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apresentação.
Oi cinéfilos, 

Meu nome é Carolina e esse almanaque surgiu com a pandemia da Co-

vid-19 e, consequentemente muito tempo livre. Eu sempre fui apaixonada 

por cinema e sonhava em ser atriz, então quando a quarentena começou 

eu tive a ideia de aprender um pouco mais sobre esse mundo que me fas-

cina tanto e assistir os, na época, 92 ganhadores da categoria de melhor fil-

me da premiação do Oscar. Assistindo todos esses filmes surgiram muitas 

opiniões e comentários, assim eu comecei a escrever críticas. 

Conforme o tempo passou, resolvi compartilhar elas em uma página no 

Instagram (@assistaaumfilme). Chegando 2021 meus planos se expandi-

ram um pouco e eu resolvi criar uma página no Tik Tok com o mesmo 

intuito do instagram, porém indo além dos ganhadores do Oscar. 

Esse almanaque nasceu de um trabalho de faculdade, da matéria de Pro-

jeto Editorial e Gráfico, onde pude pegar todos meus textos e imortalizar 

eles nesse almanaque. Todas as notas dos filmes, avaliados em até 5 estrelas, 

partiram das minhas opiniões de uma cinéfila sem formação. Espero que 

esse almanaque consiga passar todo meu amor pelo cinema da mesma for-

ma como o filme La La Land conseguiu me passar. 

2022 Almanaque do Oscar

Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná

Rua Bom Jesus, 650, Juvevê, CEP 80035-010

Curitiba-PR

Edição executiva: Carolina Genez
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década de 1930.

imagem divulgação

Em 16 de maio de 1929 aconteceu o primeiro Oscar. A pre-
miação começou com o nome de Academy Award of Me-
ret e, desde essa época, é a maior referência de prestígio no 
mundo cinematográfico. A primeira década da premiação e 
o início da Era de Ouro – que já começava na fase do cinema 
sonoro – é marcada por vários filmes abordando os contextos 
das guerras. A maioria dos vencedores destaca o sentimento 
paternalista e patriota estadunidense. 

Por conta da mudança do cinema mudo para o falado, mui-
tas atuações são exageradas e teatrais. Alguns dos ganhadores 
inovaram nas questões cinematográficas trazendo algumas 
técnicas novas de filmagem para o cinema. O grande des-
taque é Aconteceu Naquela Noite (1935), a primeira grande 
comédia romântica já feita, e levou para casa cinco prêmios, 
mais do que qualquer outro filme da década.
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1929
asas

Década 1930

Direção
William A. Wellman 
Harry d`Abbadie d`Arrast
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor engenharia de efeitos
Notas
IMDb: 7.5
Rotten tomatoes: 93%

Curiosidades
▪ Clara Bow era considerada a maior atriz de 
Hollywood até 1930. Mas como muitos atores da 
época, sofreu com a passagem para o cinema falado.

▪ O filme foi considerado perdido por décadas, até 
que uma cópia foi descoberta no arquivo de filmes 
da Cinematheque Française, em Paris, em 1980.

▪ Na época do seu lançamento, Asas chegou a ficar 
63 semanas em cartaz em alguns lugares. Sucesso 
devido a ambientação da Primeira Guerra Mundial.

Jack Powell (Charles Rogers) e David Armstrong 
(Richard Arlen) vivem numa típica cidade ame-
ricana e disputam o amor da bela Sylvia Lewis 

(Jobyna Ralston). O que Jack não sabe, é que Mary 
Preston (Clara Bow) está apaixonada por ele. 

Os dois homens acabam se alistando no exército e 
se tornam aviadores durante a Grande Guerra e, dis-
posta a ajudar Jack, Mary decide arriscar sua vida e 
carreira viajando a Europa em busca de seu amado.

O longa sofreu pela época que foi feito, já que ele é 
inteiro mudo e possui mais de 2 horas de duração, o 
que dificulta seu ritmo. Além disso tem alguns mo-
mentos confusos, principalmente na segunda meta-
de, em que muitas cenas não agregam na narrativa 

Asas é frequentemente lembrado como o único lon-
ga-metragem mudo a levar o Oscar de melhor filme 
até O artista em 2012, o que faz sua trilha sonora 

se destacar. Por conta da linguagem, foi preciso se 
apoiar bastante nos efeitos sonoros para manter a li-
gação com o espectador. Inclusive, muitos filmes an-
tigos tem cenas sem som de fundo, o que torna o fil-
me mais devagar, porém Asas não comete esse erro.

Outro fato interessante é a personagem de Clara 
Bow. Bow traz uma atuação excepcional de uma mu-
lher muito independente para a época.

Assim como os protagonistas, o diretor William A. 
Wellman foi piloto durante a Primeira Guerra, o que 
trouxe um certo realismo ao longa-metragem.

Apesar de tudo, Asas é um filme que tem seu char-
me, principalmente pelos elementos técnicos de sua 
produção e por ser bem ousado para época.

Imagem divulgação
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1930
melodia da brodway
Direção
Harry Beaumont
Prêmios
Oscar de melhor filme
Notas
IMDb: 5.7
Rotten tomatoes: 33%

Hank (Bessie Love) e Queenie (Anita Page) são 
duas irmãs que têm o sonho de serem bem suce-
didas na Broadway. Um dia esse desejo se torna 

realidade quando elas passam a fazer parte de um 
show produzido por Francis Zangfield (Eddie Kane). 

Hank é casada com Eddie (Charles King), mas ele 
passa a se interessar por sua irmã depois dela se des-
tacar em uma apresentação. Após a performance, 
Queenie passa a ter toda a a para si e começa a ter 
um caso com Jock Warriner (Kenneth Thomson).

O filme marcou a época sendo um sucesso de bi-
lheteria: até esse momento apenas outros cinco mu-
sicais haviam sido lançados. Melodia da Broadway 
também foi o primeiro filme com uma temática de 
backstage, futuramente vista em A Malvada (1950).

Apesar disso, esse é de longe o pior longa-metragem 
a levar a estatueta de melhor filme, a começar pelo 
roteiro com uma narrativa incerta. Além disso, a atu-
ação também incomoda sendo muito caricata.

O triângulo amoroso é pouco aproveitado no longa, 
com pouquíssimas cenas sobre o assunto e as prota-
gonistas femininas são rasas, como na construção da 
Queenie, sendo muito inocente e manipulável.

É impossível negar a importância de Melodia da 
Broadway e seu valor para o desenvolvimento dos 
musicais. Mas em geral o filme é entediante, lento, e 
os números musicais são ruins e mal coreografados.

1930
Nada novo no front

Direção
Lewis Milestone
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 98%

Um jovem estudante alemão chamado Paul Bau-
mer (Lew Ayres), é convencido por seu profes-
sor nacionalista a se alistar no exército junto com 

seus amigos para lutar na Primeira Guerra Mundial. 
Porém, os jovens logo percebem que a realidade não 
é nenhum pouco parecida como o professor contou. 

O filme é baseado no livro do veterano de guerra, 
Erich Maria Remarque, que tem cunho crítico e pa-
cifista, e foi publicado em 1929. A obra, inclusive, 
chegou a ser proibida durante a Alemanha nazista, 
tendo seus exemplares queimados em praça pública.

Ao contrário do filme Asas (1929), Nada novo no 
front mostra a realidade da guerra de uma forma 
mais humana e realista, trazendo ao telespectador 
reflexões sobre as consequências e impactos, através 
da desconstrução dos próprios personagens.

O filme passa uma mensagem antibélica desde o 
princípio, mas é durante as trincheiras que o horror 
se estabelece. O longa enfatiza o terror da guerra, 
principalmente com as chuvas constantes, lama, con-
vívio com ratos, doenças e os bombardeios. 

A fotografia é outro fator importante que, com as po-
sições da câmera, consegue passar para o telespecta-
dor a imagem da guerra como uma prisão. 

Apesar das qualidades, o filme é muito arrastado e 
cansativo, o roteiro não é tão bem escrito, já que tem 
muitos personagens e a maioria não tem profundida- 
de, tornando-se superficiais. Mas, de certa forma ele 
en- trega o que promete, trazendo uma mensagem 
clara: “Na guerra todos perdem”

Década 1930

Curiosidades

▪ O vilão recebeu o nome de Jock Warriner, refe-
rência a Jack L. Warner, “cabeça” da Warner Bros e 
grande concorrente da MGM naquele tempo. 

▪ Ironicamente, quem detém os direitos do catálogo 
da MGM é a Warner.

▪ Na época a divulgação para o filme da MGM era: 
“Todo Falado! Todo cantado! Todo Dançado!”.

Curiosidades
▪ Além da versão de 1930 em preto e branco, foi 
feita uma segunda colorida em 1979, estrelada por 
Richard Thomas e Ernest Bornigne.

▪ A canção Na Rodoviária, de Raul Seixas, faz uma 
homenagem ao filme citando seu nome

Imagem divulgação

Imagem divulgação
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Década 1930

1931
Cimarron

Direção
Wesley Ruggles
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 5.9
Rotten tomatoes: 52%

O filme conta a história da corrida por terras de 
Oklahoma, em que o governo americano com-
prou as terras indígenas e deu aos colonos. 

Acompanhamos a história de Yancey Cravat (Ri-
chard Dix), que convence sua esposa, Sabra (Irene 
Dunne) e seu filho Cimarron, para povoar as terras 
de Osage em Oklahoma e abrir um jornal.

O longa é um épico que mostra os pontos positivos 
do “espírito americano”. O protagonista Yancey re-
presenta o desejo de expansão e desenvolvimento, e 
nunca está satisfeito com o que tem. Uma ironia, já 
que na época o país vivia uma grave crise econômica.

O protagonista é muito determinado e é colocado 
como o mocinho da história, porém ele é um perso-
nagem muito mal explorado. Além disso, a perfor-
mance caricata de Richard Dix incomoda. 

O filme se destaca pela direção de arte em seus cená-
rios e figurinos da época e pela forma como o diretor 
mostra a passagem do tempo em Oklahoma, com a 

transformação das terras e a cidade ganhando vida. 
Nesses momentos, características da época são fre-
quentes, com um forte apelo da religião, a violência 
e os preconceitos, principalmente o racismo.

Em geral, Cimarron é um dos piores ganhadores 
da história do Oscar: é chato e arrastado em vários 
momentos. O roteiro é extremamente falho, com 
buracos e nenhuma história paralela relevante. Mas 
marcado até hoje por ter sido o primeiro filme de 
faroeste a ganhar uma estatueta do Oscar.

Curiosidades
▪ Cimarron foi o primeiro filme a concorrer em to-
das as principais categorias do Oscar.

▪ Trinta anos mais tarde, Anthony Mann realizou 
uma nova versão, Cimarron - Jornada da Vida (Ci-
marron, 1960).

1932
Grande hotel

Direção
Edmund Goulding
Prêmios
Oscar de melhor filme
Notas
IMDb: 7.4
Rotten tomatoes: 86%

Um luxuoso hotel em Berlim vive dias de tédio 
até a chegada de um grupo de hóspedes um tan-
to curioso. Entre eles, um aristocrata arruinado, 

um balconista doente, um cruel magnata, uma bela 
e intrigante taquígrafa e uma melancólica bailarina. 

Esse foi um dos primeiros filmes a não seguir uma 
única narrativa, acompanhando várias histórias e per-
sonagens que se cruzam em alguns momentos. Além 
disso, a trama se passa quase por completo no am-
biente do hotel. Assim o diretor transforma o local 
de certa forma, em um personagem.

A fotografia de Cedric Gibbons — que mais tarde iria 
trabalhar na fotografia de outro ganhador da estatue-
ta de melhor filme: Sinfonia de Paris (1951) — foi 
mais que essencial, captando cada detalhe do Hotel.

Os personagens do longa são bem interessantes, 
cada um sendo extremamente único e característico. 
Greta Garbo interpreta a amargurada bailarina rus-
sa Grusinskaya, que sofre pela idade e depende dos 
aplausos para viver. Já John Barrymore (avô de Drew 
Barrymore), vive o Barão Felix von Geigern, que é Imagem divulgação

Imagem divulgação
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viciado em jogos de aposta e pretende roubar um 
colar de pérolas para pagar suas dívidas. 

Além deles, também há o magnata ganancioso 
Presying (Wallace Berry), Otto Kringelein (Lionel 
Barrymore, irmão mais velho de John), Dr. Otterns-
chlag (Lewis Stone) e, claro, a personagem mais inte-
ressante do longa,  a  misteriosa e cheia de surpresas 
taquígrafa Flaemmchen (Joan Crawford).   

O diretor fez um ótimo trabalho, principalmente 
nas cenas de início no saguão do hotel. O roteiro é 
muito bem escrito e amarra todas as histórias muito 
bem e garante ao filme um ritmo fluido. Ele sofre um 
pouco pela época em que foi feito, já que em alguns 
momentos a narrativa fica um pouco desinteressante.

Apesar de algumas atuações caricatas, Grande Hotel 
é bem interessante, trazendo algumas técnicas inte-
ressantes para o cinema. Estranhamente, o filme é 
o único da história que levou o prêmio de melhor 
filme e não concorreu em nenhuma outra categoria.

Curiosidades

▪ O filme é baseado na peça Menschen im Hotel, 
que por sua vez é baseado no romance de Vicki 
Baum, que relatava as próprias experiências da es-
critora que foi camareira em dois hotéis em Berlim.

▪ O filme foi uma aposta do lendário produtor Irving 
Thalberg, que teve a revolucionária ideia de compor 
o elenco com somente astros da época. 

▪ Não existe cena onde Greta Garbo e Joan Craw-
ford estejam no mesmo quadro. Isto foi feito para 
que nenhuma colocasse a outra em segundo plano.

Década 1930

1934
CAVALGADA
Direção
Frank Lloyd
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb: 5.8
Rotten tomatoes: 64%

Cavalgada acompanhos londrinos Jane (Diana 
Wynyard), Robert Marryot (Clive Brook) e sua 
família durante acontecimentos entre os anos de 

1899 a 1932, como a morte da Rainha Vitória, o nau-
frágio do titanic e a Primeira Guerra Mundial. 

O longa-metragem é baseado na peça de Noel 
Coward, que bebeu muito do contexto social da épo-
ca. Isso ajudou Cavalgada a levar para casa a estatueta 
de Melhor Filme, já que o público poderia ver os 
episódios que marcaram suas vidas na telona.

 Essa proposta é interessante, já que filme encaixa 
os familiares nesses grandes eventos históricos. Além 
disso, também toca em alguns temas de Nada Novo 
no Front (1930) como a brutalidade da guerra.

Apesar disso, Cavalgada trata dessas questões de 
forma superficial, deixando de lado as passagens de 
tempo, e não acompanha o sentimento dos persona-
gens. A narrativa também é bastante cansativa e pega 
ritmo apenas na metade para o final do filme.

O roteiro por vezes é falho e muitas histórias termi-
nam sem repercussão na narrativa principal, se alon-
gando desnecessariamente. O filme peca em diálogos 
pouco realistas que desconectam o público da tela.

Cavalgada enfatiza uma mensagem de esperança e 
um certo patriotismo, uma declaração de saudades 
a todos que morreram lutando pelo país e pela paz.

Curiosidades

▪ A Lux Radio Theater transmitiu uma adaptação de 
60 minutos de Cavalgada para rádio em 1936.

▪ Diana Wynyard foi indicada à estatueta de Melhor 
Atriz e teve seus pés eternizados na Calçada da Fama 
por causa deste filme.

Imagem divulgação

Imagem divulgação



16 17

Década 1930

1935
ACONTECEU NAQUELA NOITE

Direção
Frank Capra
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor 
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor roteiro original
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 99%

Ahistória acompanha Ellie Andrews (Claudette 
Colbert), uma garota mimada que resolve fugir 
de casa quando seu pai não a deixa se casar.

Nessa fuga, ela conhece o charmoso jornalista Pe-
ter Warne (Clark Gable) que acaba de ser demitido 
e está a procura de um furo. De forma relutante, a 
moça acaba aceitando a ajuda de Peter.

A dinâmica divertida entre Peter e Ellie, que come-
çam se odiando e se aproximam conforme a história 
se desenrola, tornou-se referência e inpiração para 
os casais em outros filmes do gênero, como: Amor à 
Segunda Vista, Noiva em Fuga e Juntos pelo Acaso.

Mesmo mimada, Ellie Andrews era uma mulher de 
personalidade forte e determinada,  desejando  inde-
pendência para escolher com quem se casar.

Curiosidades

O roteiro é muito inteligente, com diálogos afiados e 
cheios de humor. Ele consegue também desenvolver 
bem seus personagens. O figurino é bem interessan-
te, traz de forma sutil os sentimentos dos persona-
gens e dá dicas sobre o relacionamento deles. 

Mesmo antigo, o filme é bem envolvente, já que sua 
história é muito bem desenvolvida e próxima, o que 
gera uma fácil identificação. A performance dos ato-
res também ajudou a prender a atenção, pois entre-
gam personagens muito divertidos.

Aconteceu Naquela Noite fez história no cinema, 
permanecendo como a primeira e grande comédia 
romântica já feita e influenciando um dos gêneros 

▪ Aconteceu Naquela Noite venceu as cinco cate-
goria principais da premiação, feito que só se repe-
tiu duas outras vezes, com Um Estranho no Ninho 
(1975) e O Silêncio dos Inocentes (1991).

▪ O filme foi eleito a terceira melhor comédia ro-
mântica de todos os tempos pelo American Film Ins-
titute.

▪ A história é baseada em um conto de Samuel Ho-
pkins Adams, adaptado às telonas por Robert Riskin.

Imagem divulgação
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Década 1930

1936
o grande motim
Direção
Frank Lloyd
Prêmios
Oscar de melhor filme
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 93%

Roger (Franchot Tone) é um oficial da marinha 
que se junta à tripulação dos capitães Bligh 
(Charles Laughton) e Fletcher (Clark Gable) no 

navio Bounty, em uma viagem ao Taiti. 

Conforme os dias passam, Bligh se mostra um tira-
no, sendo extremamente brutal ele se aproveitando 
de seu poder para punir sua tripulação por motivos 
absurdos, e assim começa um motim no navio.

O principal diferencial do filme são os seus cená-
rios e a reconstrução do navio Bounty com realis-
mo, trazendo ainda mais sofrimento para os atores 
tripulantes, além da sensação de claustrofobia.

A fotografia também ajuda muito nesse quesito com 
as tomadas em alto mar, com trechos no Taiti su-
aves, dando uma atmosfera de sonho paradisíaco, 

Curiosidades

que se destaca ainda mais quando os tripulantes vol-
tam para o navio com as crueldade de Bligh.

O longa foge do drama em diversos momentos e ex-
perimenta gêneros como a comédia – se utilizando 
muitos dos estereótipos de marinheiros – e romance. 
Porém, O Grande Motim perde um pouco o ritmo 
e se prende demais na narrativa do Taiti, com pouco 
espaço para o acontecimento principal: o motim.

Ainda sim, O Grande Motim é um filme que impres-
siona tanto em roteiro, quanto tecnicamente pela 
época em que foi feito, e merece ser conferido por 
seus efeitos e atuações memoráveis.

▪ O filme é a terceira adaptação do romance históri-
co de Charles Nordhoff e James Norman Hall.

▪ A história é baseada em um motim real contra 
William Bligh, capitão do navio Bounty da marinha 
britânica no século XVIII.

▪ O longa foi o único do Oscar a ter três nomeações 
de Melhor Ator Principal.

Direção
Robert Z. Leonard
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor coreografia
Oscar de melhor atriz
Notas
IMDb: 6.7
Rotten tomatoes: 62%

O  musical conta a história real de Florenz Ziegfeld 
Jr (William Powell), um homem extremamente 
ambicioso que se tornou um grande empresário 

da Broadway. O longa o acompanha desde 1893, na 
Feira Mundial de Chicago, até sua morte, em 1932. 

O filme aposta na grandiosidade, com muitos figu-
rantes, grandes cenários, figurinos espetaculares e 
números musicais. Ele mostra alguns dos mais famo-
sos espetáculos de Ziegfeld – que teriam sido ainda 
melhores se tivesse sido feito hoje em dia com cor.

 O protagonista é extremamente marcante, excêntri-
co e desenvolvido. William Powell fez um trabalho 
excelente, interpretando um célebre produtor que 
fez história na produção de musicais, o ator, porém, 
não chegou a ser indicado à estatueta. 

Outro fator interessante é a participação de muitas 
estrelas de musicais na época como  Fanny Brice – 

interpretada por ela mesma –, uma das mais conheci-
das atrizes da Broadway lançadas por Ziegfeld. 

Mesmo não sendo inesquecível,  Ziegfield: O Cria-
dor de Estrelas tem sequências marcantes e conta a 
história interessante da vida do empresário um ho-
mem brilhante que de fato criou muitas estrelas.

Curiosidades

▪ Anos mais tarde, Fanny Brice seria biografada no 
musical Funny Girl, estrelado por Barbra Streisand.

▪ O longa foi a produção mais cara da Metro-Gol-
dwyn-Mayer, custando dois milhões de dólares, e ar-
recadando o dobro em bilheterias, além de ter sido 
um sucesso de crítica.

1937
Ziegfeld:
o criador de estrelasImagem divulgação
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1938
A VIDA DE EMILE ZOLA

Direção
William Dieterle
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator coadjuvante
Oscar de melhor roteiro
Notas
IMDb: 7.2
Rotten tomatoes: 82%

O filme conta sobre o escritor Émile Zola (Paul 
Muni), que foi um dos representantes da escola 
literária naturalista.  A trama o acompanha desde 

a publicação de seu primeiro sucesso, Nana (1926) e 
até sua participação no caso Dreyfuss, onde um mi-
litar foi injustamente condenado de traição à nação.

O longa tem um começo promissor. Émile mora 
num sótão com seu amigo Paul Cezanne (Vladimir 
Sokoloff), esperando o triunfo de suas carreiras. Essa 
parte inicial se dedica a apresentar as principais ca-
racterísticas de Zola: sua bondade, seu senso de justi-

ça, opiniões  fortes e principalmente como ele usou a 
influência para lutar pelo que ele acreditava.

Essas características positivas do protagonista ficam 
em destaque até o momento que o espectador sofre 
uma quebra brutal: quando Zola consegue sucesso, 
ele muda abruptamente sua personalidade.

O roteiro, se perde um pouco ao contar a conexão 
do caso Dreyfuss com a carreira do escritor, com 
uma mudança completamente desarmônica e que 
deixa a história arrastada para o escpectador. 

Apesar disso, o decorrer da trama possui alguns pon-
tos positivos, como a excelente atuação do ator Paul 
Muni. O diretor também faz um ótimo trabalho com 
movimentos interessantes de câmera.

A Vida de Emile Zola consegue não ficar preso à 
época que foi feito. Apesar de não explorar tanto 
quanto poderia a vida do protagonista, o filme traz 
alguns momentos interessantes, pela performance 
dos atores e pelos aspectos cinematográficos.

Curiosidades
▪ As filmagens aconteceram na ordem inversa à da 
exibição das cenas, com Muni rodando primeiro as 
imagens em que seu personagem aparece envelheci-
do. A maquiagem demorava 3h30 para ficar pronta.

1939
DO MUNDO NADA SE LEVA

Direção
Frank Capra
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb: 7.9
Rotten tomatoes: 93%

O filme conta a história dos noivos Alice Sycamo-
re (Jean Arthur) e Tony Kirby (James Stewart) que, 
por conta de suas diferentes realidades sociais, lutam 
contra a incompatibilidade entre as suas famílias. 

Tony é vice-presidente do banco de seu pai e tem 
uma família conservadora que é contra o casamento 
dos dois. Já Alice, trabalha como secretária de Tony 
e tem uma família simples, porém excêntrica, e mo-
ram em uma casa super alegre cheia de músicas.

