lisboa, mas a saudade de tudo o que 

tinha aqui, inclusive de sua netinha, faz com que Sabino retorne ao lar. 

Fonte: Catálogo de Filmes Brasileiros. Empresa Brasileira de Filmes - Embrafilme 

 

• O JECA MACUMBEIRO 
Ano de produção: 1974 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi  

Direção: Pio Zamuner e Amácio Mazzaropi 

Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de Pirola; Gilda Valença, no papel de Dona Ingrácia; 

Jofre Soares, no papel de Januário; Selma Egrei, no papel de Filomena; Ivan Lima, no papel 

de Mário; José Mauro, no papel de Zé; Maria do Rocio, no papel de Ester.  

Enredo: Pirola é um pobre caboclo que vive na fazenda do patrão, o coronel Januário, 

morando num casebre com o filho Zé. Sua filha, Filomena, é casada com Mário, filho do 

patrão. Um dia Pirola recebe surpreso a visita de um velhinho seu amigo, Nhonhô, que 

sentindo-se na hora da morte leva-lhe de presente um saco com dinheiro até a boca. 

Ingênuo e transtornado, Pirola não sabe o que fazer com o dinheiro e acaba levando-o a seu 

patrão, confiando-lhe a fortuna. Januário, que, sem que ninguém saiba, está às portas da 

falência, utiliza um estranho estratagema, fazendo-se passar por um falso pai de santo. 

Através desse artifício é que tenta apropriar-se do dinheiro do pobre Pirola. (Catálogo de 

Filmes Brasileiros - Empresa Brasileira de Filmes - Embrafilme) 

Fonte principal: ACPJ/I - Araken Campos Pereira Júnior. Cinema Brasileiro (1908-1978) - 

Longa-Metragem. V. 1 Santos: Casa do Cinema, 1979. 
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• O JECA CONTRA O CAPETA 
Ano de produção: 1975 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi  

Direção: Pio Zamuner e Amácio Mazzaropi 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Roberto Pirilo, Néa Simões • Fausto Rocha Jr., 

Rose Garcia, Jair Talarico, Leonor Navarro, Jorge Pires, Aparecida de Castro, José Mauro 

Ferreira, José Velloni, Carlos Garcia, Cavagnole Neto, Macedo Netto, Rui Elias, Luiz Carlos 

de Oliveira, Almerinda dos Santos, Peter Pan, Élcio Rosa, Agner, Wander. 

Enredo: Jeca tem de enfrentar uma rica fazendeira que faz de tudo para ter o seu amor. 

Fonte principal: ACPJ/I - Araken Campos Pereira Júnior. Cinema Brasileiro (1908-1978) - 

Longa-Metragem. V. 1 Santos: Casa do Cinema, 1979.  

Observações: Renda: Cr$ 15.258.957,70; Espectadores: 2.602.630; Mês de lançamento: 

fevereiro; Figura em 2º lugar na lista As 10 maiores rendas do filme nacional em 1976; 

Figura em 2º lugar na lista As 10 maiores rendas do filme nacional no período de seis anos, 

de julho de 1970 a dezembro de 1976;  

Figura em 5º lugar na lista As 10 maiores rendas do filme nacional no período de julho de 

1970 a junho de 1977, com a renda de Cr$ 16.268.307,40; e com 2.786.165 espectadores.  

Fonte: Cinemateca Brasileira 

 

• JECÃO... UM FOFOQUEIRO NO CÉU 
Ano de produção: 1977 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi  

Direção: Pio Zamuner e Amácio Mazzaropi 

Elenco: Amácio Mazzaropi, no papel de Jecão; Geny Prado, no papel de Cesariana; Paulo 

Greven, no papel de Martinho; Dante Ruy, no papel de Chico Fazenda; Gilda Valença, no 

papel de Margarida; Denise Delvechi, no papel de Jaqueline; Edgard Franco, no papel de 

Robertão; Elizabeth Hartman, no papel de freira; João Paulo, no papel de Frederico; Leonor 

Navarro no papel de Joly; Rose Garcia, no papel de anjo da guarda; Armando Paschoalim, 

no papel de São Pedro; Geny Prado, Roberto Pirilo, Néa Simões, Fausto Rocha Jr., Rose 

Garcia, Jair Talarico, Leonor Navarro, Jorge Pires, Aparecida de Castro, José Mauro 

Ferreira, José Velloni, Carlos Garcia, Cavagnole Neto, Macedo Netto, Rui Elias, Luiz Carlos 

de Oliveira, Almerinda dos Santos, Peter Pan, Élcio Rosa, Agner, Wander. 