O roteiro foi adaptado de uma peça escrita pelo esta-
dunidense George S. Kaufman, com o mesmo título, 
e explora um amor sofrido, quase que shakesperia-
no. O filme destaca bastante aquela velha moral: “há 
coisas na vida que valem mais do que dinheiro”. 

O diretor usa algumas técnicas de filmagem novas, 
como em uma cena que é filmada em cinco ângulos 
diferentes, usando planos longos deixando os atores 
mais livres. O diretor já havia feito uma cena assim 
no filme Aconteceu Naquela Noite (1935).

Os cenários são interessantes, principalmente os de-
talhes da casa dos Vanderhoff que exala a essência 
da família. Esses acontecimentos transmitem ao es-
pectador o valor sentimental. E essas características, 
claro, acabam destoando da realidade dos Kirby.

Apesar disso, o filme não consegue fugir do clichê, 
com um desenvolvimento e final previsíveis. Mes-
mo com uma trama interessante, Do Mundo Nada 
se Leva acaba focando em reviravoltas erradas em 
vários momentos, tornando-se um filme esquecível.

Curiosidades
▪ O diretor acreditava que os atores não precisavam 
mostrar sempre suas feições, gravando várias cenas 
sem mostrar o rosto dos atores, alegando que mes-
mo assim eles entregavam o sentimento desejado.

Década 1930 Década 1930
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década de 1940.
Se na década de 30 as guerras eram a trama principal, na 
década de 40 elas são mais utilizadas como plano de fun-
do. Um exemplo é Casablanca (1944), que se passa no con-
texto da Segunda Guerra Mundial, mas o foco é o romance.  
Também foi uma época de grandes investimentos em tecno-
logias cinematográficas. Os filmes apostam no drama e em 
uma Hollywood clássica, com filmes épicos que marcaram o 
cinema. E pela primeira vez uma mulher negra foi indicada e 
venceu o Oscar. Hattie McDaniel ganhou na categoria de Me-
lhor Atriz Coadjuvante, com o seu papel em …E o vento levou 
(1940), mas foi impedida de comparecer à premiação pelas 
leis racistas da época. O mesmo filme que premiou Hattie 
foi o maior vencedor da década, com 9 estatuetas, é um dos 
maiores clássicos do cinema mundial.
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1940
...E O VENTO LEVOU

Década 1940

Direção
Victor Fleming
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor atriz
Oscar honorário
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 90%

S carlett O`Hara (Vivien Leigh) é uma jovem que 
consegue tudo o que quer, menos o amor de 
sua vida, o nobre sulista Ashley Wilkes (Leslie 

Howard), que já tem um casamento arranjado.  Nem 
mesmo o aventureiro Rhett Butler (Clark Gable) faz 
com que a garota esqueça seu amor. 

Porém a situação muda completamente com o ínicio 
da guerra civil norte-americana e Scarlett precisa lu-
tar para sobreviver e manter sua família.

   A fotografia do filme é majestosa e única para épo-
ca, com uma paleta de cores super colorida. Os fi-
gurinos também não ficam de fora, principalmente 

os impecáveis vestidos de Scarlett. A trilha sonora é 
inesquecível, sendo composta por melodias que mar-
cam a relação de Scarlett com os outros personagens.

Mas o coração do longa é Vivien Leigh. O desenvol-
vimento foi muito bem trabalhado, indo de uma ga-
rota mimada para uma mulher forte e trabalhadora. 
A protagonista, longe de ser perfeita, é extremamen-
te arrogante e manipuladora, mas muito interessante.

   Outro ator importante para a trama é Clark Gable 
que, junto com Vivien, forma um dos casais mais 
marcantes do cinema. Butler, gosta das coisas feitas 
à sua maneira e não tem problema em usar dinheiro 
para consegui-las. Essas características fizeram com 
que ele e Scarlett fossem praticamente almas gêmeas.

   Hattie McDaniel, que vive a escrava Mammy, tam-
bém é importante para o longa. Ela é a guardiã da 
família, e funciona como voz da razão. 

      Com quase quatro horas de duração, E o vento levou 
é o clássico dos clássicos e dono de uma das maiores 
bilheterias de todos os tempos. Sendo um romance 
épico e um marco do cinema. 

Curiosidades

▪ Mais de 1.400 atrizes foram entrevistadas para o 
papel de Scarlet O'Hara. Dessas, 400 foram selecio-
nadas para fazer a audição final.
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1941
rebecca, a mulher 
inesquecível

Década 1940

Direção
Alfred Hitchcock 
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor fotografia: preto e branco
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 100%

Uma jovem de origem humilde (Joan Fontaine) 
se casa com o nobre inglês Maxim de Winter 
(Laurence Olivier) que vive atormentado por 

lembranças da falecida esposa. Após se casarem, ela 
se muda para a mansão Manderley, onde acaba des-
cobrindo segredos sobre o passado dele.

A história se divide em duas partes. A primeira, com 
ar romântico, mostra os dois protagonistas se conhe-
cendo. É nessa parte que é revelado muito da perso-
nalidade da jovem, que não tem o nome revelado.

Já a segunda parte acompanha a nova Sra. de Win-
ter tentando se adaptar à nova vida na mansão e aos 
empregados que não a aceitam, pois adoravam a fa-
lecida Rebecca, ex-esposa de Maxim.

A fotografia do filme é perfeita. Na primeira parte, se 
destacam cenas ao ar livre, com a fotografia mais cla-
ra e um clima mais feliz. Enquanto na segunda parte, 

há muitas cenas no interior da casa, a fotografia é 
escurecida, representando o luto por Rebecca.

Uma das melhores coisas do filme é a atuação de 
Joan Fontaine, que faz um trabalho esplêndido como 
a jovem ingênua e indecisa. Um fato interessante é 
que o ponto de vista do longa é pelos olhos da moça.

Outra personagem que se destaca é a governanta da 
casa, Mrs. Danvers (Judith Anderson), que atormen-
ta a jovem. A performance de Anderson é impressio-
nante. Ela é manipuladora e trabalha de forma sutil, 
instaurando aos poucos uma atmosfera de terror e 
sendo basicamente uma lembrança viva de Rebecca.

Mesmo Hitchcock sendo considerado o mestre do 
suspense, esse filme se enquadra mais em um terror 
psicológico. Apesar da obra ser impecável, o grande 
plot twist do filme não me surpreendeu, o que me 
decepcionou um pouco. Mas, ainda assim, Rebecca, 
a mulher inesquecível é, de fato, inesquecível.

Curiosidades

▪ Rebecca marcou a estreia do Mestre do Suspense 
nos Estados Unidos, porém seu elenco é composto 
por britânicos.
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O filme também apresenta alguns sub-plots que não 
acrescentam nada à narrativa, só a deixam mais con-
fusa e cansativa. Num geral, ele não é dos piores ga-
nhadores da estatueta de melhor filme, mas é sem 
graça comparado com outros da mesma decáda.

Ainda assim, Rosa Esperança foi muito marcante 
no seu lançamento, superando expectativas e sendo 
indicado a doze estatuetas e levando para casa seis, 
além disso, de certa forma, o filme trouxe algumas 
mensagens necessárias para a época.

▪ Winston Churchill disse uma vez que este filme 
tinha feito mais para o esforço de guerra do que uma 
frota de destroyers.

Década 1940 Década 1940

1942
Como era verde  meu 
vale

1943
Rosa de esperança

Curiosidades

Curiosidades

Direção
John Ford
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor ator Coadjuvante
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 89%

Já com 60 anos, Huw Morgan (Roddy McDowall) 
lembra de sua infância em um pequeno vale mi-
nerador localizado no País de Gales. Apesar da 

insistência de seus pais para se tornar um médico e 
melhorar a condição da família, Huw resolve per-
manecer no vale e se tornar um minerador.

O filme mostra o vale como um paraíso sendo ame-
açado pelo avanço econômico das minas de carvão, 
que eventualmente irão quebrar a sua harmonia. 

A direção trabalhou bem com o elenco, humanizando 
os personagens. A fotografia captou a visão infantil do 
protagonista com belos planos gerais, passando o olhar 
otimista de Huw, enquanto tons escuros vão tomando 
conta da tela, representando a melancolia do vale.

Apesar disso, o filme peca em muitos momentos, sen-
do extremamente lento e arrastado.O roteiro é falho, 
e muitos personagens são desinteressantes e por ter 
muitas tramas, a grande maioria é mal executada.

O filme tem um tom conservador, e por ter sido feito 
na Segunda Guerra Mundial passava uma mensagem 
otimista. Como era verde meu vale só não é esquecível 
pois sempre será lembrado como o filme que levou a 
estatueta de melhor filme de Cidadão Kane (1941). 

▪Devido a Segunda Guerra Mundial e os bombar-
deios, o filme não pôde ser rodado no País de Gales, 
sendo inteiramente filmado na Califórnia (EUA). 

Direção
William Wyler 
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor atriz Coadjuvante
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas:
IMDb: 7.6
Rotten tomatoes: 94%

Baseado na obra de Jan Struther, o filme acom-
panha os Minivers, uma família britânica rica e 
bem sucedida que é separada quando o seu fi-

lho, Vin (Richard Ney) tem de se alistar ao exército. 

Carol Beldon (Teresa Wright), é vizinha dos Mini-
ver por quem Vin se apaixona. A história dos dois 
lembra Romeu e Julieta, pois os Belton, apesar de 
ricos, tinham tradições diferentes dos Miniver.

Em influência da Segunda Guerra, o propósito do 
filme é ser uma propaganda patriota. Isso é mostra-
do em diversos momentos com uma mensagem de 
união entre pessoas diferentes para alcançar a paz. 

Ao contrário de muitos filmes de guerra, ele não 
mostra a realidade no campo de batalha, e sim as 
consequências de quem permaneceu no país. Porém 
são poucos os momentos em que a família realmente 
presenciou perigo, quebrando a realidade do longa.
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Década 1940

1944
casablanca
Direção
Michael Curtiz
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor direção
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 8.5
Rotten tomatoes: 91%

Durante a Segunda Guerra Mundial, o exilado 
norte- americano, Rick Blaine (Humphrey Bo-
gart), vai para a cidade de Casablanca, uma área 

não ocupada da França onde os refugiados da guer-
ra se escondiam. Rick se firma na cidade, até que a 
mulher por quem foi apaixonado, Ilsa Lund (Ingrid 
Bergman), aparece novamente em sua vida.

Mesmo se passando durante a época da guerra, o 
grande foco da história é o romance. O roteiro do 
filme é muito inteligente e prende os telespectadores 
com diálogos geniais, cheios de drama, meias-pala-
vras, duplos significados e algumas das frases mais 
memoráveis do cinema,  sem ficar forçado ou clichê.

A fotografia do filme é majestosa, carregando o ar 
melancólico de um amor impossível. A direção foca 
muito nos detalhes da fotografia, com planos que 
permitem o telespectador observar as minúcias. E 
por fim, a trilha sonora que complementa todos es-
ses fatores, sendo sutil e ao mesmo tempo marcante.

As atuações não ficam para trás, com performances 
inesquecíveis dos dois protagonistas. Ingrid Bergman 
traz uma personagem romântica e apaixonante, di-
vidida entre dois amores, entre o passado e futuro, 
com uma tristeza quase que palpável. 

Bogart, tem uma certa indiferença que cai por ter-
ra ao se deparar com sua maior mágoa, seu grande 
amor. O personagem também é muito lembrado por 
ter um humor sarcástico, sem parecer arrogante.

E claro, os dois atores tem uma ótima química em 
tela, fazendo com que o público realmente torça por 
seu final feliz. Ambos os personagens são muito mar-
cantes e imortalizaram os atores no cinema.

Casablanca é sem dúvidas um dos maiores clássicos 
do cinema e um dos melhores romances já feitos, 
entregando um filme extremamente apaixonante.

▪ Em 2006 o roteiro foi eleito o melhor de todos 
os tempos pelo sindicato de roteiristas dos Estados 
Unidos.

▪ A estreia estava prevista para junho de 1943, mas 
como em novembro de 1942 os Aliados desembar-
caram no norte da África e libertaram a verdadeira 
Casablanca, a Warner Bros. adiantou a estreia.

Curiosidades
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Década 1940

1945
O Bom pastor 1946

farrapo humano
Direção
Leo McCarey
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor direção
Oscar de melhor canção original 
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor ator coadjuvante
Oscar de melhor roteiro 
Oscar de melhor história original
Notas
IMDb: 7.1
Rotten tomatoes: 81%

O jovem padre O`Malley (Bing Crosby) é enviado 
para substituir o padre conservador Fitzgibbon 
(Barry Fitzgerld), e se esforça para se integrar na 

comunidade e ser aceito pelo antigo padre.

O filme conta com uma sinopse excessivamente 
aberta, o que complica muito seu desenvolvimento, 
já que é cheio de sub-tramas que não levam a lugar 
nenhum e pouco agregam à história. A grande maio-
ria dos personagens também são pouco interessan-
tes, e não prendem nenhum pouco a atenção.

O protagonista do filme é extremamente superficial, 
tendo apenas qualidades, o que o tornou irreal e le-
vou o filme  pelo mesmo caminho. A performance 
de Bill Crosby também não surpreende e nem inova. 
O longa é enquadrado como musical, porém as mú-
sica são encaixadas de maneira forçada na história.

Como os outros ganhadores da estatueta na época, 
esse também se passa durante a Segunda Guerra 
Mundial, embora ela seja citada apenas uma vez, de 
certa forma, como uma mensagem otimista.

O roteiro também é mal escrito, tendo diálogos fúteis 
que não são relevantes para o enredo. O desenvolvi-
mento e o ritmo do filme são bem lentos e falham 
em prender a atenção do telespectador ao filme.

Em suma, O Bom Pastor é  desinteressante. Ele não 
tem uma história principal envolvente e  acaba fican-
do preso à sua época, sendo totalmente esquecível. 

▪ Barry Fitzgerald foi indicado para o Oscar de me-
lhor ator e melhor ator coadjuvante pelo mesmo 
papel, a única vez que isso acontece na história da 
premiação. Ele venceu na categoria de melhor ator 
coadjuvante.

Curiosidades

Direção
Billy Wilder
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator 
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 7.9
Rotten tomatoes: 98%

O filme acompanha o escritor alcoólatra Don Bir-
nan (Ray Milland) que prestes a viajar com seu 
irmão Wick (Philip Terry), foge para sustentar 

seu vício. Sem dinheiro, ele acaba traindo até mesmo 
sua moral para conseguir uma garrafa de bebida. 

Mesmo se tratando de um tema pesado e delicado, a 
narrativa tem momentos de humor, e mostra como 
Don conhece sua namorada Helen (Jane Wyman) 
durante flashbacks, que ajudam o espectador a en-
tender o vício e a história do protagonista.

O ritmo é bom, já que não se prende só a história 
do presente, e ainda tem momentos retratados pela 
perspectiva de Don que mostram alucinações sofri-
das pelo personagem devido a abstinência, com cenas 
criativas que remetem ao Expressionismo alemão.

Ray Milland entrega um protagonista real e palpável, 
o que faz com que o público sinta uma certa empa-
tia por ele e torça por sua melhora. Sem perder a 
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Homer é o único com uma marca visível da guerra, 
ganchos no lugar das mãos. Seu fardo psicológico pa-
rece maior que o dos outros. Al tem dificuldades de 
se acostumar com os filhos crescidos e sofre com o 
preconceito contra ex-combatentes. Enquanto Fred 
tem dificuldades em achar um emprego, e com isso 
seu casamento acaba entrando em crise.

O diretor de fotografia, Gregg Toland, cria um efeito 
de profundidade, possibilitando o registro da força 
de cada um dos três enredos individualmente.

Os Melhores Anos de Nossas Vidas assim como os 
filmes do gênero tem momentos lentos e cansativos. 
Porém o longa inova ao não romantizar a volta dos 
soldados para casa, não mostrando heróis incríveis, 
mas sim homens normais que têm que lidar com as 
marcas que a guerra deixou.

▪O ator Harold Russell de fato perdeu as mãos du-
rante a guerra.

Década 1940

1947
Os melhores anos das 
nossas vidas

Curiosidades Curiosidades

dramaticidade do filme e do personagem, Milland se 
preocupa até mesmo com os detalhes de seu perso-
nagem ao criar um olhar intenso quando vê a garrafa 
de álcool, demonstrando mais ainda o vício de Don.

O longa ainda conta com a direção criativa de Billy 
Wilder, premiado como a estatueta de melhor di-
reção. Diversos detalhes do filme explicam o por-
quê do diretor ter sido premiado dentre eles a cena 
de abertura do filme, que mostra a cidade de Nova 
Iorque em visão panorâmica, em que a câmera vai 
filmando até chegar na janela do protagonista, que 
mesmo estando arrumando suas malas tem toda sua 
atenção voltada a garrafa pendurada em sua janela. 

Um detalhe interessante é a cena em que Don está 
no bar, e a passagem do tempo pode ser vista pela 
quantidade de marcas de copos na mesa.

Farrapo Humano enfatiza as dificuldades que o per-
sonagem principal tem de largar o vício, fazendo com 
que o telespectador sinta os mesmos sentimentos vi-
vidos por ele, como o medo, pavor, dor e sofrimen-
to. Assim o filme entrega um retrato do alcoolismo 
extremamente interessante e profundo. 

▪ O filme é uma adaptação do romance do norte-a-
mericano Charles R. Jackson, The Lost Weekend.

▪ Ao contrário do filme, o personagem Don Birnan 
do livro tem como conflito principal a homossexua-
lidade reprimida, algo que na época não foi de inte-
resse para Hollywood.

Direção
William Wyler
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor 
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor ator coadjuvante
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar Honorário
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor trilha sonora original
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 98%

Lançado um ano após a Segunda Guerra Mundial, 
conta a história de três soldados que voltam para 
sua cidade natal e precisam se readaptar a rotina. 

Al, Fred e Homer (Fredric March, Dana Andrews 
e Harold Russell) tentam atrasar o reencontro com 
suas famílias, destoando da imagem de fim de guerra 
cheio de esperança que o público está acostumado.
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Oliver entrega uma ótima performance de um per-
sonagem perturbado e imponente. O ator traz prin-
cipalmente o lado vingativo e arrogante de Hamlet.

A mãe de Hamlet é inocente, sem noção do mal ao 
seu redor. Ophelia (Jean Simmons), é tratada como 
prostituta pelo princípe e não tem o  seu amor corres-
pondido, tanto por ele, quanto por seus familiares.  

Porém todos esses fatores acabam se perdendo por 
sua trama extremamente arrastada e cansativa. Um 
exemplo disso é a cena da luta, que se desenrola por 
tempo demais com uma coreografia fraca.

Além da direção, não senti que o filme inova em 
nenhum momento. Assim, Hamlet se enquadra em 
um dos piores que já vi. Me decepcionou, já que o 
clássico de Shakespeare é majestoso em sua trama 
original.

▪ Ao longo de toda a história do cinema, já foram 
realizadas mais de 70 adaptações de Hamlet, sendo 
esta a primeira feita em inglês.

Década 1940 Década 1940

1948
a luz é para todos

1949
hamlet

Curiosidades

Curiosidades

Direção
Elia Kazan
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Notas
IMDb: 7.2
Rotten tomatoes: 87% Direção

Laurence Olivier
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor filme 
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor direção de arte: Preto e Branco
Notas
IMDb: 7.6
Rotten tomatoes: 95%

O jornalista Philip Schuyler Green (Gregory Peck), 
se muda para Nova Iorque para trabalhar em 
uma revista. Quando é convidado para escrever 

uma matéria sobre antissemitismo, ele aproveita ser 
novo na cidade e finge ser  judeu por dois meses para 
trazer uma abordagem diferente em sua reportagem.

O filme foca bastante no impacto do preconceito na 
vida de uma pessoa, fazendo Philip passar por diver-
sas situações de intolerância, o que traz uma reflexão 
não só dele, mas também dos que estão à sua volta. 

É interessante o fato do roteiro fazer questão de 
mostrar que, mesmo após a guerra e em uma cidade 
grande e diversa como Nova Iorque, essas situações 
de preconceito ainda existiam, até por ter sido lança-
do logo depois da Segunda Guerra Mundial.

 Apesar da ótima premissa ele acaba se perdendo 
um pouco, sendo cheio de sub-tramas que não agre-
gam nenhum pouco a história, como a mãe de Philip 
estar doente. O longa também tem muitos diálogos 
sem nenhuma trilha, o que incomoda bastante.

Há poucas coisas mais chatas do que esse filme en-
tre o céu e a terra, do que supõe sua vã filosofia. 
O filme conta a história de uma das mais famo-

sas peças de Shakespeare, em que o príncipe dina-
marquês, Hamlet (Laurence Olivier), quer se vingar 
do tio (Basil Sydney) que matou seu pai, e casa com 
sua mãe viúva (Eileen Herlie) para tomar o trono.

O diretor e protagonista, Laurence Oliver, aprofun-
da-se no psicológico do personagem, usando méto-
dos do expressionismo alemão como as escadas ín-
gremes, salas altas e corredores intermináveis criando 
simetria com o que se passa na mente de Hamlet.

Gregory Peck faz um ótimo trabalho, porém em 
alguns momentos sua performance é dramática de-
mais, deixando o personagem forçado. A relação do 
casal principal, Philip e Kathy Lacy (Dorothy McGui-
re) também atrapalha a trama, já que por ser muito 
dramática, acaba tirando o foco da história central. 

A Luz é Para Todos foi um filme necessário para 
época que lançou, e de certa forma conseguiu se 
manter atual com sua mensagem. Mas ainda sinto 
que ele não conseguiu cumprir as expectativas.

▪ Na época, vários estúdios, a maioria de judeus, en-
traram em contato com a Fox pedindo para que o 
filme não fosse realizado. O temor era que, por tratar 
de antissemitismo, o tema acabasse ganhando força.
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década de 1950.
A famosa Era de Ouro passa a entrar em declínio nos final dos 
anos 50 com a vigência do Anti-Trust Act, em que os estú-
dios foram obrigados a encerrar contratos com suas equipes 
e passaram a contratar por produção e a focar na distribuição 
dos filmes – modelo seguido até hoje. 

A cor se tornou mais comum. O grande destaque da década 
são os musicais, entre eles Cantando na Chuva (1952),  o mu-
sical de maior referência até hoje que, apesar disso, não foi 
indicado para a estatueta. Já como vencedor de Melhor Flme, 
Sinfonia de Paris (1952), foi um dos primeiros musicais pre-
miados, também protagonizado por Gene Kelly. 

Outra característica foi o uso de metalinguagem, referen-
ciando os bastidores da indústria de entretenimento, como 
foi feito no icônico A Malvada (1950). Grandes nomes são 
consolidados nessa época como Audrey Hepburn e Marilyn 
Monroe. Os maiores premiados foram A um Passo da Eter-
nidade e O sindicato de ladrões, ambos levando 8 prêmios. 
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1950
a grande ilusão

Década 1950

1951
a malvada

Direção
Robert Rossen
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Notas
IMDb: 7.5
Rotten tomatoes: 95%

Direção
 Joseph L. Mankiewicz
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor ator coadjuvante 
Oscar de melhor mixagem de som
Oscar de melhor figurino: preto e branco
Notas
IMDb: 8.2
Rotten tomatoes: 99%O advogado Willie Stark (Broderick Crawford)

ganha fama defendendo os mais pobres. Assim, 
com a reputação de homem honesto e apoiado 

pela massa, ele almeja novos objetivos ingressando 
na política. Assim, o jornalista Jack Burden (John 
Ireland) é enviado para escrever artigos sobre ele.

O filme nos leva a acreditar na bondade de Stark, até 
que, junto Burden, somos traídos pela ilusão. O di-
retor ainda coloca detalhes evidenciando um pouco 
da inconsistência na personalidade do personagem, 
mostrando que ele sempre teve segundas intenções 
com seus discursos, deixando o telespectador com a 
dúvida: ele foi corrompido ou sempre foi corrupto?

Os detalhes enriquecem o protagonista, deixando-o 
mais complexo. Crawford faz uma ótima performan-
ce e não à toa levou o oscar de melhor ator. Ele sou-
be fazer uma transição natural do caráter de Stark.

O diretor, Robert Rossen, utilizou uma técnica nova, 
permitindo que os atores olhassem o roteiro apenas 
uma vez, o que gerou performances mais naturais.

Outro personagem marcante é Jack Burden, já que 
o longa se passa em grande maioria pelo seu ponto 
de vista, e transmite o tom de noir em sua narração. 
Esse estilo de narração semi-documental se asseme-
lha muito ao filme Cidadão Kane (1941).

Apesar disso, A Grande Ilusão sofre por ter sido fei-
to em 1950, e depende muito de seu enredo. A tra-
ma principal é interessante e tem potencial, porém, 
tem muitos momentos lentos e arrastados, tornando 
o filme cansativo e até mesmo um pouco confuso.

▪O  romance foi baseado na vida do ex-senador e 
governador de Louisiana, Huey Long.

▪O filme ganhou uma nova versão com o mesmo 
título em 2006.

Curiosidades

Margo Channing (Bette Davis), uma fictícia diva 
da Broadway, passa por um momento de tran-
sição em sua carreira devido a sua idade, que 

a impede de ser escalada para papéis de destaque. 
O filme começa quando a atriz conhece sua maior 
fã, Eve Harrington (Anne Baxter), uma inocente e 
jovem moça, e resolve torná-la sua protegida.

O roteiro de Joseph L. Mankiewicz é genial, con-
seguindo entregar grande teatralidade com diálogos 
muito bem elaborados e afiados, apresentando os 
bastidores do entretenimento de uma forma irônica.

O filme mostra a pressão da idade na indústria do 
entretenimento, mas especificamente, do teatro, dan-
do uma imagem extremamente real, já que a própria 
Bette Davis passava por um período parecido.

Imagem divulgação
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O filme é recheado com performances brilhantes, 
não é atoa que a produção conseguiu quatro indi-
cações ao Oscar só para o elenco de atrizes (Bette 
Davis, Anne Baxter, Celeste Holm e Thelma Ritter). 

Anne Baxter interpreta perfeitamente a sua persona-
gem que é ingênua e até angelical, e se destaca devido 
as personalidades fortes das outras personagens. O 
passado trágico de Eve, junto com performance da 
atriz, gera uma empatia imensa nos telespectadores.

O maior destaque do longa é Bette Davis, que não foi 
uma das primeiras escolhas para o papel, mas quan-
do foi escalada, Mankiewicz reescreveu o papel de 
Margo para combinar com a personalidade forte de 
Davis, vivendo assim um papel quase que autobio-
gráfico. A atriz rouba os holofotes com uma perfor-
mance inesquecível, de uma personagem geniosa e 
carismática, garantindo sua nona indicação do Oscar.

O filme é narrado por Addison DeWitt (George 
Sanders, que levou a estatueta de melhor ator) que 
tem uma visão cínica e até cruel. Analisando os fatos 
e conseguindo seus próprios ganhos por eles.

A Malvada é um clássico memorável, e se mantém 
atual, impressionando pelo sarcasmo e tocando em 
temas da indústria como a inveja, o preço da fama e 
a ambição.

▪ O longa foi adaptado como musical na Broadway 
em 1973. A própria Anne Baxter estava na peça no 
papel como Margo Channing. 

▪ A malvada inspirou a novela Celebridade (2003).

▪O filme recebeu 14 indicações ao Oscar, o maior 
número de indicações até Titanic (1997).

1952
sinfonia de paris

Curiosidades

Direção
Vincente Minnelli
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor direção de arte 
Oscar de melhor fotografia
Melhor figurino 
Oscar de melhor trilha sonora original
Notas
IMDb: 7.2
Rotten tomatoes: 96%

O musical acompanha o norte-americano Jerry 
(Gene Kelly), que decide morar em Paris e tenta 
ganhar reputação por seu trabalho como pintor.

Sob a aura romântica da cidade luz, o pintor acaba 
se apaixonando por Lise Bouvier (Leslie Caron), po-
rém a ela já está comprometida amorosamente.

O longa é apaixonante, daqueles filmes que te dão 
vontade de viver. A fotografia do filme é belíssima, 
trazendo uma paleta de cores vivas. A sequência final 
de dança é um ótimo exemplo, com cenários base-
ados em obras famosas de pintores impressionistas, 
com cada ato do número de 17 minutos tendo uma 
paleta de cores, figurino e coreografia diferentes.

O diretor tem uma visão muito otimista e um cli-
ma leve, focando bastante na questão dos sonhos e 
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Década 1950

1953
O MAIOR ESPETÁCULO DA 
TERRA

Direção
Cecil B. DeMille
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor história original
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb: 6,6
Rotten tomatoes: 46%

Curiosidades Curiosidades

na personalidade ambiciosa de Jerry. Essas questões 
também são vistas nos amigos do protagonista que 
assim como ele, esperam se consagrar como artistas.

Mas de fato o coração do filme é o genial Gene Kelly 
que rouba qualquer cena com seu talento. O ator 
conquista qualquer público com apenas seu carisma, 
voz encantadora e números musicais impecáveis.

Gene Kelly foi ainda quem trouxe a atriz Leslie Ca-
ron para o longa. A atriz francesa é bailarina e assim 
como Kelly, ela não precisa de mais que seu talento 
para causar impacto. E além disso, ambos os atores 
tem ótima química juntos formando uma dupla per-
feita, com estilo de musicais clássicos da época.

O filme é muito similar ao filme que Gene Kelly viria 
a dirigir e protagonizar: Cantando na Chuva (1952), 
que é um dos mais memoráveis musicais. 

Sinfonia de Paris é uma obra marcante e viciante por 
suas cores e fotografia que veio a inspirar diversos 
musicais no futuro, como La La Land.

▪ O próprio Gene Kelly coreografou seus números 
musicais no longa-metragem.

▪ A primeira opção para representar Lise era a atriz 
Cyd Charisse, porém, durante a pré-produção do fil-
me ela descobriu uma gravidez e precisou ser substi-
tuída. E assim, Leslie Caron conseguiu o papel que 
marcaria pra sempre sua carreira como estrela.

O filme acompanha os bastidores do Ringling 
Bros-Barnum and Bailey Circus, que mostra es-
pecialmente as relações entre os participantes e 

as dificuldades econômicas que o circo passa.

A ideia de mostrar os bastidores do trabalho dos per-
sonagens não é original, mas o filme é interessante, já 
que foca mais nas relações entre os personagens do 
que nas dificuldades da indústria do circo.

O filme mostra bastante as apresentações para o pú-
blico, que por mais interessantes que sejam, acabam 
ficando repetitivas Além disso, há um grande núme-
ro de sub-tramas, que ficam mal-desenvolvidas.

O longa também tem seus pontos positivos, como 
sua direção que consegue transportar os telespecta-
dores para o mundo do circo. DeMille trabalha bem 
o elenco, conseguindo ótimas cenas de tensão, além 
de muitas cenas filmadas de forma natural.

Juntamente a isso, figurinos e cenários extremamente 
coloridos são outra vitória para o filme, entregando 
uma verdadeira sessão de circo através da tela.

Os personagens são bem interessantes. De um lado 
temos Brad Braden (Charlton Heston), o gerente do 
circo, e do outro temos Holly, a mocinha do filme, 
que flerta com Brad e protagoniza com ele e Sebas-
tian (Cornel Wilde) um triângulo amoroso.

Em suma, O maior espetáculo da Terra tem como 
maior problema sua duração e os plots menores que 
são mal desenvolvidos. Porém, tem ótimos momen-
tos, que mantém o público interessado até o final.

▪ O diretor insistiu para que os atores realmente 
aprendessem a executar as acrobacias do circo.
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Década 1950 Década 1950

1954
A UM PASSO DA ETERNIDADE

1955
Sindicato dos ladrões

Direção
Fred Zinnemann
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor ator coadjuvante
Oscar de melhor fotografia: preto e branco
Oscar de melhor som
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor edição
Notas
IMDb: 7.6
Rotten tomatoes: 90%

Direção
Elia Kazan
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor direção de arte: preto e branco
Oscar de melhor fotografia: preto e branco 
Oscar de melhor edição
Oscar de melhor roteiro
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 99%

Curiosidades

Curiosidades

Robert E. Lee Prewitt (Montgomery Clift), é um 
soldado e ex-lutador de boxe, que após pedir 
transferência é colocado em uma base do exérci-

to no Havaí. Ele se nega a entrar na equipe de luta do 
batalhão, e sofre punições de seus comandantes sob 
a ordem do capitão (Philip Ober), a fim de faze-lo 
entrar à força. O filme também acompanha o roman-
ce de Karen Holmes (Deborah Kerr), a esposa do 
capitão, com o sargentos, Warden (Burt Lancaster).

A direção abusa do uso de luzes, utlizando-as até em 
cenas noturnas, ajudando na concentração. A trilha 
sonora também só surge em momentos necessários 
para não atrapalhar a atenção, o que é positivo.

Em relação as atuações, Montgomery se destaca por 
seu carisma, interpretando um herói determinado. 
Além dele, Frank  Sinatra, fez uma performance im-
pressionante e um personagem muito engraçado.

Apesar disso, o filme tem muitos problemas. A nar-
rativa sofreu muito por depender da colaboração do 
exército, o que deixou o filme picotado em momen-
tos. Além disso, o começo e o ritmo são lentos, fican-
do arrastado e prendendo pouco a atenção.

Mesmo com ótimas performances e uma história in-
teressante A um Passo da Eternidade, de fato, não 
me marcou eternamente.

▪ Foi refilmado para a TV americana no formato de 
minissérie, em 1979.

O ex-lutador de boxe Terry Malloy (Marlon Bran-
do) trabalha para o mafioso Johnny Friendly (Lee 
J. Cobb), que controla as docas de Nova Iorque. 

Junto com outros capangas de Friendly ele é obriga-
do a assassinar Joey Doyle, um delator. Malloy, po-
rém, começa a se sentir culpado após se aproximar 
de Edie Doyle (Eva Marie Saint), a irmã de Joey.

O filme traz uma crítica às organizações sindicais en-
tre a máfia e a corrupção. E mostra como o povo era 
dependente e submisso ao mafioso Johnny Friendly, 
além de apostar na mensagem de “fazer o certo”.

O longa também traz para Hollywood o neo-realis-
mo italiano. Inclusive, em cenas externas, o filme de-
monstra isso através de seus personagens com roupas 
sujas e amarrotadas, transpassando o frio da cidade.

As atuações impressionam, principalmente a de 
Marlon Brando. O protagonista é bem construído e 
complexo, e passa por uma mudança marcante con-
forme se aproxima de Edie. Terry é de certa forma 
um anti-herói, que se torna impactante graças a Bran-
do, sendo este o filme que alavancou sua carreira. 

Eva Marie Saint também marca o longa, sendo este 
o que a lançou das sériesde TV para o cinema. A sua 
personagem, Edie, é interessante, idealista e honesta.

O filme tem um começo lento, além de momentos 
arrastados que desprendem a atenção do telespec-
tador, os diálogos são ótimos, porém pesados. Mas 
consegue se recuperar com um final inesquecível.
Mesmo sendo de certa forma atemporal, é cansativo.

▪O Oscar ganho por Marlon Brando desapareceu, e 
até hoje não se sabe se foi perdido ou roubado. Po-
rém ele conseguiu recuperar a estatueta por acaso, e 
estava em uma casa de leilão de Londres.
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Década 1950

1956
marty

1957
A VOLTA AO MUNDO EM 
80 DIAS

Direção
Delbert Mann
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor roteiro
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 99%

Direção
Michael Anderson
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor trilha sonora original
Oscar de melhor montagem
Notas:
IMDb: 6.8
Rotten tomatoes: 6.9%

Curiosidades

Curiosidades

Marty (Ernest Borgnine) é um açougueiro, e o 
único solteiro da família. Por insistência da 
mãe ele vai a um baile e se apaixona por Clara 

(Betsy Blair), mas é dominado por inseguranças. 

Com pouco carisma, Marty fez com que o filme fos-
se difícil de assistir, não despertando nenhum tipo de 
identificação ou admiração. Ele é apresentado como 
bondoso, mas no decorrer, sua verdade é revelada.

Borgnine tem uma boa performance na trama – o 
que o rendeu uma estatueta – e apesar de chato, ele 
interpreta com maestria um homem dado como ro-
mântico, mas que na verdade apenas se vitimiza.

Betsy Blair também é ótima, embora eu sinta que sua 
personagem seja extremamente desinteressante e te-
nha impedido uma boa performance da atriz. Sendo 
Clara uma mulher insegura e pouco explorada pelo 
roteiro, apenas apoiando o protagonista.

De certa forma o longa parece promissor por sua 
história, e o próprio começo do filme também, mas 
quando os dois personagens passam a se apaixonar 
tudo desanda. O longa é cheio de sub-tramas que 
não fazem sentido ou alteram a narrativa central. 
Além disso, ele é lento, o que é impressionante para 
um filme de 90 minutos que se passa em um período 
de 24 horas e não tem nenhum clímax. 

Num geral, Marty foi um dos filmes mais sofrido que 
já assisti, se mantendo muito datado e não inovando 
e nem  surpreendendo.

▪ É o filme de menor duração na história a ter ganho 
o Oscar de melhor filme.

O filme acompanha a história do excêntrico Phi-
leas Fogg (David Niven), que aposta ser capaz 
de dar a volta ao mundo em 80 dias juntamente 

com seu empregado Passepartout (Cantinflas). Ao 
mesmo tempo eles são perseguidos pelo inspetor Fix 
(Robert Newton), que desconfia que Fogg é respon-
sável pelo assalto a um banco britânico.

O filme fez muito sucesso, tanto pelos atores famo-
sos como pela própria premissa do filme: uma literal 
volta ao mundo que, mesmo com estereótipos, for-
nece ao espectador um vislumbre de muitos países.

Mesmo com três horas de duração, o ritmo do filme 
é leve e divertido, além de ser fiel ao livro em que 
foi inspirado. Niven conseguiu captar perfeitamente 
o espírito de Phileas Fogg: um milionário pontual e 
exigente com seus gostos, o que faz com que nenhum 
empregado fique muito tempo a seu serviço.

 Mas quem realmente chama a atenção é Cantinflas, 
que interpreta o empregado e traz todo o humor ao 
filme  – o que seu patrão não tem  – rendendo ótimas 
cenas. Na época, Cantinflas era o ator mais rico e 
independente que existia.

Seguindo o parâmetro dos filmes coloridos da épo-
ca, o longa tem uma paleta de cores bem colorida e 
viva. A sensação de viagem também foi muito bem 
trabalhada mostrando paisagens incríveis.

Apesar de muitos discordarem da vitória, A Volta ao 
Mundo em 80 Dias é um filme que parece acom-
panhar a aventura dos personagens quase que em 
tempo real. Mesmo tendo algumas cenas lentas ele 
é muito divertido, entregando um final ótimo com 
reviravolta diretamente do livro de Verne.

▪ Em 2004, o filme foi refilmado como Volta ao 
Mundo em 80 Dias - Uma Aposta Muito Louca.
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1959
gigi

Década 1950 Década 1950

1958
a ponte do rio kwai
Direção
David Lean
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 95%

Direção
Vincente Minnelli
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor musical original
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 6.7
Rotten tomatoes: 81%

Curiosidades

Curiosidades
Baseado no romance de Pierre Boulle, o filme 

conta a história de um exército britânico que, du-
rante a Segunda Guerra, é feito prisioneiro pelo 

exército japonês e obrigado a construir uma ponte. 

O roteiro coloca as preocupações e discussões geo-
políticas em segundo plano, e traz à frente os dramas 
pessoais dos personagens – algo que não era visto 
nesse gênero de filme na época. Também trata com 
sarcasmo o comportamento dos homens em guerra.

Esse filme foi um divisor de águas para as produções 
do diretor, depois de Ponta do Rio Kwai os filmes 
de David Lean passaram a ter produções enormes, 
cenários grandiosos e de longa duração. 

O longa foi filmado onde hoje é Sri Lanka. Lean pre-
ocupa-se bastante com o realismo das circunstâncias 
complicadas, como o calor, as chuvas e muita umi-

dade. A fotografia do filme se destaca por explorar 
ao máximo a beleza natural da região, belos planos.

A construção dos personagens também é muito bem 
feita. O Coronel Saito (Sessue Hayakawa) é um ho-
mem de olhar firme e voz alta, e encontra no coronel 
Nicholson (Alec Guinness) uma chance de demons-
trar seu poder. Nicholson é um personagem cora-
joso, um líder nato, que não tem a necessidade de 
gritar ou ameaçar para alcançar seus objetivos, com 
uma atuação excelente de Alec Guinness.

Apesar de todos esses pontos positivos, achei o filme 
um pouco arrastado e cansativo. Ainda sim, A Ponte 
do Rio Kwai marcou bastante a época com sua foto-
grafia, roteiro ousado e grandes cenários.

▪ Pierre Boulle (autor do livro)  levou a estatueta de 
melhor roteiro, pois seu nome estava nos créditos fi-
nais do filme. Mas os verdadeiros roteiristas são Carl 
Foreman e  Michael Wilson, que não podiam estar 
na mídia naquela época por serem acusados de co-
munismo e estavam na lista do macarthismo. Apenas 
anos depois os dois foram reconhecidos pela obra.

O musical conta sobre Gigi (Leslie Caron), que é 
treinada por sua avó para ser uma dama da alta 
sociedade, mas ela é completamente desastrada. 

A história também acompanha Gaston (Louis Jour-
dan), um amigo da família de Gigi que é extrema-
mente rico e mulherengo se apaixona por Gigi.

A direção de arte e fotografia do filme são viciantes 
com cenários detalhados e a paleta de cores vivas. Os 
figurinos também são impressionantes.

Porém o roteiro não tem a mesma preocupação da 
produção, com textos longos e desinteressantes que 
deixam o filme cansativo. Ele é bem datado pelas 
temáticas que aborda e não consegue se aproveitar 
bem do talento de Caron como atriz e bailarina.

Durante o filme nenhuma música ou apresentação 
foi marcante, fora a cena de abertura que envelheceu 
muito mal. O tio de Gaston (um senhor solteirão),  
canta a música Thank Heaven for Little Girls, sendo 
no mínimo esquisito já que haviam várias crianças 
em torno de 10 anos brincando no parque.

No geral, a história é mal contada e monótona, e 
mesmo com a mesma direção e atriz protagonista de 
Sinfonia de Paris, Gigi não tem a mesma magia.

▪O filme de 1958 é uma refilmagem dos filmes de 
1925 e 1949, com o mesmo título.

▪O LP da trilha sonora do filme aparece na capa do 
disco Ummagumma, da banda Pink Floyd.
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década de 1960.
O lançamento de diversos clássicos do cinema surge na dé-
cada de 60, como o marcante Psicose (1960). Os musicais de 
destaque são os mesmos que levaram a estatueta de melhor 
filme: Amor, Sublime Amor (1961), com 10 indicações no to-
tal, e A Noviça Rebelde (1964), com 5 indicações. 

As narrativas passam a mudar nessa década, já que a fórmula 
previsível dos filmes não atraiam mais o público. Com isso, 
a Nova Hollywood começa a dar sinais, com diretores ten-
do maior prestígio, as narrativas se tornando não lineares, os 
personagens passando a ter uma ambiguidade moral, junto 
com o uso de plot twists, uma nova marca dos filmes. 

O maior vencedor da década é Ben-hur (1960) com 11 esta-
tuetas, e fora de Hollywood, o grande nome é Federico Felli-
ni, com A Doce Vida (1960). 
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1960
ben-hur
Direção
William Wyler 
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor ator coadjuvante 
Oscar de melhor diretor 
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor montagem 
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor mixagem de som
Oscar de melhores efeitos especiais
Notas
IMDb: 8.1 
Rotten tomatoes: 86%

Judah Ben-Hur (Charlton Heston), é um mercador 
judeu condenado a escravidão após se desenten-
der com o antigo amigo de infância, Messala (Ste-

phen Boyd), chefe das legiões romanas da cidade. 

Os grandiosos cenários, figurinos coloridos e deta-
lhados, a paleta de cores belíssima e trilha sonora 
emocionante, formam um verdadeiro espetáculo, 
transportando o telespectador para a Roma Antiga.

Ele se destaca bastante pela história, que apesar de 
fictícia, se liga com a de Jesus. O diretor realizou es-
sas participações de Jesus de uma forma muito inte-

ressante e criativa, nunca revelando seu rosto, 
mas focando no jeito que as pessoas o olhavam. 

A performance de Heston não é impressionan-
te, mesmo tendo levado a estatueta de melhor 
ator. Ainda sim, graças a história, ele desenvol-
ve um personagem complexo e memorável.

O roteiro tem problemas e não consegue sus-
tentar as três horas e meia de duração, alongan-
do momentos desnecessários e acelerando os 
mais importantes. Essa falha desestabiliza o seu 
ritmo, o que complica na hora de assistir.

Mesmo assim, o longa tem ótimos momentos, 
como a corrida de bigas, que se tornou uma 
das cenas mais marcantes do cinema.

Ben-hur se tornou um clássico e serviu de ins-
piração para muitos outros filmes importantes. 
E mesmo com suas falhas, ele ainda sim é um 
filme épico e extremamente memorável. 

▪ Foram usados 100 mil figurinos, oito mil figu-
rantes e mais de 300 sets de filmagens;

▪ Com 11 estatuetas, Ben-Hur é um dos re-
cordistas de Oscars recebidos, empatado com 
Titanic e  O Senhor dos Anéis - O Retorno do 
Rei.

Curiosidades

Década 1960
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1962
amor sublime amor

1961
se meu apartamento 
falasse
Direção
Billy Wilder
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor direção de arte
Notas
IMDb: 8.3
Rotten tomatoes: 93%

Direção
Robert Wise e Jerome Robbins
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator coadjuvante 
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor mixagem de som
Oscar de melhor musical original
Notas
IMDb: 7.5
Rotten tomatoes: 92%

c.C. Baxter (Jack Lemmon) descobre como subir 
na carreira: emprestar seu apartamento para os 
encontros clandestinos de seus chefes. Porém, 

acaba descobrindo que Fran Kubelik (Shirley Ma-
cLaine), por quem está apaixonado, é amante de seu 
chefe, e tem que decidir entre ela e seu emprego.

 Na época em que foi feito, as problemáticas abor-
dadas (infidelidade e chantagem), eram consideradas 
imperdoáveis, e dessa forma a escolha do protagonis-
ta para o longa teria que ser certeira.

O musical é baseado na famosa peça de Shakes-
peare: ¨Romeu e Julieta¨, e se passa em Nova 
Iorque na década de 1950, onde duas gangues 

disputam pelo controle de um bairro. 

Os Jets são nativos norte americanos e brigam cons-
tantemente com os Sharks, que são imigrantes de 
Porto-Rico, até que Tony (Richard Beymer), melhor 
amigo de Riff (Russ Tamblyn), líder dos Jets,  se apai-
xona por Maria (Natalie Wood)  irmã de Bernardo 
(George Chakiris), líder dos Sharks.