Enredo: Jecão e seu filho Martinho vão a São Paulo receber o dinheiro que ganharam na 

loteria esportiva, e quando regressam à cidadezinha onde moram são festivamente 

recebidos. A fortuna desperta a cobiça de um fazendeiro da região, Chico Fazenda, que, 

com seus capangas, assalta Jecão e acaba por matá-lo. Por suas boas ações, Jecão vai 
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para o céu, mas por duas vezes ludibria seu anjo protetor e volta para a Terra para ajudar a 

prender seu assassino. Além disso, promove festas para animar a região divina, cometendo 

o pecado da indisciplina. Diante disso, realiza-se uma reunião para decidir sua sorte, e como 

não pode ficar mais lá nem ser mandado para o inferno, ele é devolvido à Terra através da 

reencarnação, voltando à sua antiga vida familiar. 

Fonte: Guia de Filmes - INC - Ministério da Educação e Cultura 

 

• JECA E SEU FILHO PRETO 
Ano de produção: 1978 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Pio Zamuner e Berilo Faccio 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Yara Lins, Carmen Monegal, David Neto, Elizabeth 

Hartman, Joanes Dandaró, Leonor Navarro, Denise Assunção, Henricão, Everaldo Bispo de 

Souza (Lobão), James Lins, Rose Garcia, Jair Talarico, José Velloni, Gilda Valença, Valter 

Mendonça Cris, Augusto César Ribeiro, João Paulo, José Luiz de Lima, André Luiz Toledo. 

Enredo: Tímido, desajeitado e simplório, Zé (Mazzaropi) é pai de um rapaz misteriosamente 

negro, que namora a filha de um rico fazendeiro.  

Fonte: Nilsson, Aguiar, Oliveira (1996) Nilsson, Aguiar, Oliveira. Vida e Morte do Jeca 
Tatu - um estudo sobre Mazzaropi. Trabalho de Graduação. Instituto de Ciências 

Humanas da Universidade do Vale do Paraíba, 1996. 

 

• A BANDA DAS VELHAS VIRGENS 
Ano de produção: 1979 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Pio Zamuner e Berilo Faccio 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Renato Restier, André Luiz Toledo, Cristina Neves, 

Marcos Weinberg, Heloísa Raso, Gilda Valença, Denise Assunção, Aparecida Baxter, Paulo 

Pinheiro, Will Damas, Felipe Levy, José Velloni, Guiomar Pimenta, Carlos Garcia • Leonardo 

Camilo, Antonio Rod, Augusto César Gevara, Douglas Tadeu 

Enredo: O Caboclo Gostoso (Mazzaropi) é o maestro de uma banda feminina formada 

unicamente por mulheres idosas e beatas. Orgulho da pequena cidade, a banda é mantida 

pelos donativos recolhidos pela igreja, porém Gostoso se mete em confusões após 

encontrar um pequeno saco com joias. 

Fonte: Nilsson, Aguiar, Oliveira (1996) 
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• O JECA E A ÉGUA MILAGROSA 

Ano de produção: 1980 

Companhia: PAM Filmes. Produção Amácio Mazzaropi 

Direção: Pio Zamuner e Berilo Faccio 

Elenco: Amácio Mazzaropi, Geny Prado, Turíbio Ruiz, Gilda Valença, Marcia Deffonso, 

Augusto César Ribeiro, Roberval de Paula, Paulo Pinheiro, Francisco Tadeu Alves, André 

Luiz de Toledo, Wilson Damas, José Velloni, Guiomar Pimenta, José Minelli Filho, Júlio 

Cesar 

Enredo: Na caça aos votos, dois fazendeiros fazem de tudo para se elegerem prefeito numa 

cidade do interior. Os dois coronéis, Libório e Afonso, têm terreiros de umbanda e 

candomblé e utilizam os espaços para influenciar os moradores, arrebanhando fiéis para 

seus cultos e votos nas próximas eleições. Raimundo é amigo do coronel Afonso. O 

fazendeiro Libório tem em seu terreiro, como atração, uma égua a quem os fiéis atribuem 

poderes de cura. Os milagres feitos pela égua correm pela cidade e contribuem para 

indispor Afonso e Libório. Raimundo gosta muito do animal, mas sua amizade com o coronel 

Afonso o afasta do pessoal do Libório. Diante das confusões que cria é obrigado a casar 

com a égua do fazendeiro. Os agitados comícios que antecedem as eleições e os meios 

utilizados por cada um dos coronéis garantirão a prefeitura.  