Antes de sua versão hollywoodiana, a história foi lan-
çada em 1957 na Broadway, inclusive, seis atores do 
elenco original foram para o filme.

O destaque do filme são os personagens. Jack Lem-
mon foi impecável com o ritmo para comédia, e traz 
um humor sarcástico bastante marcante para o longa.

Shirley MacLaine também não decepciona. Com 
uma atuação maravilhosa e de certa forma "sutil", in-
terpretando uma personagem de fácil identificação.

O diretor entregou um filme leve, com o necessário 
de drama e comédia. O roteiro do filme também é 
muito inteligente, com trocadilhos e falas marcantes.

A fotografia é muito interessante, e impressiona na 
cena em que Baxter aparece em mar de mesas, e o 
escritório parece desaparecer na linha da horizontal.

Se Meu Apartamento Falasse é um filme muito di-
vertido que traz personagens bem “gente como a gen-
te”, complexos e interessantes.

▪Em 1968 o roteiro do filme foi adaptado para a 
Broadway. A peça foi chamada "Promises, Promises".

Curiosidades
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O filme é extremamente cativante, tanto em história 
quanto em questões técnicas, como fotografia, ce-
nários e direção de arte. Diversos detalhes do longa 
foram incorporadas da Broadway, principalmente o 
trabalho com as luzes, trazendo extravagância de co-
res, sombras e movimento, o resultado é incrível.

Os números musicais também tiveram essa influên-
cia e trazem coreografias marcantes. A trilha sono-
ra é impecável, e de forma leve, conta com músicas 
inesquecíveis tratando de assuntos importantes. Tem 
performances ótimas, de Rita Moreno como Anita.

Sobre as atuações do longa, a dupla Chakiris e More-
no são quem mais se destacam, ambos levando para 
casa a estatueta de melhor ator coadjuvante. Beymer 
e Wood também trazem uma performance bem con-
vincente, já que os atores tem uma ótima química.   

Outro fator interessante do filme é a crítica que faz 
a respeito da realidade dos imigrantes nos Estados 
Unidos, muito abordada na música ¨America¨, e 
destaca as expectativas que eles têm ao emigrarem. 

Amor Sublime Amor é um dos musicais mais mar-
cantes e de longe uma das melhores, se não a melhor 
adaptação de Romeu e Julieta.

▪ Pela primeira vez na história do Oscar o prêmio de 
melhor direção foi dividido entre dois diretores pelo 
mesmo filme.

▪ Em 2021 foi lançado outro filme da adaptação do 
musical, também com o mesmo nome, dirigido por 
Steven Spielberg.

Curiosidades

1963
Lawrence da arábia

Direção
David Lean
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor trilha sonora original
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor diretor 
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor mixagem de som
Notas
IMDb: 8.3
Rotten tomatoes: 93%

T.E. Lawrence (Peter O’Toole) é enviado à Ará-
bia para encontrar o príncipe Faisal e servir de 
ligação entre árabes e ingleses na luta contra os 

turcos. Porém, Lawrence se rebela contra as ordens 
de seus superiores e enfrenta uma jornada no deserto 
para atacar um porto turco bem protegido.

As partes mais marcantes do filme são as paisagens 
e a fotografia que transmitem a vastidão do deserto, 
sendo muito impressionantes para a época. 

O longa é  grandioso e deixa evidenciado isso em sua 
sua trilha sonora, cenários, efeitos visuais e nos figu-
rinos super detalhados. A boa qualidade é inegável.

Diferente dos filmes do mesmo gênero produzidos 
naquela época, foca mais nos conflitos e transforma-
ções psicológicas dos personagens ao invés das gran-
des  e perrformáticas batalhas típicas desse gênero.
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Década 1960
O filme é uma adaptação de “Os sete pilares da sabe-
doria”, um livro de memórias publicado pelo oficial 
do exército inglês, o próprio T.E. Lawrence. 

Porém, por se tratar de uma adaptação de um fato 
histórico, ele não tem pretensão de fidelidade. Mes-
mo assim, foca numa trama para criticar a barbárie 
da guerra e a tirania do governo e exército inglês.

Embora não entregue grandes atuações, O’Toole faz 
uma performance interessante e consegue convencer 
ao interpretar o arqueólogo, trazendo um olhar mar-
cante e quase magnético e uma locução imponente.

Apesar do começo do filme ser bastante promissor e 
prender a atenção do espectador, a grande duração 
dele prejudica, com quase quatro horas de extensão. 

Por se passar a maior parte no deserto, acaba sen-
do cansativo. Além disso, nenhuma das atuações foi  
muito marcante, o que deixou a trama esquecível. 

Ainda sim, Lawrence da Arabia foi um filme épico 
que marcou a época e o cinema,  registrando a jorna-
da de Lawrence de uma forma interessante e inédita.

▪ A escalação de Peter O’Toole foi um diferencial, 
já que na época ele era um ator desconhecido, o que 
foi um risco pelo orçamento altíssimo da produção 
(cerca de 300 milhões).

▪ O filme é considerado o sétimo melhor filme de 
todos os tempos pela American Film Institute.

1964
as aventuras de 
tom jones
Direção
Tony Richardson
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor trilha sonora original
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 6.5
Rotten tomatoes: 82%

A história acompanha o bastardo Tom Jones (Al-
bert Finney) no século 18, vivendo uma vida fá-
cil, ostentando riqueza e conquistando corações. 

Tudo muda quando ele se apaixona por Sofie (Su-
sannah York) e decide mudar seu comportamento, 
uma vez que o pai da moça quer ela casada com al-
guém que garanta uma vida confortável à ela.

O diretor entrega uma montagem diferente: a câme-
ra acelerada – o que lembra muito os filmes mudos 
antigos – grande bagunça em cena e falta de simetria 
e ritmo, algo inovador e criativo para a época.

A  trilha sonora, os cenários, a fotografia e os figuri-
nos impecáveis, também ajudam a integrar o teles-
pectador na narrativa de uma Inglaterra do século 
18, e deixam a trama mais interessante, resultando 
em um clima leve e divertido de comédia.

Porém, a história é cansativa em momentos, o que 
impacta nas atuações, já que nenhum dos persona-
gens passa por grande acontecimentos, fazendo ne-
nhuma das performances se destacarem. Nem o per-
sonagem principal gera empatia ou identificação.

O longa é marcado por muitas sátiras aos costumes 
da socieade da época, sejam nos diálogos ou em per-
sonagens caricatos. Mas esse "sarcasmo" ocorre de 
forma desnecessária em alguns momentos.

Em geral, As Aventuras de Tom Jones é uma co-
média exagerada e um pouco sem graça, também é 
extremamente datada e totalmente esquecível.

▪ O diretor faz uma homenagem à Odisseia de Ho-
mero na jornada de Tom.

Curiosidades

Curiosidades
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Década 1960

1965
minha bela dama
Direção
George Cukor
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de  melhor som
Notas
IMDb: 7.8
Rotten tomatoes: 95%

Baseado em uma peça da Broadway, o filme conta 
a história da vendedora de flores Eliza Doolittle 
(Audrey Hepburn), que tem maus hábitos, até 

que o professor Henry Higgins (Rex Harrison) apos-
ta com seu amigo que a transformaria em uma dama. 

O roteiro do musical é simples, e as músicas apesar 
de não serem tão memoráveis, são bem costuradas 
na narrativa. A maior indignação fica com o fato de 
Hepburn ter sido dublada em grande parte dos nú-
meros musicais, mesmo tendo uma voz incrível. 

A atuação e química dos dois atores principais se des-
tacam, além disso, o conflito inicial de personagens 
bem opostos rende momentos engraçados.

Hepburn entrega uma performance divertida e im-
pecável como sempre, representando uma transição 

perfeita entre uma mulher sem modos a uma dama 
da alta sociedade. A atuação de Rex Harrison tam-
bém impressiona, com sua dicção e voz maravilhosa. 

A fotografia tem uma paleta de cores bem interes-
sante que ressalta os personagens, já que os cenários 
são bem coloridos e detalhados, principalmente na 
mansão de Henry. Os figurinos são marcantes sendo 
utilizados como referência para roupas até hoje.

O filme tem momentos repetitivos que complicam 
seu ritmo, ainda mais com as quase três horas de du-
ração. Mesmo assim, Minha Bela Dama é um mu-
sical divertido e leve que ficou marcado na história.

▪ Harrison e Holloway – que haviam feito o musical 
da Broadway – foram mantidos no elenco, mas Julie 
Andrews foi substituída por Audrey Hepburn, por-
que o diretor a achava mais bonita e popular.

Curiosidades

1966
A noviça rebelde
Direção
Robert Wise
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor som
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 83%

O musical acompanha Maria (Julie Andrews), que 
quer se tornar uma freira, mesmo com sua falta 
de organização e rigidez. Ela é mandada então 

para ser governanta de sete crianças que vivem ten-
tando chamar a atenção do pai viúvo e ausente, o 
capitão Von Trapp (Christopher Plummer). Logo 
ela começa a mudar a rotina das crianças levando 
novamente alegria à casa.

Apesar da sinopse simples, o filme de 180 minutos-
que se passa pouco antes da Segunda Guerra Mun-
dial dá pistas sutis de forma muito inteligente para 
contextualizar o público da chegada da guerra. Ju-
lie Andrews também é um dos pilares da produção, 
com sua personalidade cativante, voz maravilhosa, e 
performances encantadoras e inesquecíveis. 

E claro, Christopher Plummer, que vive um sério 
capitão Von Trapp, que ao longo do musical vai ga-
nhando mais alegria e vida, traz uma performance 
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emocionante e com ótima química com Andrews. 
Já a fotografia e a paleta de cores vibrantes também 
se destacam. O diretor Robert Wise, soube explorar 
muito bem a beleza dos cenários naturais da Áustria 
e integrar os personagens de maneira harmônica.

As crianças também tem seu momento, e mesmo 
em sete, o longa consegue dar a cada uma delas uma 
chance de brilhar e de trazer sua personalidade à tela.

Peggy Wood no papel de reverenda Madre completa 
o filme, mesmo com pouco tempo em tela. A reve-
renda é quem mais direciona Maria, com uma atua-
ção que carrega leveza e seriedade. 

E claro, têm as músicas apaixonantes e marcantes. 
O longa ainda possui característica pouco usada em 
musicais: inicia um número musical com um diálogo 
que se desenrola, e assim, durante a história, a maio-
ria das sequências musicais é imprevisível.

A Noviça Rebelde prende atenção do começo ao fim 
e não é nenhum pouco cansativo, mesmo com sua 
duração. O filme é mágico, divertido e configura um 
dos mais memoráveis musicais de todos os tempos.

Curiosidades

▪ Quando estava em circulação nos cinemas, o fil-
me se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, 
superando “...E o Vento Levou”.

▪ A história do filme é baseada no que realmente 
aconteceu com a família von Trapp no início da Se-
gunda Guerra Mundial. 

1967
O HOMEM QUE 
NÃO VENDEU SUA ALMA
Direção
Fred Zinnemann
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor fotografia
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 83%

A história baseada na peça de Robert Bold é uma 
dramatização da vida de Thomas More (Paul 
Scofield), um advogado, filósofo e ator britâni-

co que entra em conflito com seu amigo, o monarca 
Henrique VIII (Robert Shaw), que se torna líder da 
igreja britânica para anular seu casamento e se casar 
com sua amante, Ana Bolena (Vanessa Redgrave). 

A escolha do ator principal foi assertiva, já que Paul 
Scofield entrega uma performance bem dramática, 
desde seus olhares até os gestos, e acaba sendo o ator 
que mais chama atenção – o que casa perfeitamente 
com a problemática vivida pelo personagem.

As outras atuações, porém, são completamente es-
quecíveis e não prendem tanto a atenção quanto a de 
Scofield. Apesar disso, a fotografia do filme é belís-
sima, e têm cores ressaltadas ao mesmo tempo que 

são sugadas com o drama de More aumentando. A 
paleta de cores ainda destaca o luxo da vida dos ricos 
em comparação com a casa dos pobres. Os figurinos 
também não ficam para trás, sendo muito bem feitos 
e harmonizando com a época do filme.

O longa, no entanto, tem um grau de seriedade te-
atral e não tem muitos momentos emocionantes, o 
que acaba tornando-o monótono. O roteiro ajudou 
a deixar o filme mais cansativo, já que muitos dos 
diálogos de More são elegantes e refinados.

Por fim, O Homem Que Não Vendeu Sua Alma é 
um filme que parece não chegar a lugar nenhum. É 
extremamente arrastado, além de ser decepcionante, 
já que a história real contada é super interessante.

Curiosidades

▪ Paul Scofield já tinha feito o papel de More no tea-
tro, e inclusive levou um Tony Awards em 1962.

Década 1960
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1968
NO CALOR DA NOITE
Direção
Norman Jewison
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor mixagem
Notas
IMDb: 7.9
Rotten tomatoes: 95%

Um importante empresário de uma pequena cida-
de no Mississipi é encontrado morto. No mes-
mo dia, Virgil Tibbs (Sidney Poitier) chega à ci-

dade e é preso na estação de trem sob a acusação de 
assassinato por causa de sua cor. Momentos depois, 
o xerife da cidade, Bill Gillespie (Rod Steiger), des-
cobre que Tibbs é um detetive da polícia da Filadél-
fia, e é convidado para colaborar com a investigação.

Sendo lançado três anos após a abolição das leis se-
gregacionistas, o filme aborda as questões de racismo 
durante os anos 60 de forma firme e forte, e a foto-
grafia do longa foi importante para passar a opressão 
e desconforto. Além disso, ela também faz uso de 
luzes, que distorcem o que é visto várias vezes.

A atuação impecável de Poitier é algo que chama a 
atenção no filme. Ele vive um personagem honesto, 
seguro de si, e que passa uma certa calmaria, mas 
conforme o decorrer, percebemos que não é bem 

assim, o que fica evidenciado pelos seus olhares e 
expressões faciais. É bem interessante acompanhar 
as investigações do detetive, que não é livre de erros.

O policial ainda experimenta obstáculos, como o ra-
cismo. A dinâmica entre o xerife e o detetive é bem 
interessante: Rod Steiger traz à tela um xerife mal-hu-
morado, racista e autoritário, mas que deixa seu or-
gulho ao se ver obrigado a pedir ajuda a Virgil, e vai 
desenvolvendo uma certa admiração pelo detetive.

A trama é bem escrita e vai trazendo cada vez mais 
novos elementos para completar a investigação. No 
Calor da Noite é um filme interessante e cativante, 
e carrega extrema importância levando em conta o 
contexto histórico da época.

Curiosidades
▪ O filme fez tanto sucesso que ganhou continua-
ções em 1970 e 1971, além de uma série de TV.

▪ Foi o primeiro longa com classificação de censura 
PG a ganhar o Oscar de Melhor Filme. 

1969
oliver!
Direção
Carol Reed
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor som
Notas
IMDb: 7.4
Rotten tomatoes: 83%

Baseado no romance de Charles Dickens (Oliver 
Twist), o musical conta a história do órfão Oli-
ver (Mark Lester), que após muito sofrimento, 

acaba sendo acolhido por um ladrão de Londres que 
ensina crianças a cometer furto em troca de comida.

As músicas do longa são esquecíveis, porém tem co-
reografias bem interessantes, principalmente a cena 
de abertura que acompanha as crianças do orfanato 
cantando sobre comida como se fossem prisioneiras. 

Dentre todos os personagens, o menos interessante é 
o protagonista Oliver. O próprio ator pouco se des-
taca no filme. Por causa disso, a primeira parte do 
musical sofre bastante, já que acompanha apenas o 
órfão, sendo bem arrastado e chato. Após a primeira 
hora o longa pega um bom ritmo.

Diferente do protagonista, outros atores trazem algu-
mas performances interessantes. Jack Wild, que vive 
Artful Dodger, é a criança que mais chama atenção, 

por ser carismático e divertido. Seu personagem aju-
da Oliver quando vai para Londres e o conduz pela 
rua apresentando a cidade de uma forma criativa.

O filme é grandioso, tanto em seus cenários quanto 
em seus figurinos. As locações do longa recriam uma 
Londres do século 19 de forma impecável. Os figuri-
nos também fazem questão de destacar as situações 
de vida dos personagens com cores escuras e opacas.

Em geral, Oliver! é um longa interessante graças a 
sua história, mas de certa forma, pouco memorável. 
O filme levou a estatueta, mas o favorito para o prê-
mio foi 2001: Uma Odisseia no Espaço, um dos fil-
mes mais marcantes do cinema. 

Curiosidades
▪ Foi o quarto musical a levar a estatueta de melhor 
filme na década e o elenco incluía 84 garotos, todos 
com idade entre 8 e 15 anos. 

Década 1960 Década 1960
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década de 1970.
Na Nova Hollywood, a ascensão de novos cineastas como 
Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg, Pe-
ter Bogdanovich, Michael Cimino e George Lucas marcam 
o novo cinema. Os efeitos visuais começam a ganhar força 
nesta década e o grande destaque é Star Wars (1977). 

Os maiores vencedores do Oscar foram Patton, Herói ou Re-
belde? (1971) e Golpe de Mestre (1974), os dois com 7 prêmios. 
Um clássico até hoje, O Poderoso Chefão (1972), rompeu com 
obviedade e deixou sua marca, mas levou apenas 3 estatuetas. 

Outros inesquecíveis filmes como Laranja Mecânica (1971), 
Tubarão (1975) e Taxi Driver (1976) também foram indicados 
ao Oscar, mas não levaram o prêmio. 
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1970
PErdidos na noite
Direção
John Schlesinger
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb: 7.8
Rotten tomatoes: 88%

O jovem texano Joe Buck (Jon Voight), a procura 
de uma vida melhor, se muda para Nova Iorque, 
onde trabalha como garoto de programa. Na ci-

dade, ele faz amizade com Ratso Rizzo (Dustin Ho-
ffman) e descobre o lado cruel das cidades grandes.

O longa não romantiza as grandes metrópoles,  
mostra as dificuldades de se adaptar ao cotidiano e 
enfatiza o choque cultural que Joe sente, trazendo 
reflexões sobre essa desilusão, miséria e solidão. A 
fotografia destaca uma Nova Iorque suja e lotada.

O figurino evidencia as personalidades dos persona-
gens. Joe tinha roupas coloridas e estampadas, e era 
extremamente otimista e ingênuo, destoando do am-
biente ao seu redor. Já Ratso usava roupas escuras, 
velhas e sujas, se mesclando com o fundo cinza da 
cidade, já que ele era um malandro de rua.

Os personagens são mal construídos e tem seu pas-
sado referenciado, mas pouco explorado, como Joe 
Buck, que tem rápidos flashbacks de seu passado 
mas não explicam nada sobre suas motivações.

Apesar disso, Hoffman entrega uma ótima perfor-
mance. O personagem do ator ainda vive com uma 
doença, anda mancando e com um olhar sonhador 
de esperança por uma vida melhor na Flórida.

Ao final do filme, ele não chega a lugar nenhum, e os 
personagens não têm um desenvolvimento. A narra-
tiva não é muito interessante e tem muitos momen-
tos lentos que deixam o filme cansativo.

Perdidos na Noite é considerado um dos filmes que 
inaugurou a Nova Hollywood, ousando e quebrando 
as regras convencionais do cinema na época.

▪Dustin Hoffman usou pedras no seu sapato du-
rante toda filmagem para que seu personagem (que 
manca) ficasse convincente em todas as cenas.

▪Foi o único filme classificado como "X" nos EUA a 
vencer o Oscar de melhor filme. Pouco após a pre-
miação sua classificação mudou para "R".

1971
patton, herói ou 
rebelde?
Direção
Franklin J. Schaffner
Prêmios
Oscar de melhor filme 
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor mixagem de som
Notas
IMDb: 7.9
Rotten tomatoes: 94%

O filme biográfico acompanha a história do general 
George S. Patton (George C. Scott), visto como 
um estrategista brilhante e importante durante a 

Segunda Guerra Mundial. Porém, tinha uma perso-
nalidade conturbada, falhando ao se relacionar com 
outros e demonstrando uma falta de sensibilidade.

A performance de George Scott se mantém impres-
sionante desde o ínicio do filme. O longa enfatiza os 
defeitos do personagem, o que o deixa interessante.

A fotografia impressiona, utilizando um filtro satura-
do com bastante luz, planos gerais para captar a gran-
diosidade do general, e paleta de cores incrível. Além 
disso, algumas imagens foram feitas pelo cineasta e 
fotógrafo Russ Meyer, que foi combatente durante a 
Segunda Guerra trazendo toques de realidade.

Apesar disso, ele não tem um ritmo linear, despren-
dendo a atenção em muitos momentos e sendo um 
pouco arrastado. Essa sensação talvez tenha sido ge-
rada pela sua longa duração, de 172 minutos, e talvez 
se fosse mais curto teria ficado mais dinâmico.

Mesmo assim, é visto como um dos melhores filmes 
biográficos de Hollywood. Patton, Herói ou Rebel-
de? é muitas vezes classificado como filme de guerra, 
sendo na realidade um estudo sobre o personagem.

▪George C. Scott recusou a indicação ao Oscar pois 
não gostava do sentimento de competição. Mesmo 
tendo ganho, o ator não compareceu à cerimônia. 

Década 1970 Década 1970

Curiosidades

Curiosidades
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1972
operação frança
Direção
William Friedkin
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 98%

Inspirado em fatos reais, o filme acompanha o ob-
sessivo Jimmy "Popeye" Doyle (Gene Hackman) e 
seu parceiro Buddy Russo (Roy Scheider), policiais 

da divisão de narcóticos de Nova Iorque, que desco-
brem uma rede de tráfico de drogas criada na França.

A fotografia de Owen Roizman é um dos destaques 
do filme, capturando uma Nova Iorque sem vida, 
com tons de marrom e cinza, remetendo à melancó-
lica e aos barulhos. A câmera acompanha o trabalho 
dos policiais de perto,deixando o filme bem realista. 

O personagem Doyle se encaixa perfeitamente nessa 
descrição de Nova Iorque, por ser hostil e grosseiro.

Hackman faz um ótimo trabalho trazendo para a tela 
um herói não conveniente, egoísta e por vezes até 
cruel. Sua carreira deslanchou pela sua interpretação 
convincente, levando a estatueta de melhor ator. 

Roy Scheider também traz uma performance interes-
sante, entregando um personagem que é o completo 
oposto de Popeye, o que funciona muito bem.

O filme é o responsável pela famosa perseguição nas 
ruas da cidade, que até hoje é usada como referência 
em outros filmes e séries. Um fato interessante é que 
ela não estava prevista no roteiro e foi incluída de 
última hora para reforçar o realismo do longa.

Apesar do sucesso, o longa não me prendeu a aten-
ção, sendo pouco marcante e memorável.

Curiosidades
▪A batida de carro que ocorre durante a sequência 
de persequição não foi planejada, mas foi mantida 
no filme devido ao seu realismo.

▪O filme teve continuações chamadas de Operação 
França 2 (1975) e Popeye Doyle (1986).

1973
o poderoso chefão
Direção
Francis Ford Coppola
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 9.2
Rotten tomatoes: 97%

O filme acompanha a família mafiosa Corleone. 
Em 1945, Vito Corleone (Marlon Brando) é um 
dos mafiosos mais poderosos de Nova Iorque, 

que apadrinhou muitas pessoas e acumulou diver-
sos favores. Mas ao se recusar a facilitar a entrada de 
narcóticos na cidade, passa a sofrer atentados. Então 
seus filhos Sonny (James Caan), Fredo (John Cazale) 
e Michael (Al Pacino) têm que assumir os negócios.

A história é simples, mas as ações deixam o filme 
complexo. É  interessante como cada um dos filhos 
de Vito carrega uma característica marcante dele.