Fonte: Museu Mazzaropi 

Fonte Principal: ACPJ/I - Araken Campos Pereira Júnior. Cinema Brasileiro (1908-1978) - 

Longa-Metragem. V. 1 Santos: Casa do Cinema, 1979. 
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ANEXO B – Temas Recorrentes nos filmes de Mazzaropi 
 

Temas recorrentes nos filmes de Mazzaropi 

Filmes Ano 
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opressão 

R
el

aç
õe

s 
de

 g
ên

er
o 

C
on

fli
to

s 
fa

m
ili

ar
es

 

O
 c

ai
pi

ra
 n

a 
ci

da
de

 

Religiosidade  

El
ei

çõ
es

 e
 p

ol
íti

co
s 

Pr
eg

ui
ça

/a
us

ên
ci

a 
de

 tr
ab

al
ho

 

So
lie

da
rie

da
de

 d
o 

gr
up

o 
co

m
 o

 c
ai

pi
ra

 
(m

ut
ur

ão
) 

"D
in

he
iro

 n
ão

 tr
az

 fe
lic

id
ad

e"
 

D
es

aj
us

te
 s

oc
ia

l 

C
as

am
en

to
s 

ric
o 

e 
po

br
e 

Te
m

as
 p

ol
êm

ic
os

 

U
rb

an
o 

R
ur

al
 S

éc
ul

o 
XI

X 

C
or

on
éi

s 
e 

fa
ze

nd
ei

ro
s 

D
el

eg
ad

os
 

O
ut

ro
s 

C
at

ól
ic

a 

Es
pí

rit
a,

 te
rr

ei
ro

s 

Sai da Frente 1952 
X   X  X     X       

Nadando em 
Dinheiro 1952 

X    X X        X X   

Candinho 1953 
X X X X X X  X X        X1 

A Carrocinha 1955 
X    X X     X       

O Gato de 
Madame 1956 

X    X X       X  X   
Fuzileiro do 

Amor 1956 
X    X X            

O Noivo da 
Girafa 1957 

X   X X X     X       

Chico Fumaça 1958 
X X   X X  X   X   X X   

Chofer de 
Praça 1958 X   X X X X X X      X   

Jeca Tatu 1959 
 X X X X X  X X  X X X  X   

As Aventuras de 
Pedro 

Malasartes 
1960 

 X  X X X X  X   X      

Zé do Periquito 1960 
X    X X        X X  X2 

Tristeza do Jeca 1961 
 X X X  X     X X X     

O Vendedor de 
linguiça 1962 

X     X X      X  X X  
Casinha 

Pequenina 1963 
 X X X  X X           

O Lamparina 1964 
 X    X            

Meu Japão 
Brasileiro 1964 

 X   X X   X    X     
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O Puritano da 
Rua Augusta 1965 

X     X X  X         

O Corinthiano 1966 
X     X X  X X     X   

O Jeca e a 
Freira 1967 

 X X X  X   X   X X     
No Paraíso das 

Solteironas 1968 
 X    X      X      

Uma Pistola 
para Djeca 1969 

 x x   X   x   x x     
Betão Ronca 

Ferro 1970 
x     X       x  x x x3 

O Grande Xerife 1972 
 x   x X   x    x     

Um Caipira em 
Bariloche 1973 

 x    X x x x    x x    
Portugal Minha 

Saudade 1973 
x   x  X x       x x   

O Jeca 
Macumbeiro 1974 

 x x   X   x x  x x   x  

Jeca e o Capeta 1975 
 x x  x X   x   x     x4 

Jecão...Um 
Fofoqueiro no 

Céu 
1977 

 x   x X   x x  x x x    
Jeca e seu Filho 

Preto 1978 
 x x   X   x x  x    x x5 

A Banda das 
Velhas Virgens 1979 

 x x x  X   x    x     
O Jeca e a Égua 

Milagrosa 1980 
 x x   X   x x x x      

Fonte: adaptado de Fressato (2009) 
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ANEXO C – Produção e atuação 
 