O longa faz a ambientação da máfia dos anos 40 de 
forma impressionante. Ele é repleto de tons escuros 
e acinzentados, ternos e carros pretos e salas mal-ilu-
minadas. A fotografia ambienta perfeitamente o tom 
violento da cidade, mas sem ser de  forma exagerada.

Marlon Brando vive no filme um dos mais marcantes 
ícones do cinema. Seu personagem é duro e sutil e na 
hora de liderar os negócios, não precisando demons-
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trar abertamente seu poder. O mais interessante de 
seu personagem é a importância que a família tem.

Mas o protagonista da trama é Michael, que passa 
pelo maior arco dramático da história. Ele é o filho 
mais novo de Vito e não tem interesse em se afiliar 
aos negócios do pai, porém, ele é obrigado a deixar 
esse repúdio de lado e defender sua família.

Al Pacino traz uma performance perfeita, principal-
mente apresentando a transformação da personali-
dade do protagonista. O ator demonstra o ódio que 
Michael sente apenas com o jeito de se portar. A fo-
tografia ajuda bastante a demonstrar a sua mudança.

O elenco entrega ótimas performances, com desta-
que para James Caan, que interpreta Sonny, imprevi-
sível e incontrolável. E Diane Keaton, que vive Kay, 
a namorada de Michael, e representa quase uma uto-
pia para ele, o que pode se visto pelos seus figurinos 
coloridos, destoando dos demais personagens.

A passagem do tempo no filme é feita de forma cria-
tiva e sutil, através da evolução dos personagens. E 
a trilha sonora completa todos esses fatores. Cada 
melodia enfatiza perfeitamente o que vemos em tela.

O Poderoso Chefão traz próximo a perfeição todos 
os aspectos de um filme (roteiro, fotografia, trilha 
sonora, atuações) e configura um dos filmes mais 
marcantes e memoráveis do cinema, e claro, a maior 
obra prima de Francis Ford Coppola.

▪Em protesto, Marlon Brando não foi à premiação 
e enviou a atriz apache Sacheen Littlefeather, para 
discursar sobre a falta de representatividade e maus-
-tratos dos índios norte-americanos no cinema.

1974
golpe de mestre
Direção
George Roy Hill
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor roteiro original
Notas
IMDb: 8.3
Rotten tomatoes: 94%

Após o assassinato de seu amigo em comum, a 
dupla de golpistas, Johnny Hooker (Robert Re-
dford) e Henry Gondorff (Paul Newman) se 

juntam para elaborar um super golpe e se vingar do 
assassino, Doyle Lonnega (Robert Shaw). 

O roteiro é simples e muito bem escrito. O filme é 
cheio de reviravoltas que fogem do clichê, e ao mes-
mo tempo são conectadas e fazem sentido na trama.

A montagem do filme é impressionante, se passan-
do nos anos 1930, dividido por interlúdios. Faz uma 
ótima reconstrução da época por meio dos figurinos, 
cenários e fotografia com a paleta de cores marrom. 

A fotografia também destaca a atmosfera dos am-
bientes internos, onde o diretor de fotografia faz um 
jogo interessante com sombras para cobrir os rostos. 

A trilha sonora reforça o clima descontraído, com 
melodias divertidas. O elenco traz personagens caris-
máticos, Newman entrega um personagem irônico e 
experiente, e Redford traz um vigarista novato pro-
missor. A interação e química dos atores é o maior 
destaque do filme, e geram muita identificação.

E ainda há Robert Shaw, como chefe da máfia mal-
-humorado. O ator faz uma ótima performance 
transmitindo a constante irritação de Lonnegan.

Leve e bem humorado, Golpe de Mestre garante 
uma sessão divertida ao telespectador, com piadas 
de um humor inteligente, atuações fantásticas  e revi-
ravoltas que prendem a atenção do começo ao fim. 

▪Robert Shaw torceu o tornozelo pouco antes do iní-
cio das filmagens e acabou utilizando seu novo modo 
de andar como característica de seu personagem.

Década 1970

Curiosidades

Curiosidades
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1975
o poderoso chefão: 
Parte ii
Direção
Francis Ford Coppola
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor 
Oscar de melhor ator Coadjuvante
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor trilha sonora original
Oscar de melhor direção de arte
Notas
IMDb: 9.0
Rotten tomatoes: 96%

A história se passa em dois tempos diferentes. No 
passado, a trama acompanha o jovem Vito Cor-
leone (Robert De Niro), que foge da sua cidade 

na Sicília para América após a máfia matar sua famí-
lia. Já no presente, o filme começa onde o anterior 
termina, acompanhando Michael (Al Pacino) seguin-
do com os negócios da família.

Com certeza o filme, e até mesmo a construção de 
um personagem tão icônico como Corleone, não se-
ria bem feito se não tivesse um ator tão bom como 
Robert De Niro. Ele consegue – de uma forma nada 
forçada – interpretar o personagem marcado por 
Marlon Brando, e ainda aprofunda trazendo uma 
performance especial e única, com as mesmas carac-
terísticas e gestos do personagem de Marlon.

A envelhecida fotografia ajuda muito a diferenciar o 
tempo narrativo e puxa o telespectador para o pas-
sado com planos de cobertura em movimento e um 
tom sépia. A trilha sonora também ajuda nesse que-
sito com melodias agudas e arranjos minimalistas de 
flautas que reforçam a ideia de nostalgia.

Al Pacino também entrega um personagem ainda 
mais complexo que no primeiro filme e faz perfeita-
mente a mudança de personalidade de um cara que 
não queria seguir o mesmo caminho do pai, para um 
homem controlador e de certa forma paranoico.

O filme funciona muito bem, até pelos flashbacks 
de Vito e as cenas do presente, que deixam a obra 
mais dinâmica e  com um ótimo ritmo, mantendo a 
atenção do início ao fim. O segundo filme acaba se 
tornando uma parte mais íntima do primeiro, nova-
mente finalizando a história de uma forma sutil.

Apesar do primeiro filme da trilogia ser meu favori-
to, é inegável a marca que Poderoso Chefão: Parte II 
deixa na história do cinema.

Curiosidades
▪Marlon Brando e Robert De Niro foram os únicos 
atores que ganharam o Oscar pelo mesmo persona-
gem. Brando em 1973 e De Niro em 1975.

Década 1970
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1976
Um estranho no ninho
Direção
Milos Forman
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 8.7
Rotten tomatoes: 94%

Inspirado no livro best-seller sobre o trabalho em 
clínicas psiquiátricas do autor Ken Kesey, Um 
Estranho no Ninho conta a história de Randall 

McMurphy (Jack Nicholson), um prisioneiro que 
resolve fingir que está insano para não trabalhar 
forçadamente. Seu plano, porém, dá errado e ele é 
mandado para um hospício, onde começa a estimu-
lar os internos a se rebelarem contra as regras rígidas 
impostas pela enfermeira Ratched (Louise Fletcher).

O roteiro do filme é bem inteligente, sabendo a dose 
certa de leveza e crítica, e de comédia e drama, entre-
gando muitos momentos memoráveis. Além disso, 
traz algumas reflexões e enfatiza as crueldades vividas 
pelos pacientes do sanatório, que muitas vezes eram 
vistas como soluções para seus problemas.

E claro, um fator marcante do filme é a atuação im-
pecável de Nicholson, gerando diversas cenas diver-
tidas e engraçadas. Seu personagem mente e mani-

pula para conseguir o que quer, porém é durante sua 
estadia no hospício que ele acaba se tornando uma 
representação da inconformidade.

A trilha sonora também deixa a história ainda mais 
interessante, variando conforme o momento e trans-
mitindo a sensação de claustrofobia que os pacientes 
sentem ali. Os cenários do filme também agregam à 
essa sensação, principalmente no ambiente comum 
onde os pacientes ficam juntos. 

Um Estranho no Ninho é dramático, engraçado e 
emocionante que se mantém atual, e que deixa evi-
dente a luta do homem contra a conformidade.

Curiosidades
▪Ken Kesey, o autor do livro, afirmou nunca ter 
visto o longa.

▪Vários figurantes do filme têm transtornos mentais 
de verdade.

Década 1970

1977
ROCKY: um lutador
Direção
John G. Avildsen
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 92%

Rocky Balboa (Sylvester Stallone) é um boxeador 
da classe trabalhadora da Filadélfia, que transi-
ta entre a vida de lutador e extorsões que ele 

faz para mafiosos. Mas tudo muda repentinamente 
quando recebe um convite para lutar contra o cam-
peão da liga mundial, Apollo Creed (Carl Weathers).

Assim como seu protagonista, o filme não teve aces-
so a muitos recursos: foi filmado em 28 dias e com 
um orçamento de apenas um milhão de dólares. O 
longa foi um sucesso, arrecadando 117 milhões de 
dólares só nos Estados Unidos e indicado a dez es-
tatuetas no Oscar, mas acabou levando apenas três.

A disposição de Rocky acordando às 4h da manhã e 
partindo para treinar não era dele e sim de Stallone, 
já que teve enfim a oportunidade da vida de ator e 
roteirista que antes era negada à ele. 

Em uma quase biografia (mesmo constantemente 
negada por Stallone) o filme conta a história de um 
homem comum que vive numa sociedade sem espa-
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ço para seu desenvolvimento. E mesmo se tratando 
de um tema batido de superação, o filme consegue 
envolver demais o telespectador.

Parte dessas semelhanças do personagem com o ator, 
torna mais fácil simpatizar e torcer para Balboa, que 
entrega uma performance inesquecível e emocionan-
te, encarnando um verdadeiro lutador de boxe até 
nos menores detalhes, como na forma de andar e 
expressando todos os sentimentos do personagem.

Além disso, a fotografia do filme é extremamente 
marcante. O diretor captura uma Filadélfia cinzenta 
e um pouco suja, mas com uma certa beleza. E claro, 
a trilha sonora conta com uma das melhores e mais 
memoráveis cenas do filme com Gonna Fly Now.

Inesquecível e com uma ótima direção, Rocky: Um 
Lutador é um filme cativante por sua simplicidade e 
sua mensagem de aproveitar as oportunidades. 

Além desses fatores, ele consegue essa aproximação 
com o público, não por mostrar personagens gran-
diosos e fictícios que não existem na vida real, mas 
para contar a história de quem vive o drama de tentar 
ser alguém na vida e realizar seus sonhos.

Curiosidades
▪A saga teve sequência com os filmes: Rocky 2 - 
A Revanche (1979), Rocky 3 - O Desafio Supremo 
(1982), Rocky 4 (1985), Rocky 5 (1990) e Rocky Bal-
boa (2006). Além de dois filmes que retomam a sé-
rie: Creed - Nascido para Lutar e Creed II.

1978
Noivo neurótico, 
noiva nervosa
Direção
Woody Allen
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro original 
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 98%

O filme acompanha a relação de altos e baixos en-
tre Alvy Singer (Woody Allen), um humorista ju-
deu, e Annie Hall (Diane Keaton), uma cantora 

no início de sua carreira. O longa também foi dirigi-
do e escrito por Woody Allen que, com um roteiro 
inteligente cheio de referências, diálogos e monólo-
gos rápidos, traz observações interessantes e engraça-
das sobre o amor e os relacionamentos.

A montagem do filme também é interessante, já que 
a narrativa não é linear, mostrando algumas passa-
gens da vida de Alvy Singer e diversos momentos do 
complicado relacionamento com Hall. Apesar disso, 
é tudo muito bem construído já que não causa ne-
nhum tipo de confusão para o público.

Allen também protagoniza o filme quase autobiográ-
fico (mesmo negando com unhas e dentes), interpre-
tando personagem paranoico, nervoso, arrogante e 
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intelectual. Em diversos momentos durante o filme, 
Singer quebra a quarta parede e tenta convencer os 
telespectadores de seus pontos de vista.

O diretor ainda faz uso de legenda com os pensa-
mentos de personagens e telas divididas, que deixam 
a narrativa ainda mais criativa e mais dinâmica, pren-
dendo a atenção do início até o final.

Já Annie é uma mulher muito magnética, porém ex-
tremamente insegura. Diane Keaton traz uma ótima 
performance, entregando uma personagem cheia de 
carisna e hábitos estranhos. Os telespectadores  logo 
se apaixonam da mesma forma que Alvy Singer.

Com um humor cínico e diálogos afiados, Noivo 
Neurótico, Noiva Nervosa, ou Annie Hall – como 
foi originalmente intitulado e que faz mais sentido 
com a trama – é um filme de uma história simples, 
ótimas atuações, que traz reflexões importantes so-
bre relacionamentos e a natureza humana.

Curiosidades
▪As piadas contadas por Woody Allen na Universi-
dade de Wisconsin e no programa The Dick Cavett 
Show são todas da época em que fazia apresentações 
em bares e eventos dos EUA.

▪Este é o terceiro filme em que Woody Allen e Dia-
ne Keaton trabalham juntos.

▪Esse foi o filme que estreou a atriz Sigourney We-
aver, que aparece no final do longa, interpretando 
uma personagem sem falas.

1979
o FRANCO ATIRADOR
Direção
Michael Cimino
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator coadjuvante 
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor mixagem de som
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 92%

Durante a Guerra do Vietnã, os amigos de longa 
data Michael (Robert De Niro), Nick (Chris-
topher Walken) e Steven (John Savage), resol-

vem se alistar no exército. Na selva, a honra militar se 
desfaz e eles são capturados e torturados, e até aque-
les que sobrevivem são perseguidos pela experiência.

O filme tem como tema o homem e a perda do seu 
lugar no mundo. Tanto os soldados quanto suas 
companheiras sofrem com a guerra, apresentando 
uma falta de pertencimento e identidade. 

O longa é dividido em três partes bem marcadas e di-
ferentes entre si. O primeiro momento mostra a vida 

tranquila que os amigos vivem, quase que tediosa e 
previsível, bate de frente com as outras cenas onde 
a tortura, crueldade e tristeza tomam conta da tela. 
As cenas de tortura marcam muito pela violência e 
principalmente pela incerteza.

O elenco composto por Robert De Niro, Meryl Stre-
ep e Christopher Walken, entregam atuações excep-
cionais. Inclusive, os três atores foram indicados ao 
Oscar. O personagem de Walken é intenso, vence-
dor do prêmio de melhor ator coadjuvante.

Ainda sim é  um filme longo, com cerca de três horas 
de duração. Mesmo com os momentos de tensão, o 
longa tem muitas cenas lentas que quebram o ritmo, 
tornando-se cansativo e não prendendo a atenção.

Apesar disso, Franco Atirador mostra o horror da 
guerra, focando muito nas lembranças e as sequelas 
que ela trouxe, abordando a insegurança, o descon-
forto com a vida, a perda de identidade e o embate 

Curiosidades
▪Nas cenas de roleta russa, uma bala de verdade era 
colocada no revólver para aumentar a tensão, retira-
das antes que os atores puxassem o gatilho.

Década 1970
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década de 1980.
A década de 80 é marcada por vários filmes memoráveis. 
Aqui, as produções são mais voltadas ao entretenimento e 
diversão do público, principalmente jovens. Desses, os mais 
marcantes foram os do diretor Steven Spielberg, com clássi-
cos como E.T. - O extraterrestre (1982), Os Goonies (1985), e 
os dois primeiros filmes da saga Indiana Jones (1981 e 1984). 

Outra marca da década são os filmes de terror, como O Ilu-
minado (1980), Sexta-feira 13 (1980) e Os fantasmas se di-
vertem (1988). Mesmo assim, alguns filmes não deixaram de 
abordar questões de intolerância, contracultura, pacifismo e 
dramas fortes, como: A cor púrpura (1985), A sociedade dos 
poetas mortos (1989) e o próprio Rain Man (1988).

O fato é que muitos cineastas que produzem atualmente vi-
veram a juventude nesse período, ali encontraram um novo 
modo de fazer cinema. Os destaques da premiação foram: O 
Último Imperador (1987) com 9 estatuetas e Amadeus (1984) 
e Gandhi (1982), ambos com 8 prêmios.
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1980
kramer vs kramer
Direção
Robert Benton
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 7.8
Rotten tomatoes: 88%

para Ted Kramer (Dustin Hoffman) o trabalho 
vem antes da família, o que faz com que sua mu-
lher, Joanna (Meryl Streep), deixe Ted e Billy 

(Justin Henry), o filho do casal. Então, Ted precisa  
se reajustar para criar o filho sozinho.

A trama é simples, mas extremamente humana, prio-
rizando relacionamentos. As atuações são impecáveis 
e marcantes e renderam o Oscar aos protagonistas.

O roteiro é muito bem escrito, as questões aborda-
das são colocadas de forma sutil, mas ainda sim, im-
pactantes, o que faz com que ele não fique cansativo. 

Hoffman entrega uma performance emocionante e 
interpreta um pai sem jeito com o filho, o que evi-
dencia a sua ausência, e a falta de sua mulher. 

O personagem de Ted é desenvolvido de uma forma 
interessante: passando de um homem distante e vi-
ciado no trabalho para um pai dedicado a seu filho.

A atuação sensível de Meryl Streep também é des-
taque, interpretando uma personagem complexa, 
com uma infelicidade palpável por suas expressões 
entristecidas e voz embriagada: a atuação rendeu sua 
segunda indicação ao Oscar e sua primeira vitória.

Justin Henry completa o trio de atores, trazendo uma 
sensibilidade natural em uma performance emocio-
nante. O ator é até hoje um dos mais jovens a ser 
indicado à estatueta do Oscar, com 8 anos de idade.

A fotografia traz luzes baixas e escassas nos interio-
res, junto com movimentos de câmera que eviden-
ciam os sentimentos dos personagens, além da paleta 
de cores frias que enfatiza o sofrimento e angústia.

Kramer vs Kramer inova por trazer às telas a temá-
tica do divórcio e a criação do filho pelo pai. Sutil e 
dramático, prende a atenção do início ao fim.

▪ Meryl Streep escreveu o seu próprio discurso na 
cena do tribunal.

Curiosidades

1981
gente como a gente
Direção
Robert Redford
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor ator coadjuvante
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 89%

O filme acompanha o caçula da família Jarrett, 
Conrad (Timothy Hutton) que tenta voltar à vida 
normal após ser internado por tentar se suicidar 

devido a culpa e o sofrimento da morte de seu irmão.

O roteiro é bem escrito e toca sutilmente em assun-
tos não discutidos na época, como doenças mentais. 
Os diálogos tensos reforçam a melancolia da família.

O filme foca nos relacionamentos entre Conrad e seu 
psiquiatra (Judd Hirsch),  e seus pais, (Mary Tyler 
Moore e Donald Sutherland). Suas impressionantes 
performances são o grande destaque do filme.

É o primeiro trabalho de Redford como diretor, e 
ele o conduz de forma simples e elegante, apostando 
em planos médios e closes que realçam as atuações. 

Compondo as grandes atuações, Donald Sutherland  
interpreta um pai preocupado, porém distante. E 
Judd Hirsch um psicólogo seguro e frio com Conrad.

Moore representa uma personagem complexa, por 
vezes com frigidez, mas deixa claro seu sofrimento 
pela morte do filho, aproximando-a do espectador.

O protagonista, Timothy Hutton entrega um perso-
nagem inseguro  apenas pelo jeito de se portar. 

A fotografia e paleta de cores sem vida demonstram a 
dramaticidade e as emoções dos personagens. Desta-
cam a angústia de Conrad, com as sombras no escri-
tório do psiquiatra, transmitindo sensação sufocante.

O filme é emotivo, com ótimo roteiro e atuações. 
Foge de clichês e apresenta as angústias dos Jarrett 
como universais, assim, Gente como a Gente.

▪ Durante a edição do filme, Donald Sutherland não 
ficou satisfeito com seu desempenho na cena final. 
Ele e Redford refizeram a gravação, mas Mary T. 
Moore não pode retornar ao set, então a cena foi 
montada com imagens já prontas e as novas.

Curiosidades

Década 1980
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1982
carruagens de 
fogo
Direção
Hugh Hudson
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor figurino
Notas
IMDb: 7.2
Rotten tomatoes: 82%

Carruagens de Fogo conta a história de homens 
com vivências paralelas e que são conectados 
pelo amor ao esporte e o desejo de ganhar.

Eric Liddell (Ian Charleson) é um cristão escocês que 
corre por seu amor à Deus. Harold Abrahams (Ben 
Cross), judeu britânico, corre para lidar com o antis-
semitismo, com olimpiadas de 1924 como objetivo.

O roteiro do filme funciona muito bem com os dois 
protagonistas diferentes, e parte disso se dá pela per-
formance dramática dos atores. O longa também 
aborda temas como xenofobia e fanatismo religioso.

Ian Charleson faz um ótimo trabalho interpretando 
os receios de Eric tentando conciliar a fé com o es-
porte. Já Ben Cross traz um personagem muito deter-
minado para ganhar, mas que anseia por aceitação. 

A trilha sonora é marcante. Não é atoa que a cena 
dos atletas correndo na praia com a música "Chariots 

Of Fire" de Vangelis, se imortalizou como um dos 
símbolos da competição esportiva mundialmente.

Os figurinos e cenários são bem verídicos, transpor-
tando o público para os anos 20 através dos unifor-
mes dos atletas, o estádio pequeno e os trajes formais 
usados pelo público dos jogos Olímpicos. A fotogra-
fia do filme aposta em cores claras e em planos que 
realçam a beleza dos campos escoceses.

Apesar disso, o filme acaba sendo mais um clichê de 
história de superação. Ele é extremamente cansati-
vo, e não prende muito a atenção. Além disso, por 
abordar vários temas, muitos momentos ficam apres-
sados ou muito desconexos com o restante do filme.

Por mais chocante que seja, o longa levou a estatueta 
de melhor filme em 1982, mesmo ano que Indiana 
Jones e os Caçadores da Arca Perdida foi indicado.

Carruagens de Fogo é um filme que pouco ousa e 
pouco inova, e só não cai no esquecimento pela ma-
ravilhosa e marcante trilha sonora.

▪Apesar de não ser citado no filme, Eric Liddell ga-
nhou a medalha de bronze na corrida de 200 metros 
e Harold M. Abrahams ganhou a medalha de prata 
nos 4x100 metros.

Curiosidades

Década 1980
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1983
gandhi
Direção
Richard Attenborough
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor montagem 
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor direção de arte
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 85%

mohandas Karamchand Gandhi (Ben Kingsley), 
conhecido mundialmente como Mahatma 
Gandhi, é um dos mais famosos símbolos da 

paz. O longa o acompanha desde o começo de sua 
jornada , em 1893, até o dia de sua morte, em 1948.

O roteiro mostra os grandes acontecimentos na Ín-
dia e a participação de Gandhi. A montagem prende 
a atenção, com saltos no tempo muito bem coloca-
dos. Além disso, o diretor inova ao apresentar alguns 
momentos da vida de Gandhi através de uma fala.

A direção de arte acertou muito com as cores, usan-
do os tons quentes para os momentos de exposição 
cultural da Índia e as cores frias nos momentos de 
opressão. A fotografia destaca as paisagens da Índia.

Os figurinos complementam a fotografia árida, com 
predomínio de roupas brancas que simbolizam a 
paz.A trilha sonora grandiosa também ajuda na am-
bientação do país com acordes altos e cantos.

O pilar do longa é Ben Kingsley como Gandhi. Ele 
faz uma interpretação perfeita, e transmite a paz in-
terior de Gandhi com a fala mansa e o olhar sereno. 

O filme Gandhi é grandioso e belíssimo, trazendo as-
pectos ideológicos, e a luta e história inspiradora de 
Gandhi, e sua busca por paz, igualdade e liberdade.

▪Cerca de 300 mil figurantes foram usados na cena 
do funeral, gravada em 31 de janeiro de 1981, data 
que marcava o 33º aniversário do funeral de Gandhi.

Curiosidades

1984
laços de ternura
Direção
 James L. Brooks
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz 
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb: 7.4
Rotten tomatoes: 78%

O filme é baseado no romance de Larry McMurtry 
e conta a história dos altos e baixos do relacio-
namento entre Aurora (Shirley Maclaine) e sua 

filha Emma (Debra Winger). O ponto de partida é 
quando Emma se casa com Flap (Jeff Daniels), que 
não agrada sua mãe, que começa a se envolver com 
seu vizinho mulherengo Garrett (Jack Nicholson).

O longa é uma gangorra de emoções, indo de um 
filme de comédia para um drama em minutos. A re-
lação das duas é muito interessante, mesmo com per-
sonalidades opostas, elas não conseguem viver uma 
sem a outra, e de certa forma se completam.

O que impressiona é a ousadia do roteiro, quebran-
do costumes da época, como ao mostrar mãe e uma 
filha tendo uma relação de melhores amigas, ou ao 
retratar o sexo como uma parte do cotidiano.

E num filme sobre relacionamentos o que mais se 
destaca são as atuações. Shirley Maclaine – premiada 

com a estatueta de melhor atriz – entrega uma mãe 
muito dedicada e exageradamente protetora, que por 
vezes pode parecer até sem senso de humor. 

Emma é representada como uma personagem forte e 
de fácil identificação, que não se submete a ninguém.

Para Jack Nicholson, o papel caiu como uma luva. 
Ele interpreta um mulherengo sarcástico, famoso por 
ser astronauta. Esse é o primeiro de quatro filmes do 
ator e o diretor James L. Brooks trabalhando juntos. 

Laços de Ternura, mesmo não sendo um dos mais 
memoráveis vencedores do Oscar de melhor filme, 
é cativante e sensível. O longa prende a atenção com 
seus personagens bem desenvolvidos e a história que, 
mesmo próxima da vida real, é cheia de reviravoltas.

▪O filme ficou em segundo lugar nas bilheterias de 
Estados Unidos e Canadá, num ano em que o pri-
meiro foi O Retorno de Jedi, o terceiro filme da tri-
logia Guerra nas Estrelas.

▪ Tendo conquistado o público, o longa teve sequên-
cia com O Entardecer de uma Estrela (1996).

Curiosidades
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1985
amadeus
Direção
Milos Forman
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor maquiagem 
Oscar de melhor som
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 8.4
Rotten tomatoes: 93%

O filme conta a história de Wolfgang Amadeus 
Mozart (Tom Hulce) pelo ponto de vista de 
seu arqui-inimigo Antonio Salieri  (F. Murray 

Abraham), que após tentar se suicidar, decide con-
fessar a um padre o assassinato de Mozart. 

Os figurinos, cenários e a fotografia são impressio-
nantes, transportando os espectadores para o século 
18, a iluminação privilegia as luzes e tons naturais.O 
ponto alto do longa é a trilha e montagem sonora. 
A música é o que move o filme, sendo presente até 
mesmo na mente dos personagens.

Tom Hulce, que vive Mozart, é ousado em sua inter-
pretação, trazendo um personagem com uma perso-
nalidade expansiva, infantil e mimada, mas genial. A 
atuação de Hulce impressiona ainda mais ao decor-
rer do longa, pelo desenvolvimento do personagem.

Mas a atuação mais marcante do filme é de F. Mur-
ray Abraham, que interpreta Antonio Salieri. Sem 
dúvidas ele é o personagem mais complexo e bem 
desenvolvido, narrando a história com paixão e ao 
mesmo tempo com frustração e amargura.

A fotografia do filme também se destaca por acom-
panhar o estado emocional de Mozart, no começo 
sendo composta de cores vivas e elétricas da maneira 
como ele via o mundo, e na segunda metade vai es-
curecendo conforme Amadeus cai na doença.

Mesmo que triste, a história é extremamente encanta-
dora e repleta de momentos cômicos que completam 
o filme. Amadeus é um filme que demonstra como 
a inveja corrói o ser humano, trazendo o melhor de 
todos os aspectos cinematográficos e entregando um 
filme inesquecível à altura de quem a inspirou.

▪Para ajudar na ambientação, Milos Forman, o dire-
tor do filme, mudou a produção para Praga devido 
a ótima conservação da arquitetura da cidade, utili-
zando até o mesmo o teatro que Mozart tocou pela 
primeira vez para a mesma cena do filme.

1986
entre dois amores
Direção
Sydney Pollack
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor trilha sonora 
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor som
Notas
IMDb: 7.2
Rotten tomatoes: 62%

Karen Blixen (Meryl Streep), mora em uma fa-
zenda de café no Quênia com seu marido Bror 
Blixen-Finecke (Klaus Maria Brandauer), com 

quem se casa por conveniência. Mas sua vida amoro-
sa ganha mais emoção com a chegada de Denys Fin-
ch Hatton (Robert Redford), um aventureiro inglês. 

A fotografia é um dos destaques. O diretor extrai o 
melhor das paisagens da África com belos planos e 
movimentos de câmera que sobrevoam a região.

O roteiro aposta em um romance devagar, mas bem 
desenvolvido, conseguindo se manter graças à ótima 
química e talento de Meryl Streep e Robert Redford.

A performance de Meryl Streep é excepcional. Ka-
ren é uma mulher forte, e a frente de seu tempo, po-
rém, muito carente afetivamente, sendo perceptível 
na infelicidade dela com seu casamento. 

Robert Redford entrega o personagem mais inte-
ressante da narrativa. Denys é um homem simples 
que tem paixão por viver e aprecia sua liberdade. O 
aventureiro é como um estímulo na vida de Karen, 
protagonizando momentos importantes da vida dela.

Apesar do filme ser épico, tem ritmo lento e acaba 
cansando em alguns momentos. Mesmo assim, En-
tre Dois Amores – embora um pouco esquecível – é 
um filme sensível, bonito e com ótimas atuações que 
traz uma belíssima história de amor.

▪O filme foi gravado entre a Inglaterra e o Quênia. 
No país africano, eles não podiam usar animais selva-
gens para as filmagens, o que fez a produção impor-
tar leões da Califórnia para certas cenas.

Curiosidades

Curiosidades
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1987
Platoon
Direção
Oliver Stone
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor som
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 87%

Baseado nas vivências do diretor e roteirista Oliver 
Stone, Platoon aborda a guerra do Vietnã pela 
visão do soldado Chris Tyler (Charlie Sheen), 

um jovem idealista. Sua ilusão é rompida quando os 
sargentos Barnes (Tom Berenger) e Elias (Willem 
Dafoe), colocam os soldados uns contra os outros.

A fotografia e direção do filme focam em retratar a 
selva em que os soldados andam como um ambiente 
hostil, utilizando câmeras panorâmicas e pouca ilu-
minação. Durante o dia, a fotografia aposta em tons 
frios e escuros, focando bastante no verde da selva.

Charlie Sheen faz um ótimo trabalho mostrando a 
transformação de Chris. Mesmo sendo o protagonis-

ta, ele é o personagem mais desinteressante e com-
plexo, o que acaba deixando o longa arrastado.

Já Tom Berenger e Willem Dafoe trazem as melho-
res performances. O personagem de Berenger é um 
dos transformados da Guerra, muitas vezes chegan-
do a ser assustador com uma atuação fria e firme.

Elias, apesar de também ter mudado com a violên-
cia, tem um efeito oposto a Barnes, perdendo a mo-
tivação e não vendo finalidade naquela Guerra.

O filme aposta na realidade: tanto nas mudanças dos 
personagens, quanto nos ferimentos e batalhas. Mes-
mo assim, em comparação com os outros filmes de 
guerra ele não se destaca. Em certos momentos o fil-
me é bem lento e cansativo, e o ritmo é muito lento.

Ainda sim, Platoon carrega uma importante mensa-
gem e mostra a perda da inocência americana, mar-
cando tanto a vida do diretor como muitas outras.

▪ O filme foi filmado em 54 dias nas Filipinas. Sto-
ne optou por gravar em ordem sequencial.

Curiosidades

Década 1980

1988
o último imperador

Década 1980

Direção
Bernardo Bertolucci
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor som 
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor montagem
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor fotografia
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 89%

Após ser capturado pelo exército vermelho como 
um criminoso de guerra em 1950, Pu Yi (John 
Lone), o último imperador da China, recorda 

de suas memórias de sua infância, do seu reinado 
tumultuoso e da sua fase adulta quando é capturado.

O filme acompanha o Pu Yi (Richard Vuu) desde o 
momento em que ele é nomeado imperador quan-
do tinha apenas 3 anos, em 1908. A posição que ele 
ocupava era simbólica sem nenhum poder efetivo, 
ocupando de certa forma uma prisão de luxo, o que 
fez com que ele se tornasse sedento por poder.

Os figurinos são belíssimos, luxuosos e muito deta-
lhados, principalmente no início do filme. É vísivel 
as fortes tradições chinesas que eram impostas ao 
garoto. Os figurinos também se destacam ao final, 
quando comparados com os uniformes da prisão.

A fotografia do filme é muito criativa, sinalizando a 
divisão da narrativa  ao telespectador através da cor 
predominante. Durante a infância e parte de sua vida 
adulta a cor é vermelha, que representa a influência 
das tradições chinesas. Já na sua fase adulta, a cor é 
azul, representando a frieza do personagem. Durante 
a passagem pela prisão, a cor em destaque é a ver-
de que, mesmo fria e sombria, simboliza esperança. 
WJá na direção são utilizados muitos planos abertos 
para mostrar os cenários grandiosos.

O Último Imperador é um filme bem desenvolvido 
que apresenta uma narrativa tocante e humana, com 
a história trágica de Pu Yi. Além disso, exibe os fatos 
históricos marcantes, a vida de um homem que mes-
mo preso apenas na sua fase adulta, viveu sempre 
como um prisioneiro sem controle de sua vida.

Curiosidades
▪Foi o primeiro filme que recebeu autorização do 
governo chinês para filmar na Cidade Proibida.

Imagem divulgação
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Década 1980

1989
RAIN MAN
Direção
Barry Levinson
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor roteiro
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 89%

O filme conta a história de Charlie (Tom Cruise) que, 
na leitura do testamento do pai, descobre que não 
era seu único herdeiro, e sim que deve dividir a he-

rança com um irmão chamado Raymond (Dustin Hof-
fman), que é autista e mora em uma instituição na sua 
cidade natal. A trama conta da viagem de carro dos dois 
irmãos, indo de Ohio à Califórnia para que Charlie dis-
pute sua parte da herança e se livre da custódia do irmão.

O filme traz uma história sobre a descoberta do amor 
através da relação entre os dois. Uma das coisas mais in-
teressantes na relação, é que eles acabam se identificando 
um com o outro, já que, cada um à sua maneira, tem 
dificuldades de se relacionar com outras pessoas, o que é 
evidenciado nos outros relacionamentos de Charlie.

A relação construída através da viagem é realista, e mes-
mo com os momentos de tensão, ainda traz uma natura-
lidade com momentos leves e engraçados entre eles. O 
diretor usa muitos closes durante o filme para aprovei-
tar as atuações maravilhosas dos atores, principalmente 
quando os irmãos se juntam. Além disso, ele também faz 

uso de planos subjetivos, como o do semáforo na rua que 
representa o olhar de Raymond sobre o mundo.

Já a fotografia do filme aproveita muito da beleza dos ce-
nários, trazendo para o filme as características mais mar-
cantes dos lugares que os irmãos visitam.

Tom Cruise entrega um protagonista muito egoísta e 
estressado, sem muita sensibilidade e disposto a fazer 
qualquer coisa para conseguir o que quer. Porém, com o 
desenvolvimento de seu relacionamento com Raymond, 
ele vai se transformando de forma lenta e natural em um 
homem preocupado. Tom Cruise entrega uma atuação 
impressionante, uma de suas melhores performances.

Mesmo assim, é Dustin Hoffman quem mais se destaca 
com uma atuação excelente, sensível e emocionante. O 
ator se atenta aos mínimos detalhes ao compor seu per-
sonagem, como os gestos e seu olhar vago feitos de forma 
natural, o que gera ao público uma identificação.

Rain Man é um filme definitivamente bonito com a dosa-
gem perfeita de comédia e drama. Sem parecer forçado, 
apresenta uma história emocionante de fraternidade.

Curiosidades
▪Rain Man era um dos filmes prediletos da Prince-
sa Diana.

▪Não estava no roteiro que Raymond seria autista, 
essa foi uma sugestão de Dustin Hoffman e a produ-
ção acabou aceitando.

Imagem divulgação
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década de 1990.
Os anos 90 também estão repletos de filmes marcantes. O 
Silêncio dos Inocentes leva a estatueta de Melhor Flme ain-
da no começo da década (1991). A Lista de Schindler (1993), 
marcada pela direção impressionante de Spielberg, é um dos 
mais sensíveis filmes sobre a Segunda Guerra Mundial.

Apesar da participação de filmes estrangeiros ter se limitado 
à sua categoria, alguns filmes furaram a bolha para além dos 
rótulos de não-estadunidenses, chegando inclusive a con-
correr nas mesmas categorias, como o italiano A Vida é Bela 
(1997) que garantiu ao protagonista a estatueta de melhor ator. 

A década também é lembrada por obras que inovaram nas 
narrativas como Pulp Fiction (1994) e Clube da Luta (1999) 
que até hoje se mantêm como marco do cinema e da cultu-
ra pop. Também no gênero romance, o memorável Titanic 
(1998) leva o maior número de Oscars, com 11 estatuetas.

Imagem divulgação
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1990
conduzindo 
miss daisy

Década 1990

Direção
Bruce Beresford
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor maquiagem 
Notas
IMDb: 7.4
Rotten tomatoes: 82%

O filme conta a história de Daisy (Jessica Tandy), 
uma senhora judia de 72 anos que, após destruir 
um carro, é obrigada por seu filho a contratar 

um motorista, Hoke Colburn (Morgan Freeman).

O longa tem uma sinopse simples e acompanha a 
amizade improvável e bonita formada entre Daisy e 
Hock. O filme toca em temas como o preconceito 
racial e religioso, a velhice e a amizade verdadeira.

Mesmo se tratando de um drama, o diretor não usa 
nenhum tipo de exagero na hora de contar a história, 
cobrindo muitos anos da vida de Daisy e Hoke sem 
ficar cansativo ou forçado. O roteiro do filme tam-
bém é muito bem escrito, repleto de diálogos sarcás-
ticos, inteligentes e muito engraçados. 

Sobre os aspectos cinematográficos, o filme é im-
pecável. A fotografia do filme representa muito da 
personalidade de Daisy, discreta e sem vida, já que a 
personagem não gosta de chamar atenção. Os figuri-

nos, cenários e maquiagem são muito detalhados, e 
impressionam acompanhando a passagem dos anos 
de uma forma natural, refletindo com precisão o en-
velhecimento dos personagens.

Mas claro, a melhor parte do longa são as atuações 
de Tandy e Freeman. Daisy é uma mulher muito 
teimosa e ranzinza, que rejeita qualquer tipo de aju-
da e odeia quando as coisas saem de seu controle. 
Morgan Freeman traz um personagem que é quase o 
completo oposto de Daisy, muito paciente e bondo-
so, com jeitos muito marcantes que o tornam único. 

Porém o filme não consegue fugir do mesmo clichê 
de sempre: dois personagens que desenvolvem um 
afeto, o que o torna de certa forma esquecível. Ape-
sar disso, Conduzindo Miss Daisy é bonito e levem 
e conta sobre a velhice e a mais pura das amizades.

Curiosidades
▪Jessica Tandy tinha 81 anos quando ganhou a es-
tatueta pelo papel de Miss Daisy e é até hoje a atriz 
mais velha a ganhar o Oscar.

1991
dança com lobos
Direção
Kevin Costner
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor trilha sonora original
Oscar de melhor mixagem de som
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 83%

Durante a Guerra Civil Americana, o jovem tenen-
te John Dunbar (Kevin Costner) cria uma estra-
tégia não violenta de aproximação com os índi-

genas Sioux. Os nativos acham a amizade de Dunbar 
com uma loba curiosa e passam a conviver pacifica-
mente com ele, fazendo com que ele se torne uma 
aberração para seus companheiros do exercíto.

O filme traz de volta o faroeste, que vinha perdendo 
força e foi um sucesso de crítica e bilheteria em 1990, 
mesmo com três horas de duração. Ttraz um olhar 
respeitoso sobre a população nativa, que antes só re-
cebia tratamentos estereotipados e unidimensionais.

A fotografia também não deixa a desejar, entregan-
do paisagens lindas e memoráveis, planos abertos e 
close-ups com muitos detalhes, o que traz intimidade 
com o povo nativo americano. Além disso, o diretor 

usa os movimentos da câmera de uma forma criativa 
para demonstrar os sentimentos do protagonista.

Kevin Costner interpreta um personagem que, ao 
tentar conhecer a tribo dos Sioux passa por um pro-
cesso de transformação e autoconhecimento, e de 
certa forma atinge harmonia em si e com o cotidiano.

Baseado no livro de Michael Blake, Dança com Lo-
bos não ousa e aposta bastante numa jornada emo-
cional que converse com o espectador. Também tem 
um ritmo bem lento e nenhuma pressa em seu de-
senvolvimento. O enredo dele não me prendeu e, 
apesar de lindas, as paisagens de faroeste tornaram 
ele ainda mais cansativo.

Curiosidades
▪Apesar de no filme o personagem de Graham 
Greene ser o pai adotivo da personagem de Mary 
McDonnell, na realidade McDonnell é dois meses 
mais velha que o ator.

Década 1990

Imagem divulgação

Imagem divulgação
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1992
o silêncio 
dos inocentes

Década 1990

Direção
Jonathan Demme
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 8.6
Rotten tomatoes: 96%

O longa acompanha Clarice Starling (Jodie Foster), 
uma talentosa investigadora do FBI que é esco-
lhida para o caso de um criminoso intitulado 

de “Buffalo Bill”, que arranca a pele de suas vítimas 
após matá-las. E para entender a mente do assassino, 
ela é aconselhada a conversar com Hannibal Lecter 
(Anthony Hopkins), um perigoso psicopata que está 
preso por canibalismo.
O filme é classificado como um terror psicológico, 
com uma atmosfera sombria que passa agonia ao es-
pectador. A fotografia ajuda nesse aspecto, usando 
cores frias e pouca iluminação.
O roteiro é muito bem escrito e faz com que o espec-
tador se sinta parte das investigações de Clarice, já 
que todos os passos da detetive são bem explicados. 
Ainda sim, o filme não é previsível, repleto de ten-
são. O grande segredo do filme está na sua simplici-
dade, o que garante um realismo à obra.

Mas claro, quem move a trama são os personagens 
de Starling e Lecter com as atuações espetaculares 
de Foster e Hopkins. Jodie Foster entrega uma per-
formance impressionante. Durante o filme, a atriz in-
corpora na personagem um olhar marcante que evi-
dencia todos os sentimentos da protagonista. Clarice 
é uma personagem forte, durona e determinada, mas 
ao mesmo tempo muito humana.
Já Lecter tem o mesmo olhar penetrante e até mes-
mo hipnotizante, mas passa uma sensação oposta ao 
de Clarice. Anthony Hopkins traz uma atuação ma-
ravilhosa. Hannibal é um personagem muito inteli-
gente e insano que, mesmo sendo um serial killer, é 
extremamente calmo.
Com um roteiro e direção espetacular, junto com 
personagens complexos e um dos mais inesquecíveis 
psicopatas do cinema, O Silêncio dos Inocentes é 
um dos melhores filmes que recebeu a estatueta do 
Oscar e um dos melhores longas já feitos.

Curiosidades
▪Jodie Foster revelou que durante o primeiro encon-
tro entre sua personagem e Hannibal, a zoação de 
Hopkins sobre seu sotaque sulista foi improvisada.

▪A escolha de Hannibal usar branco em grande par-
te do filme veio de Hopkins, que fez a sugestão para 
brincar com o medo que algumas pessoas têm de 
médicos
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1993
OS IMPERDOÁVEIS
Direção
Clint Eastwood
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator coadjuvante
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 8.2
Rotten tomatoes: 96%

O filme conta a história de Bill Munny (Clint Eas-
twood), um pistoleiro aposentado que volta à ati-
va quando lhe oferecem mil dólares para matar 

os homens que cortaram o rosto de uma prostituta. 
Neste serviço, ele é acompanhado por outros dois 
pistoleiros, Ned (Morgan Freeman) e Schofield Kid 
(Jaimz Woolvett),  que confrontam o xerife (Gene 
Hackman), e um inglês (Richard Harris) que tam-
bém quer a recompensa.

O longa tenta desconstruir as mentiras e lendas do 
faroeste, trazendo momentos mais reais como Mur-
ray caindo do cavalo e errando tiros, e personagens 
complexos e interessantes que não são bons nem 
maus. Essa construção garante um apego, o que aju-
da a prender a atenção do telespectador.

O roteiro é composto por ótimos diálogos e até mo-
mentos cômicos. Parte disso é garantida pela maravi-
lhosa química entre Freeman e Eastwood, que torna 
a amizade entre os dois cowboys crível.

E claro,  as atuações brilhantes fazem com que o fil-
me – por mais que seja de faroeste – não fique tão 
cansativo. Clint Eastwood, traz uma performance 
maravilhosa de um homem que largou a vida anti-
ga de pistoleiro e construiu uma família seguindo as 
tradições cristãs, até que um pedido de justiça e uma 
recompensa o fazem voltar a ativa.

E fechando as atuações brilhantes temos Gene Ha-
ckman no papel de xerife “Little” Bill Daggett. O 
xerife é um homem de ideias simples e objetivos hu-
mildes, apesar disso. ele se acha dono da própria ver-
dade e executa a justiça do modo que ele acha certo.

Os Imperdoáveis faz uma homenagem aos filmes de 
faroeste, gênero que consagrou o diretor e protago-
nista do longa Clint Eastwood, e ainda sai do clichê e 
do previsível, trazendo grandes atuações, um roteiro 
maravilhoso e uma admirável direção.

▪É o terceiro faroeste a ganhar um Oscar de Me-
lhor Filme.

.

Curiosidades

Imagem divulgação

1994
A LISTA DE SCHINDLER

Direção
Steven Spielberg
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor trilha sonora original
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor melhor montagem
Notas
IMDb: 9.0
Rotten tomatoes: 98%

O filme conta a emocionante história real de Oskar 
Schindler (Liam Neeson), que durante a Segun-
da Guerra Mundial decide abrir uma fabrica de 

mão de obra judia, uma solução fácil e viável para 
lucrar durante a guerra. No entanto, ele abdicou toda 
sua fortuna para salvar a vida de mais de mil judeus 
em plena luta contra o extermínio alemão.

O longa é bem tocante e sensível, e faz questão de 
mostrar cenas fortes da época do holocausto. Spiel-
berg usa diferentes planos ao longo da história, mais 
abertos ao mostrar o campo de concentração para 
mostrar a vastidão e o grande número de judeus pre-
sos, e closes durante os períodos com diálogos de 
maior dramaticidade focando nas brilhantes atuações 
dos atores. O diretor também faz uso da câmera de 
mão, o que dá ao filme um aspecto de documental, 
dando ao telespectador uma sensação de imersão.

Imagem divulgação
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O roteiro do filme foca em retratar não so os perso-
nagens principais, mas toda a violência que o povo 
judeu passou, evidenciando desde os judeus tendo 
seus lares saqueados, à ida para o gueto e a realidade 
dos campos de concentração.