Produção e Atuação 

Filmes Ano Cor Atuação de Amácio Mazzaropi 

Sai da Frente 1952 Preto e Branco Ator 
Nadando em Dinheiro 1952 Preto e Branco Ator 
Candinho 1953 Preto e Branco Ator 
A Carrocinha 1955 Preto e Branco Ator 
O Gato de Madame 1956 Preto e Branco Ator 
Fuzileiro do Amor 1956 Preto e Branco Ator 
O Noivo da Girafa 1957 Preto e Branco Ator 
Chico Fumaça 1958 Preto e Branco Ator 

Chofer de Praça 1958 Preto e 
Branco 

Produtor, roteirista, argumentista, 
ator 

Jeca Tatu 1959 Preto e Branco Produtor, roteirista, argumentista, ator 
As Aventuras de Pedro 
Malasartes 1960 Preto e Branco Diretor, produtor, ator 
Zé do Periquito 1960 Preto e Branco Diretor, produtor, argumentista, ator 
Tristeza do Jeca 1961 Preto e Branco Diretor, produtor, argumentista, ator 
O Vendedor de Linguiça 1962 Preto e Branco Produtor, argumentista, ator 
Casinha Pequenina 1963 Preto e Branco Produtor, argumentista, ator 
O Lamparina 1964 Preto e Branco Produtor, ator 
Meu Japão Brasileiro 1964 Colorido Produtor, roteirista, ator 
O Puritano da Rua Augusta 1965 Preto e Branco Diretor, produtor, argumentista, ator 
O Corinthiano 1966 Preto e Branco Produtor, argumentista, ator 
O Jeca e a Freira 1967 Colorido Diretor, produtor, argumentista, roteirista, ator 
No Paraíso das Solteironas 1968 Colorido Diretor, produtor, roteirista, ator 
Uma Pistola para Djeca 1969 Colorido Produtor, argumentista, roteirista, ator 
Betão Ronca Ferro 1970 Colorido Produtor, argumentista, ator 
O Grande Xerife 1972 Colorido Produtor, argumentista, ator 
Um Caipira em Bariloche 1973 Colorido Diretor, produtor, argumentista, ator 
Portugal minha Saudade 1973 Colorido Diretor, produtor, argumentista, ator 
O Jeca Macumbeiro 1974 Colorido Diretor, produtor, argumentista, ator 
Jeca e o Capeta 1975 Colorido Diretor, produtor, argumentista, ator 
Jecão...Um Fofoqueiro no 
Céu 1977 Colorido Diretor, produtor, argumentista, roteirista, ator 
Jeca e seu Filho Preto 1978 Colorido Produtor, argumentista, ator 
A Banda das Velhas Virgens 1979 Colorido Diretor, produtor, argumentista, roteirista, ator 
O Jeca e a Égua Milagrosa 1980 Colorido Diretor, produtor, argumentista, roteirista, ator 
Fonte: Museu Mazzaropi ([2012]) 
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ANEXO D – Rolos da Filmagem do Filme Chofer de Praça 
 

• 1º rolo: Zacarias (Caría é seu apelido) e Augusta, pais caipiras de Raul, para ajudar 

o término dos estudos de medicina do filho resolvem morar na cidade grande. (251,8 

m) - (Sítio, casa de pau-a-pique, cachorro. Vilarejo, ônibus, motorista, padre. São 

Paulo, SP: vista geral; vistas parciais, Praça das Bandeiras, Teatro das Bandeiras, 

automóveis, rua residencial.) 

• 2º rolo: alojam-se precariamente em uma vila onde habitam a viúva Dona Rita e sua 

irmã Iolanda, esta visivelmente interessada por Raul. Caría logo arruma emprego 

como chofer de um carro caindo aos pedaços. (280,9 m) (Vila com casas simples, 

criançada, charrete com cavalo - entregador de leite. Casa simples: sala. Quintal de 

casa, varal de roupas, cabra, patos, galinhas, coelho.)  