A escolha do filme ser em preto e branco foi um 
grande acerto, já que ressalta a tristeza e a sofrência 
da época, ameniza as muitas violências mostradas na 
tela e cria um aspecto pesado de sofrimento e melan-
cólico, A fotografia também impressiona principal-
mente no uso da iluminação, que deixa sempre os 
olhos de Schindler iluminados e os rostos dos nazis-
tas cobertos por sombras.

O filme conta com atuações extremamente realistas 
de Liam Neeson, Ben Kingsley e principalmente 
Ralph Fiennes. Fiennes compõe um dos vilões mais 
assustadores da não ficção do cinema. O persona-
gem é a representação da maldade dos nazistas, com 
uma personalidade fria e cruel que é quase palpável. 
O ator transmite segurança e confiança de suas ações 
pelo tom de voz, o que o deixa ainda mais temível.

O longa é um dos melhores trabalhos de Spielberg, 
que disse que não se sentiu realizado da mesma for-
ma com nenhum filme que dirigiu depois. O diretor 
inclusive levou dez anos para aceitar a direção.

A Lista de Schindler é um dos mais bonitos e im-
pactantes filmes já feitos, e retrata com realismo, 
veracidade e muito respeito o horrível período do 
holocausto.

Curiosidades
▪Um dos produtores do filme é Branko Lustig, um 
dos sobreviventes dos campos de concentração.

Imagem divulgação

1995
forrest gump
Direção
Robert Zemeckis
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor edição
Oscar de melhor efeitos visuais
Notas
IMDb: 7.0
Rotten tomatoes: 70%

forrest Gump (Tom Hanks), é ingênuo e cheio de 
boas intenções. Quando criança, ele convive ape-
nas com a mãe (Sally Fields) e a amiga Jenny (Ro-

bin Wright), e sofre bullying na escola por usar um 
aparelho nas pernas para consertar sua postura. Mas 
vida de Forrest muda quando ele aprende a correr.

No decorrer do filme, acompanhamos o amadure-
cimento de Forrest e ao mesmo tempo a história 
dos Estados Unidos através de seus olhos, passan-
do por grandes eventos, como: a  Guerra do Vietnã, 
Woodstock e as presidências de Kennedy e Johnson. 
 
O roteiro  é muito bem escrito e consegue não cansar, 
intercalando entre o presente e flashbacks. Além dis-
so, inova ao trazer todos esses eventos pelo ponto de 
vista de Forrest. A obra mistura ficção com realidade 
de uma maneira excelente e crível, o que gera muitos 
momentos divertidos e deixa o filme mais leve, mesmo 
mostrando períodos sombrios e cheios de maldade.  

Imagem divulgação
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A fotografia do filme também ajuda com a leve-
za do roteiro, já que é repleto de cenas à luz do 
dia, com cores muito vivas e coloridas. A fotogra-
fia também inova ao mostrar os momentos tristes 
e ruins da vida de Forrest com chuva e sombras. 
 
Tom Hanks entrega uma performance impecável. No 
filme, o ator é quase que magnético, atraindo e emo-
cionando o espectador por suas histórias e entonação 
de voz. Hanks interpreta até os mínimos detalhes do 
personagem, como as falas pausadas quando processa 
uma informação, sua enorme concentração para coi-
sas corriqueiras e ao mesmo tempo seu jeito distraído. 
 
O filme é repleto de personagens interessantes, como 
Jenny, que desenvolve um amor verdadeiro por For-
rest, com uma comovente e convincente performance 
Wright. Bubba (Mykelti Williamson), que cria uma 
das amizades mais verdadeiras do cinema com o pro-
tagonista. E o Tenente Dan (Gary Sinise), que marca 
a vida de Forrest, com uma impecável atuação de Si-
nise interpretando um homem revoltado e indignado. 
 
Com uma trilha sonora imortal, Forrest Gump é um 
filme com uma história que, mesmo alegre, é repleta 
de momentos melancólicos, deixando como mensa-
gem final que a vida pode ser trágica, mas também 
pode ser bela… “a vida é como uma caixa de bom-
bons, você nunca sabe o que vai encontrar”.

▪ O filme estreou no Brasil em agosto de 1994 e 
permaneceu em cartaz até meados de abril do ano 
seguinte.

Curiosidades Curiosidades

Imagem divulgação

1996
coração valente
Direção
Mel Gibson
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor fotografia 
Oscar de melhor edição de som
Oscar de melhor maquiagem e penteados
Nota
IMDb:8.3
Rotten tomatoes: 78%

William Wallace (Mel Gibson) foi um dos líde-
res da Primeira Guerra da Independência Es-
cocesa, iniciada no século 12. A morte de seu 

pai e as injustiças que seu povo sofria, o motivaram a 
liderar a nação em busca da independência .

A versão do herói é muito mais romântica do que 
fiel, porém o filme apresenta a dose certa entre ba-
talhas impressionantes, romance, drama e comédia.

O filme é bastante violento, e Gibson teve que sua-
vizar diversas sequências para que o filme não levas-
se à censura máxima. Mesmo assim, as batalhas não 
deixam a desejar, sendo muito realistas, parte disso 
gerado pelas maquiagens dos ferimentos.

Além disso, é durante uma das batalhas de Stirling 
que Gibson se consagra na direção. Fazendo uso de 
muitos cortes rápidos e movimentações inquietas de 
câmera, faz com que o público se sinta dentro da 
batalha, já que aumenta a  sensação caótica de guerra.

A fotografia contribui com o realismo nas batalhas, 
usando tons escuros, deixa uma atmosfera pesada, 
não é à toa que ganhou o Oscar de melhor fotografia. 

Mel Gibson entrega na direção e atuação um perso-
nagem inspirador que se firma pela da liberdade. O 
ator é muito carismático com performance cativante.

Patrick McGoohan entrega uma performance con-
vincente na pele do Rei Eduardo I. Mesmo sendo o 
vilão, é mostrado como um líder nato com as quali-
dades marcantes do verdadeiro Eduardo I.

Coração Valente é um dos mais completos filmes 
épicos de Hollywood e mesmo não sendo 100% verí-
dico aos fatos, homenageia o mito escocês com uma 
obra emocional e visualmente impecável, influen-
ciando outros longas como Gladiador.

▪Além dos animais reais, foram produzidos cavalos 
mecânicos para as filmagens de batalhas.

Curiosidades

Década 1990

Imagem divulgação
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1997
o paciente inglês
Direção
Mel Gibson
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor fotografia 
Oscar de melhor edição de som
Oscar de melhor maquiagem e penteados
Nota
IMDb:8.3
Rotten tomatoes: 78%

Durante a Segunda Guerra Mundial Almásy (Ral-
ph Fiennes) teve queimaduras quando seu avião 
foi abatido, e recebe os cuidados da enfermeira 

Hana (Juliette Binoche). Com o tempo, ele acaba 
contando a história do épico amor proibido que teve, 
mas alguns detalhes parecem não vir à lembrança.

O filme é conduzido por duas linhas diferentes: con-
tando o passado do paciente inglês, e o presente com 
a enfermeira Hana, deixando o filme mais dinâmico.

Gravado na Itália e na Tunísia, as imagens se des-
tacam ao comparar as linhas narrativas do passado 
e presente, já que a história inicia antes da guerra, e 
o presente se passa do meio ao fim, onde tons frios 
e sombrios tomam conta da tela, assim, mostrando 
claramente os efeitos da guerra.

Mesmo sendo no contexto da guerra, este é apenas  
o pano de fundo. O foco é o romance proibido entre 
Katharine (Kristin Scott Thomas) e Almásy. O ro-

mance é desenvolvido perfeitamente de forma lenta 
e gradual, e com isso a relação fica mais realista.

Fiennes entrega uma performance impressionante. 
Mesmo na cama incapacitado e com o rosto desfi-
gurado, o ator transmite as emoções do personagem. 
Thomas também se destaca como uma mulher de 
personalidade forte e decidida. E claro, Juliette Bi-
noche, que entrega uma personagem fácil de gostar.

A fotografia do filme é genial, conseguindo capturar 
o deserto de uma maneira romântica com suas cores 
naturais intensificadas, que conversam perfeitamente 
com o plot de romance proibido do filme.

Mesmo assim, o longa tem momentos cansativos e 
confusos, e ainda é esquecido na história dos ganha-
dores da estatueta de melhor filme, O Paciente In-
glês é uma ótima obra, com grandes atuações e uma 
belíssima e forte história de amor.

▪ O ponto de vista é onisciente: mostra a visão de vá-
rios personagens, com exceção de quando o paciente 
inglês conta histórias do seu passado.

Curiosidades

Década 1990
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1998
titanic
Direção
Mel Gibson
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor fotografia 
Oscar de melhor edição de som
Oscar de melhor maquiagem e penteados
Nota
IMDb:8.3
Rotten tomatoes: 78%

Rose Dewitt (Kate Winslet) embarca com sua fa-
mília e seu noivo no navio Titanic. Apesar da 
vida luxuosa, Rose é muito infeliz com seu ca-

samento arranjado e decide se atirar no mar, mas é 
salva pelo jovem artista Jack Dawson (Leonardo Di-
Caprio), por quem se apaixona perdidamente.

Mesmo sendo uma história com final conhecido, o 
foco é o romance. O roteiro foi escrito pelo próprio 
diretor, e é cheio de detalhes relevantes para o final 
da trama, reforçando como o navio era visto como 
inafundável – o que enfatiza o quão grande foi a tra-
gédia na época. Outros detalhes fortalecem essa vi-
são, como o céu sempre ensolarado e o mar calmo.

Durante o próprio acidente, o diretor enfatiza o 
medo e a angústia que os passageiros sentiram, o que 
conferiu mais realismo ao filme. James Cameron usa 
muitas vezes a câmera de mão para criar a atmosfera 
caótica da tragédia junto com close no rosto dos pas-
sageiros para revelar o medo das vítimas do acidente.

Imagem divulgação
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Com mais de 3 horas de duração, a montagem e ga-
rante respiros ao espectador. O filme mostra o pas-
sado, com Rose e Jack, e o presente, com a busca de 
um colar, quando a história do navio é contada.

Outro fator interessante é como o figurino de Rose 
utiliza cores vivas para destoar das outras mulheres 
ricas, mostrando como ela se sentia deslocada da 
classe alta, que só usava tons claros e pastéis.

A fotografia muda conforme o tempo. No presente a 
cor mais marcante é o azul, transmitindo melancolia. 
Já no passado, recebe tons iluminados  ressaltando o 
luxo do navio e a felicidade do casal. Mais pro final 
do filme os tons escurecem, passando ao público a 
sensação de angústia que os personagens sentiam.

Parte da grandeza do filme é graças a DiCaprio e 
Winslet, que têm uma química surpreendente fazen-
do com que o público torça por eles. 

De certa forma o filme ser um marco do cinema atra-
palhou minha experiência. O romance – mesmo for-
mando um dos casais mais inesquecíveis da história 
do cinema – é muito previsível e não consegue fugir 
do clichê. E a longa duração, deixa o filme cansativo.

Apesar disso, Titanic foi um sucesso de bilheteria e 
crítica, e arrecadou diversos prêmios no Oscar de 
1998, além de ter se consagrado como um dos maio-
res filmes de todos os tempos.

▪ O filme custou mais do que o navio em si. A cons-
trução do navio custou US$ 7,5 milhões, enquanto a 
produção cinematográfica cerca deUS$ 200 milhões.

▪ Foi o 1º filme na história a ultrapassar 1 bilhão de 
dólares arrecadados apenas nas bilheterias.

Curiosidades
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1999
shakespeare apaixonado

Direção
John Madden
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor atriz Coadjuvante
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor roteiro original
Notas
IMDb: 7.1
Rotten tomatoes: 92%

O dramaturgo William Shakespeare (Joseph Fien-
nes) sofre de um bloqueio criativo até conhecer 
Viola de Lesseps (Gwyneth Paltrow), que sonha 

em se tornar atriz apesar de sua família ser contra.

Viola vira sua musa e a grande paixão do escritor, 
que logo descobre que ela já está prometida para 
outro homem, o Lorde Wessex (Colin Firth). Para 
seduzir Viola, o dramaturgo escreve sua mais famosa 
peça, inspirado no amor proibido que viviam.

O filme é uma comédia romântica poética, mas ao 
mesmo tempo com um humor um pouco mais mo-
derno. O roteiro tem muitos diálogos inspirados nas 
próprias obras de Shakespeare que são inseridos de 
uma maneira bem divertida, trechos de Romeu e Ju-
lieta que partem de conversas do escritor com Viola.

Joseph Fiennes entrega um Shakespeare de certa for-
ma mais moderno, jovem e inconsequente, mas que 

ao mesmo tempo é muito carismático e apaixonado 
pelo teatro e pela poesia. O ator tem uma ótima quí-
mica com Gwyneth Paltrow, o que  ajuda o na trama. 

Paltrow também faz um excelente trabalho interpre-
tando a jovem ambiciosa Viola, a qual declama os 
lindos diálogos com muito sentimento e emoção, 
ainda que com uma performance pouco marcante.

O elenco é forte com suas atuações, como: Colin Fir-
th, Geoffrey Rush, Rupert Everett e Ben Affleck.

Shakespeare Apaixonado é divertido com ótimas e 
criativas cenas que fazem referência às grandes obras 
do dramaturgo e misturam com sua vida fictícia. 

▪Aparecendo apenas três vezes no filme, com um to-
tal de 8 minutos, Dame Judi Dench ganhou o Oscar 
de melhor atriz coadjuvante.

Década 1990

Curiosidades

Imagem divulgação



114 115

década de 2000.
Os anos 2000 tiveram uma grande evolução na computação 
gráfica. Com isso, os filmes de fantasia como, Harry Potter 
e  Senhor dos Anéis ganharam popularidade. Também parte 
dessa revolução tecnológica, os filmes de super-heróis que já 
saíram dos quadrinhos com Superman em 1970, agora ga-
nham mais força com filmes do Homem-Aranha ao Batman.

As animações se consagraram na época com Shrek (2001), 
Procurando Nemo (2003), Os Incríveis (2004), Ratatouille 
(2007), Wall-e (2008) e Up - Altas Aventuras (2009).

Os filmes nacionais também deixaram suas marcas, como Ci-
dade de Deus (2002), indicado a quatro categorias na maior 
premiação do cinema. Os destaques do Oscar foram o musi-
cal Chicago que levou 6 estatuetas, Quem Quer Ser um Mi-
lionário com 8, e O Senhor dos Anéis com 11, um dos maio-
res vencedores de todos os tempos.

Imagem divulgação
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2000
beleza americana
Direção
Sam Mendes
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor fotografia
Notas
IMDb: 8.3
Rotten tomatoes: 87%

O American way of life, emprego estável, carro na 
garagem, casa no subúrbio. É o sonho de todos, 
menos o de Lester Burnham (Kevin Spacey). 

Sua mulher (Annette Bening) e filha (Thora Birch) o 
ignoram e o emprego não traz satisfação. Tudo isso 
muda quando ele conhece a amiga de sua filha, An-
gela (Mena Suvari), por quem ele sente uma atração 
obcecada e começa a realizar mudanças em sua vida. 

O filme traz à tona a ideia de que as aparências enga-
nam, e tem como pano de fundo os subúrbios ame-
ricanos e a vida pacata. Com muito uso de zoom-in 
e zoom-out o diretor tem como foco permitir que o 
público se sinta como um observador. A fotografia 
acentua esse fator, com simetria das casas do bairro. 

A estética simétrica ilustra a grande preocupação 
com as aparências, mas ao mesmo tempo os elemen-
tos que compõem as cenas não tem sintonia entre si, 
o que reforça toda a artificialidade daquela vida.

O diretor encaixa simbolismos para descrever os sen-
timentos dos personagens. De formas criativas, mui-
tos deles são mostrados atrás de janelas ou telas que 
simbolizam suas prisões. Outra coisa interessante é 
a similaridade na primeira e última cena de Lester.

Os personagens são muito complexos e interessantes, 
e o roteiro faz questão de não deixá-los unidimensio-
nais. Além disso, todos os atores trazem ótimas per-
formances, principalmente Kevin Spacey. A atuação 
de Spacey tem um papel crucial no filme, conseguin-
do transmitir ao espectador exatamente as emoções 
do personagem apenas com sua voz e olhar. 

O roteiro também é muito bem escrito com ótimos 
diálogos. Também não ficam de fora os de Lester 
e sua esposa, Carolyn, que chega a ser cômico por 
mais que sejam cheios de ressentimentos.

Beleza Americana apresenta uma história em que a 
jornada é mais importante que a chegada, onde to-
dos os personagens buscam algo e muitos acabam 
frustrados, sendo um retrato da falsa vida boa do 
American Way of Life.

▪ American beauty é um tipo de rosa cultivada nos 
EUA, tendo uma peculiaridade: ela não possui es-
pinhos nem cheiro, uma metáfora sobre o vazio do 
americano comum.

Curiosidades

Década 2000

Imagem divulgação
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2001
gladiador
Direção
Ridley Scott
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor efeitos visuais
Oscar de melhor som
Notas
IMDb: 8.5
Rotten tomatoes: 77%

Na Roma antiga, em seus momentos finais de vida, 
Marcus Aurelius (Richard Harris) expressa a sua 
vontade de deixar o trono para Maximus (Rus-

sell Crowe), o comandante do exército romano. Isso 
desperta a ira de seu filho Commodus (Joaquin Pho-
enix), que sedento pelo poder resolve matar o pai e 
culpa Maximus. Para sobreviver o comandante foge, 
mas acaba sendo capturado e vendido como escravo.

O roteiro retrata a situação política romana da época. 
Mesmo alterando acontecimentos da vida real para 
destacar a narrativa fictícia, o longa entrega o que 
promete e faz uma ótima ambientação do cenário.

Parte disso foi graças a produção de design detalhan-
do desde os objetos mais banais até as maiores cons-
truções. A fotografia também ajuda: na fazenda da 
família é calorosa, já no exército, é mais frias e me-
lancólica, evidenciando os sentimentos de Maximus.

As atuações do longa também são motivos de desta-
que. Russell Crowe é um dos mais interessantes per-
sonagens, sendo sério quando necessário e carregan-
do valores como lealdade e amor para sua família.

E claro, Joaquin Phoenix, como um dos mais mar-
cantes vilões do cinema. Extremamente egocêntrico, 
é movido pelo poder, e não hesita para conseguir o 
que quer, mesmo se isso machuque alguém. 

Gladiador marca a volta dos filmes épicos à pre-
miação, garantindo um verdadeiro espetáculo, com 
grandes cenas de batalha, conseguindo se consagrar 
como um dos maiores sucessos de bilheteria.

▪ Uma réplica em tamanho real do Coliseu foi feita 
para o filme em Marrocos.

Curiosidades

Década 2000

Imagem divulgação

2002
uma mente brilhante
Direção
Ron Howard
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb: 8.2
Rotten tomatoes: 74%

O filme conta a história do gênio matemático John 
Forbes Nash Jr (Russell Crowe), que no final da 
década de 40 desenvolveu uma teoria que viria a 

revolucionar a economia nas décadas seguintes.

Um dos grandes méritos do filme é seu roteiro imer-
sivo, o que dá a sensação de viver na pele do perso-
nagem. Inspirado na biografia homônima de Sylvia 
Nasar, ele faz o equilíbrio perfeito entre os feitos de 
Nash e suas descobertas científicas, o suspense e seu 
romance com Alicia (Jennifer Connelly). 

O roteirista Akiva Goldsman é criativo em retratar 
“certa situação” da vida de Nash  pela sua perspec-
tiva– para não dar spoilers e estragar a experiência.

Russell Crowe traz uma de suas melhores atuações, o 
que lhe rendeu mais uma indicação ao Oscar de me-
lhor ator, porém não venceu. Crowe aborda a com-
plexa personalidade e condição do personagem fo-
cando nos mínimos detalhes como os gestos e tiques.

Outro  destaque é Jennifer Connelly, que traz uma 
personagem apaixonante com uma performance 
igualmente forte e comovente. Connelly levou para 
casa o Oscar de melhor atriz Coadjuvante pelo papel.

O filme não inova tanto nas questões cinematográ-
ficas, mas os planos básicos usados funcionam por 
destacarem as atuações e a narrativa sem desvios.

Mesmo sendo um dos vencedores mais polêmicos, 
por ter tirado o Oscar de Senhor dos anéis - a socie-
dade do anel, Uma Mente Brilhante é um filme que 
consegue condensar a vida de um gênio, com um ro-
teiro criativo e brilhantes atuações.

▪ Para ajudar Russell Crowe a desenvolver um com-
portamento crível, o filme foi gravado em sequência.

Curiosidades

Imagem divulgação
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2003
chicago
Direção
Rob Marshall
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor edição
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor mixagem de som
Notas
IMDb: 7.2
Rotten tomatoes: 86%

O musical adaptado da Broadway acompanha a 
história da aspirante a cantora Roxie Hart (Re-
née Zellweger), e de Velma Kelly, (Catherine Ze-

ta-Jones) uma cantora já consagrada. O filme segue a 
trajetória das duas, que contam com a ajuda do inte-
resseiro advogado Billy Flynn (Richard Gere), até o 
tribunal onde serão julgadas por homicídio.

O filme se passa nos anos 1920 e retrata a corrupção 
e manipulação feita pela mídia na época. Faz uma 
ótima ambientação através dos cenários, figurinos, 
maquiagens e fotografia. A fotografia aposta em tons 
escuros: muito vermelho, dourado, prata e preto. Os 
figurinos tem roupas luxuosas com franjas e brilho.

O longa alterna entre momentos reais e cenas criadas 
na cabeça fértil de Roxie. Esses números são grandio-
sos e lembram as apresentações em teatros musicais, 
passando muita energia e vivacidade, mesmo naque-
las apresentações com temas como assassinato.

O longa mantém o ritmo divertido e leve, parte disso 
é graças às músicas maravilhosamente performadas. 
Jones e Zellweger dão um show de desempenho.

Os personagens super interessantes também são res-
ponsáveis por prender a atenção. Roxie Hart é uma 
garota mimada e ingênua que está disposta a fazer de 
tudo para atingir sua tão cobiçada fama. 

Velma Kelly já é acostumada ao estrelato, mas segue 
apaixonada. Com uma voz maravilhosa, movimentos 
elegantes e uma atuação excelente, Catherine levou a 
estatueta de melhor atriz coadjuvante.

Billy Flynn completa o trio de personalidades estron-
dosas, interpretado pelo galã Richard Gere. Mesmo 
não sendo o melhor cantor e dançarino do longa, en-
trega uma performance maravilhosa como advogado 
malandro que ganha seus casos usando manipulação.

Apesar de um roteiro simples, Chicago é um dos me-
lhores musicais já feitos. Está marcado na história do 
cinema e consegue transmitir uma euforia e entrete-
nimento cativante, ousado e impressionante, sendo 
capaz de tirar o fôlego de qualquer um.

▪ Chita Rivera interpretou a personagem Velma 
Kelly na versão original de Chicago na Broadway. Já 
na versão cinematográfica ela interpreta Nickie.

Curiosidades

Década 2000

Imagem divulgação
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2004
senhor dos anéis:
o retorno do rei
Direção
Peter Jackson
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor efeitos visuais
Oscar de melhor direção de arte
Oscar de melhor edição
Oscar de melhor figurino
Oscar de melhor maquiagem
Oscar de melhor mixagem de Som
Oscar de melhor trilha sonora 
Oscar de melhor canção original
Notas
IMDb: 9.0
Rotten tomatoes: 93%

Agora faço o complicado papel de tentar resumir 
a grandiosa história de Tolkien. Senhor dos 
Anéis: O Retorno do Rei, é o terceiro filme dos 

imortais livros da saga. Acompanha Frodo (Elijah 
Wood) e Sam (Sean Astin) ao caminho da monta-
nha da perdição para destruir o Um anel. E Gandalf 
(Ian McKellen), Aragorn (Viggo Mortensen), Lego-
las (Orlando Bloom) e outros na grande batalha.