• 3º rolo: logo faz amizade com os alegres motoristas de um ponto de táxi, mas 

apronta confusão com a primeira passageira, bem como com a segunda: Caría é 

honesto, mas ranzinza. (287,3 m) (Automóvel e taxímetro antigos. Ruas de São 

Paulo, fachada da Faculdade de Medicina. Mazzaropi interpreta uma canção não-

identificada com conjunto sertanejo não-identificado. Guarda civil. Bairro grã-fino. 

Passageiros pitorescos.)  

• 4º rolo: enquanto as confusões se sucedem, Augusta critica o desleixo e os mimos 

de Raul. Iolanda, em particular, também o recrimina por querer passar-se como filho 

de rico. (264,7 m)(Bairro grã-fino, automóvel antigo, passageiro gorducho. Ruas 

centrais de São Paulo, automóveis, guarda de trânsito. Casa pobre: sala, vila de 

casas simples.)  

• 5º rolo: Augusta desconta sua insatisfação em cima de Cariía que, auxiliado por 

Dona Rita, acaba por provocar fofocas maledicentes por parte da vizinhança. Até a 

polícia é convocada para resolver o falso incidente que culmina em intensa briga de 

vizinhos. (273,9 m) (Vila de casas simples. Casas pobres: salas, uma delas com 

máquina de costura. Brincadeiras infantis. Radiopatrulha, camburão. Automóvel 

antigo.)  

• 6º rolo: reitera as ranzinzices batalhadoras de Caría que, felizmente, consegue 

juntar no dia a dia profissional um dinheirinho extra para sustentar Raul e para 

sonhar com um carro novo. (223,1 m) (Automóvel e taxímetro antigos. Ruas de São 

Paulo. Delegacia, policiais. Passageiro pitoresco. Casa pobre: sala. Parque do 

Ibirapuera, lambretas.)  

• 7º rolo: Raul, por seu lado, continua sua vida de falso playboy, menosprezando a 

singeleza de Iolanda. Esta, meio que para se vingar, combina o encontro de Caría 

https://www.google.com.br/search?biw=1093&bih=467&q=ranzinzices&spell=1&sa=X&ei=VSEzUtrQNIfm9gTHmIC4Dw&ved=0CCsQBSgA�


104 
 

com os pais da noiva rica de Raul, desmascarando-o (261,4 m) (Parque do 

Ibirapuera, lambretas, automóveis. Agnaldo Rayol interpreta ‘Onde estará meu 

amor’. Casa classe média: sala, jardim. Bairro grã-fino, mordomo.)  

• 8º rolo: De fiasco em fiasco, Caría constrange a família rica. (281,2 m) (Casa classe 

média: sala, sala de jantar. Lana Bittencourt interpreta ‘Se alguém telefonar’. 

Mordomo.)  

• 9º rolo: Raul, no dia de sua formatura, não avisa os pais sobre a solenidade. Iolanda, 

porém, comunica. Eles se paramentam com a habilidade de Dona Rita nas costuras, 

mas sem convite são impedidos de entrar no recinto. (274,3 m) (Casa classe média: 

sala, pequeno incêndio. Vila de casas simples, baile popular com fogueira. 

Mazzaropi canta uma canção não-identificada, com pequeno conjunto musical. 

Automóvel antigo, motoristas. Passageiro pitoresco. Casa pobre: quarto, sala. Teatro 

Municipal: fachada e saguão. Automóvel recente.)  

• 10º rolo: Raul os despista e eles, profundamente magoados, já em casa rememoram 

a vida de sacrifícios pela qual passaram. Criticam o filho ingrato, choram e o 

renegam com uma lição de moral. Raul, ao acordar, percebe que foi abandonado. 

Arrependido, consegue alcançá-los antes da partida. Pede desculpas. Caría e 

Augusta partem. Iolanda, que estava ao fundo, abraça Raul. (237 m) (Teatro 

Municipal: saguão e fachada. Casa pobre: sala, quarto. Vila de casas simples. 

Viaduto do Chá, Praça das Bandeiras. Ônibus.). (MUSEU MAZZAROPI, 2012).  
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