Com poucos momentos de humor, mostra Frodo 
cada vez mais afetado pelo anel e a responsabilidade 
de sua jornada. A narrativa dos três filmes leva para a 
batalha final disputada em O Retorno do Rei.

As lutas são muito bem coreografadas e fluidas, e 
cada frame parece uma pintura, com ótima composi-
ção de luz e sombra. A fotografia também impressio-
na, retratando detalhes da Terra Média com planos 
abertos que mostram a grandeza das disputas.

A montagem do filme é muito bem elaborada, amar-
rando cada narrativa das mais de 9 horas de trilogia, 
garantindo a sensação de estar presente na aventura.

Os atores encorpam os personagens com atuações 
sólidas. Principalmente a de  Ian McKellen como o 
“novo” Gandalf que mesmo com mudanças claras do 
antigo mago, ainda tem suas características marcan-
tes, e Andy Serkis, como Gollum, com a apresenta-
ção da história desse personagem icônico da trilogia.

Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei é o perfeito 
fechamento de trilogia, e entrega não só uma história 
incrível, mas aspectos cinematográficos impressio-
nantes que mudaram a forma como filmes de fanta-
sia são vistos no cinema, além disso, demonstra com 
excelência a jornada do herói.

▪O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei foi o pri-
meiro e único filme de fantasia a ganhar o Oscar de 
melhor filme.

Década 2000

Curiosidades
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2005
menina de ouro
Direção
Clint Eastwood
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor ator coadjuvante
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 90%

Década 2000

Frankie Dunn (Clint Eastwood) é um treinador de 
boxe e administra uma academia, o problema é 
que ele mantém distância de todos, próximo ape-

nas com seu ex-pupilo Eddie Dupris (Morgan Fre-
eman), que trabalha como zelador. Tudo se abala 
quando Maggie Fitzgerald (Hilary Swank) vai ao gi-
násio de Frankie em busca de treinamento e os dois 
criam um vínculo muito forte que muda suas vidas.

O relacionamento dos dois protagonistas é muito 
bem construído na trama, e ambos carregam uma 
certa dependência – como se fossem pai e filha. O 
filme consegue sair dos clichês já que Maggie vem 
de um lar sem harmonia e guarda boas memórias do 
pai, enquanto Frankie tenta se reaproximar da filha. 

A direção de Eastwood também não fica para trás, 
contemplando os tons dramáticos e uso de sombras 
e luz de uma forma natural. Além disso, ele ainda 
conta com ótimas sequências de boxe, embora o real 
destaque do filme sejam seus personagens.

A atuação de Hilary Swank é realmente extraordi-
nária.  A maneira como Frank olha para o persona-
gem de Eastwood, como uma espécie de admiração 
e agradecimento, consegue transmitir um amor puro 
e emocionante. Já Clint Eastwood, traz um persona-
gem durão mas ainda sim muito vulnerável. O ator 
traz uma performance impecável e minimalista, sen-
do marcada pela sutileza, que o consagra como uma 
de suas performances mais completas.

Apesar da história de superação já ter sido visto e 
revisto por vários longas – como em Rocky (1997), 
Menina de Ouro é extremamente envolvente e pren-
de muito a atenção, surpreendendo  em seu segundo 
ato e entregando um filme complexo e instigante.

Curiosidades
▪ Hilary Swank teve 3 meses para se preparar fisi-
camente antes do início das filmagens, e chegou a 
ganhar 4,5 quilos de massa muscular.

Imagem divulgação

2006
crash - no limite
Direção
Paul Haggis
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor edição
Notas
IMDb: 7.8
Rotten tomatoes: 74%

Década 2000

O filme acompanha a história de diferentes grupos 
de pessoas que em certo momento acabam se 
cruzando. Cada um deles conta com diferentes 

conflitos, histórias e preconceitos.

No longa não existem personagens principais, to-
dos eles são igualmente importantes para a história, 
o que dá a chance da maioria dos atores brilharem 
em suas partes. O roteiro é bem redondo e fecha de 
maneira satisfatória, juntando o começo do final. Ele 
aborda diversos temas como a segregação, xenofo-
bia, intolerâncias e estereótipos.

Um de seus pontos mais marcantes é seu elenco 
de peso, com nomes como: Don Cheadle, Sandra 

Bullock, Terrence Howard e outros. Todos os ato-
res entregam performances sensíveis e emocionantes 
de personagens que acima de tudo são humanos.

O filme faz questão de ressaltar o preconceito inter-
nalizado, presente até hoje na sociedade. estão nas 
ações corriqueiras, destacando os personagens que 
em alguns arcos são heróis e em outros são vilões.

Apesar disso, o filme é bem fraco e não inova muito 
nos aspectos técnicos como fotografia, maquiagem e 
figurinos.  Ele ficou marcado por sua excepcionalida-
de diante dos os premiados e por ter vencido Broke-
back Mountain, que também concorreu naquele ano.

Esquecível mas interessante, Crash - No Limite traz 
um filme eletrizante que espelha a vida real.

Curiosidades
▪ Para reduzir os custos, o diretor emprestou seu 
carro e sua própria casa para servir de cenário.

Imagem divulgação
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2007
Os Infiltrados

Década 2000

Direção
Martin Scorsese
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 8.5
Rotten tomatoes: 90%

O filme acompanha a história de dois agentes du-
plos: Billy Costigan (Leonardo DiCaprio), que 
trabalha como infiltrado da polícia no grupo 

mafioso de Frank Costello (Jack Nicholson), e Colin 
Sullivan (Matt Damon), um infiltrado de Costello na 
polícia. Ambos sentem angústia da vida dupla e pas-
sam a correr perigo quando a polícia e máfia desco-
brem que há um espião entre eles.

O filme se diferencia dos outros de Scorsese por não 
carregar suas principais assinaturas na direção, é me-
nos estilizado que o normal. Porém, o longa segura 
a tensão e mantém a violência marcante do diretor.

O roteiro tem uma ótima fluidez, apresentando di-
versas reviravoltas e personagens muito complexos 
e interessantes. Além disso, o diretor mostra em 
evidência ambos os lados: tanto as motivações dos 
personagens, como as investigações para descobrir 
quem são os infiltrados, o que gera ótimas cenas de 
suspense e tensão, fazendo com que os público possa 
torcer para qualquer um dos lados.

E claro, ele tem um ótimo ritmo, tendo  movimentos 
e cortes de câmera rápidos que aumentam a sensa-
ção de urgência para o público. Com esses fatores, 
o longa, mesmo com mais de três horas de duração,  
passa longe de ser cansativo. 

Uma das principais características do filme está no 
seu elenco forte. Como em todos os seus trabalhos, 
os três atores principais entregam performances in-
críveis e cativantes. Leonardo DiCaprio traz um per-
sonagem intenso e amargo. Para Matt Damon, o pa-
pel lhe caiu como uma luva, ele realmente encarna 
a postura de policial novato. Já Jack Nicholson, que 
interpreta o vilão da trama, representa o poder. 

Ainda não sendo o filme mais memorável de Scor-
sese, Os Infiltrados foi o que lhe garantiu o seu pri-
meiro e único Oscar. Ele é um daqueles longas que 
não tem como dar errado com uma ótima direção, 
atuações perfeitas e trilha sonora marcante.

Curiosidades
▪ O filme foi inspirado em uma produção de Hong 
Kong, chamada Conflitos Internos (2002).

Imagem divulgação

2008
ONDE OS FRACOS 
NÃO TêM VEZ

Década 2000

Direção
Ethan Coen e Joel Coen
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor ator coadjuvante
Oscar de melhor diretor
Notas
IMDb:8.1
Rotten tomatoes: 93%

Desde a era do cinema de faroeste de Eastwood, o 
herói tem se desprendido do arquétipo de bom-
-moço, tornando-se cada vez mais real e huma-

no, com uma moral duvidosa e certo sarcasmo. 

Neste filme não é diferente. O nosso “herói” nessa 
história é Llewelyn Moss (Josh Brolin), que enquan-
to caçava, encontrou uma possível cena de venda de 
drogas onde os envolvidos estão mortos. Então, ele 
acha uma mala de dinheiro e resolve levá-la consigo. 
Porém, Moss passa a ser perseguido por Chigurh (Ja-
vier Bardem), um frio e soberbo assassino.

Os diretores usam muito os planos abertos e fecha-
dos, mas não de forma exagerada, usando a paisagem 
do deserto para expressar solidão, tensão e angústia. 
Além disso, o filme tem a trilha sonora praticamen-
te ausente e se aproveita muito dos sons ao redor, 
como os passos e respirações ofegantes dos atores. 

A performance de Javier Bardem impressiona a cada 
cena do personagem, tornando-se um dos mais mar-
cantes vilões do cinema, o ator construiu um psico-
pata com um claro desprezo à vida humana, tornan-
do a ação de matar tão natural quanto a respiração. 

Outro personagem importante para a trama é o xe-
rife Ed Tom Bell (Tommy Lee Jones), que forma o 
terceiro ponto de vista da trama. Bell mantém aque-
la fórmula de xerife de cidade pequena que passa a 
investigar o caso indo atrás de Llewelyn. O persona-
gem representa a esperança e de certa forma traz à 
trama o dia a dia real por sua perspectiva.

Onde os Fracos Não Têm Vez, ganha nas diversas 
cenas de tensão, nas atuações fantásticas e seu ótimo 
roteiro, apesar do ritmo lento. Com um faroeste mo-
derno e mais próximo da nossa realidade, ele é um 
dos mais inesquecíveis filmes a ganhar a premiação.

Curiosidades
▪ Os diretores do filme assinam a edição sob o 
pseudônimo de Roderick Jaynes.

Imagem divulgação
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2009
QUEM QUER SER UM 
MILIONÁRIO?

Década 2000

Direção
Danny Boyle
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor fotografia
Oscar de melhor edição
Oscar de melhor trilha sonora original
Oscar de melhor canção original
Oscar de melhor mixagem de som
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 91%

O filme acompanha Jamal Malik (Dev Patel) que 
participa do programa televisivo “Quem quer ser 
um milionário?”. Porém, ele é acusado de tra-

paça e é preso pela polícia e passa a ser interrogado. 
O longa conta a história da vida de Jamal desde sua 
infância até o ponto que é interrogado, mostrando 
como o jovem sabe as respostas.

O roteiro do filme é leve, divertido e de fácil iden-
tificação, com diálogos rápidos e episódios da vida 
de Jamal recheados de aventuras e perigos. Apesar 
do ritmo por vezes caótico do filme, essa narrativa 
nunca fica cansativa pelo estilo de filmagem do dire-
tor. A montagem do filme também é bem orgânica 
e natural, já que mesmo com muitos flashbacks, não 
confunde em nenhum momento o público.

O longa também presta homenagens aos filmes de 
Bollywood, com uma fotografia super viva e colorida 
que, além disso, ajuda o filme a prender a atenção do 
espectador já que é bem vibrante, estimulante e ca-
tivante. A fotografia também impressiona por acom-
panhar a vida de Jamal. Em sua infância, são usadas 
cores mais quentes e vivas que vão escurecendo e 
sendo tomadas por sombras conforme o filme segue.

Jamal é o personagem mais interessante e o que mais 
gera identificação. Ele é determinado, sonhador e 
apaixonado, e disposto a mover montanhas para aju-
dar Latika. Dev Patel, que vive a versão do presente 
do personagem, entrega uma performance maravi-
lhosa, simpática e muito convincente, que faz com 
que o espectador sempre torça pelo personagem.

Já Rubiana Ali, Tanvi Ganesh Lonkar e Freida Pinto 
interpretam a apaixonante e sofrida Latika. A per-
sonagem é a que mais muda dentro da narrativa, 
mesmo assim as atrizes conseguem representar com 
excelência todos os jeitos da personagem.

Quem quer Ser um Milionário? é um filme emo-
cionante e bem dirigido e roteirizado, que prende a 
atenção com uma história muito interessante que fala 
sobre o amor, a superação e os sonhos.

Curiosidades
▪ O Amitabh Bachchan, que apresentava a versão 
indiana do programa de TV Quem Quer Ser um Mi-
lionário?, aparece em uma cena do filme.
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década de 2010.
A indústria cinematográfica começou a se movimentar, com 
o streaming, muitos produtores passaram a fazer filmes di-
retamente para essas plataformas, sem exibição nos cinemas.

A década já começa com um momento histórico com a vi-
tória da cineasta Kathryn Bigelow, que se tornou a primeira 
mulher a levar a estatueta na categoria de Melhor Direção 
por Guerra ao Terror (2010) , que levou 6 prêmios – o maior 
número da década, junto com o musical La La Land (2016). 

A representatividade LGBTQ+ também se fez presente, como 
em Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016). Entretanto, a falta 
de diversidade nas indicações ao Oscar de 2015 levou a cam-
panha #OscarsSoWhite. Também,  filmes sobre racismo tive-
ram notoriedade como, 12 Anos de Escravidão (2013), Selma 
(2014) e Infiltrados na Klan (2018). 

Imagem divulgação
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2010
guerra ao terror
Direção
Kathryn Bigelow
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor direção
Oscar de melhor edição
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor som
Oscar de melhor edição de som
Notas
IMDb: 7.6
Rotten tomatoes: 97%

O filme acompanha um esquadrão antibombas do 
exército americano em missão no Iraque. Por 
conta de um erro um dos integrantes morre. Em 

seu lugar é enviado o Sargento William James (Je-
remy Renner), que é muito sangue-frio e arrogante, o 
que incomoda os outros membros da equipe, princi-
palmente o Sargento JT Sanborn (Anthony Mackie).

Além de ser a primeira mulher a levar o Oscar de 
melhor direção, Bigelow é uma das primeiras a re-
tratar os conflitos do Oriente Médio. Não apela para 
discursos patrióticos e foca no dia a dia dos soldados 
e seus conflitos internos de forma realista e crua. 

O filme carrega uma atmosfera de tensão, não mos-
trando grandes batalhas. Ao mostrar o cotidiano dos 
soldados evidencia a incerteza, o medo e a espera,  
fugindo do glamour comum em filmes do gênero.

James é corajoso, impetuoso e por vezes imprevisí-
vel, colocando a sua vida e a de seus colegas em risco. 
Com o personagem, Bigelow evidencia a mensagem 
do filme de que “A guerra é uma droga”.

O filme ainda tem momentos muito parados e arras-
tados que complicam o ritmo da obra. Apesar de de-
senvolver completamente o personagem de Renner, 
os outros acabam ficando unidimensionais.

Mesmo com a vitória histórica de Kathryn Bigelow e 
de mostrar um ponto de vista diferente dos soldados, 
Guerra ao Terror é um dos mais fracos ganhadores. 
E ao meu ver, fica marcado por ter ganhado em cima 
de ótimos filmes como Bastardos Inglórios.

▪O exército da Jordânia cuidou da segurança em tor-
no das filmagens do longa. Os militares sempre esta-
vam nos locais de gravação e no hotel onde elenco e 
equipe técnica estavam hospedados.

Imagem divulgação

Curiosidades

2011
o discurso do rei
Direção
Tom Hooper
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor roteiro original
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 94%

O filme conta a história biográfica do príncipe Al-
bert (Colin Firth) da Inglaterra, que deve ascen-
der ao trono como George VI após a morte de 

seu pai. Porém, ele sofre de gagueira, o que dificulta 
ao fazer seus discursos. Então sua esposa Elizabeth 
(Helena Bonham Carter), contrata o fonoaudiólogo 
Lionel Logue (Geoffrey Rush), e uma amizade extra-
ordinária é desenvolvida entre os dois homens.

O filme tem um ótimo desenvolvimento e prende a 
atenção do início ao fim. Um dos fatores que mais 
ajuda é a química entre os dois atores, fazendo com 
que o longa se torne leve e saia de qualquer clichê.

O roteiro escrito por David Seidler traz um tom de 
realismo para a gagueira já que ele também passou 
por isso. O roteiro entrega marcantes diálogos, prin-
cipalmente entre Albert e Lionel, que tem muito hu-
mor e ao mesmo tempo muito sentimento.

A fotografia traz muito sobre os personagens. A pale-
ta de cores usa muitos tons de azul e cinza, o que gera 
um sentimento de melancolia, representando a vida 
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do príncipe devido a suas responsabilidades com a 
monarquia. Os cenários também geram essa sensa-
ção, como no consultório de Lionel com as paredes 
descascadas que evidenciam sua situação financeira.

A direção de arte faz um ótimo trabalho ambientan-
do uma Londres pré Segunda Guerra Mundial, com 
os carros, figurinos, maquiagens e cenários, transpor-
tando o espectador para aquele contexto.

E claro, as atuações são um dos maiores destaques, 
George Rush interpreta um fonoaudiólogo nada or-
todoxo. O ator faz um trabalho impecável trazendo 
um personagem humano e carismático.

Colin Firth, que garantiu sua merecida estatueta de 
melhor ator, entrega uma performance marcante de 
um protagonista atormentado. Seu sofrimento com a 
gagueira é executado em perfeição e passa a aflição  
através de suas expressões e formas de se portar. 

Já Helena Bonham Carter interpreta Elizabeth (mãe 
da atual rainha Elizabeth II), com uma performance 
elegante e comovente, que exala realeza.

Finalizando o discurso, O discurso do Rei, mesmo 
sendo esquecido por muitos, é um dos mais interes-
santes filmes biográficos. Com brilhantes atuações 
que evidenciam a importância e o poder da comuni-
cação, ele traz uma belíssima história de superação.

▪ O roteirista David Seidler ouviu o famoso discurso 
de guerra do Rei George VI quando ainda era crian-
ça, e mais tarde, escreveu uma carta à rainha da In-
glaterra pedindo para contar a história do monarca 
no cinema. A rainha permitiu, contanto que o filme 
só fosse realizado após a sua morte, pois aquelas me-
mórias eram muito dolorosas para ela.

Curiosidades
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2012
o artista
Direção
Michel Hazanavicius
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor ator
Oscar de melhor trilha sonora
Oscar de melhor figurino
Notas
IMDb: 7.9
Rotten tomatoes: 95%

O filme se passa na década de 1920 e conta sobre o 
ator George Valentin (Jean Dujardin), que estava 
no auge da sua carreira como um astro do cine-

ma mudo. Porém, com a passagem do mudo para o 
falado, George acaba caindo no esquecimento devi-
do sua dificuldade em se adaptar.

Sem dúvidas um dos mais interessantes detalhes no 
filme é o fato de ser quase completamente mudo e 
em preto e branco, assim como os longas de 1920. 
Isso construiu uma ambientação perfeita ao recriar 
o glamour da antiga Hollywood, que transporta o es-
pectador e homenageia as obras da época – como o 
próprio Cantando na Chuva (1952).

Além disso, o filme também discute sobre a reação 
das diferentes gerações, já que Peppy Miller (Béré-
nice Bejo), mesmo nutrindo um amor por Valentin, 
tem um pensamento bem diferente do ator e conse-
gue alcançar a fama com o cinema sonoro.

Mesmo sendo em preto e branco, a fotografia tam-
bém impressiona, já que as técnicas utilizadas são 
modernas, usando muitos truques de iluminação e 
sombras, em momentos até referenciando o expres-
sionismo. Além disso, os raros sons são colocados 
em momentos estratégicos e criativos em que repre-
sentam a ansiedade de Valentin. A trilha sonora tam-
bém acompanha o longa dando o tom da narrativa.

E claro, seu elenco super carismático ajuda muito a 
deixar o filme com um ótimo ritmo. Jean Dujardin 
brilha em seu papel realmente encarnando atores do 
cinema mudo com uma grande expressividade cor-
poral. Bérénice Bejo traz uma performance apaixo-
nante e alegre, esbanjando sua paixão tanto na hora 
de atuar quanto nas vezes que vê Valentin.

O Artista é uma carta de amor ao cinema e aos seus 
amantes e mesmo não tendo uma trama inovadora, 
ainda sim é um filme muito ousado e único. 

Curiosidades
▪ A dupla Jean Dujardin e Bérénice Bejo ensaiaram 
suas cenas de dança no mesmo estúdio de Debbie 
Reynolds e Gene Kelly.

Década 201o
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2013
argo
Direção
Ben Affleck
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor edição
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 96%

Baseado em fatos reais, o filme acompanha a his-
tória da crise do Irã em 1979. Em uma manifes-
tação, os protestantes invadem a embaixada do 

país, lugar em que seis diplomatas americanos esta-
vam trabalhando. Eles conseguem escapar e ficam 
refugiados na casa do embaixador canadense. Para 
retirá-los de lá, a CIA contrata Tony Mendez (Ben 
Affleck), que cria um filme fictício chamado Argo 
como estratégia para resgatá-los.

Ben Affleck é um ator que se sobressai em alguns 
papéis e em outros deixa a desejar. Porém, ele é um 
excelente diretor e em Argo fica bem claro o seu ta-
lento. O filme é muito bem montado, desenvolvido 
e ambientado. Por se passar em 1979, Affleck sai do 
básico com figurinos, cenários e paleta de cores, e 
se utiliza das técnicas da época. Também, o diretor 
não se utiliza de caos e cortes frenéticos para criar a 
tensão que acompanha o filme até o final.

Além disso, a fotografia também ajuda nessa am-
bientação, com muitos tons quentes, bege e marrom, 
e filtros que remetem a filmagens da época. A filma-

gem também prioriza os rostos dos atores, o que traz 
um maior realismo – além de humanizar os persona-
gens remetendo à vida real. E a trilha sonora discreta 
do espetacular Alexander Desplat completa a trama 
reforçando o suspense criado.

Mesmo se tratando de uma operação da CIA, Affle-
ck em nenhum momento transforma o longa numa 
propaganda patriota. Sua atuação, por outro lado, 
gera um incômodo, porém é essencial para destacar 
a atuação dos seis diplomatas. Além disso, o filme 
ainda conta com grandes momentos de John Good-
man e Alan Arkin, que tem ótima química em tela e 
rendem os momentos mais leves e engraçados.

Com uma direção impressionante, Argo – o real, 
não o fictício – inova ao trazer a temática de política 
internacional. já que fala de uma história muito inte-
ressante e que agrada até quem não gosta do gênero. 

Curiosidades
▪ O roteiro de Argo usado pela CIA durante a ope-
ração de resgate era na verdade de um filme chama-
do Lord of Light, baseado em livro homônimo de 
Roger Zelazny, que jamais foi feito.

Década 201o
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2014
12 anos de 
escravidão
Direção
Steve McQueen
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz coadjuvante
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 95%

O filme é baseado na biografia de Solomon Nor-
thup (Chiwetel Ejiofor), um homem livre que é 
sequestrado, vendido e enviado para Louisiana. 

O filme então, acompanha sua vida, passando de um 
“mestre” para outro, ao longo de longos 12 anos.

O diretor faz questão de enfatizar a angustiante his-
tória de Solomon com uma visão bem realista da 
escravidão e também coloca alguns flashbacks que 
mostram sua vida antes de ser capturado. O violinis-
tavivia com sua esposa e seus filhos em Washington, 
passa por diversas torturas que vão além de chiba-
tadas, e sua agonia e dor não são suavizados em ne-
nhum momento do filme.

A fotografia do filme é cheia de planos abertos com 
lindas paisagens, que mesmo passando uma calma 
à primeira vista, geram um incômodo, como se as 
imagens estivessem à espera de algum acontecimen-
to. Parte disso é gerado graças a montagem do filme, 
já que ele não tem nenhum corte seco e é cheio de 
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cenas longas, principalmente as que revelam os mo-
mentos de tortura passado pelos escravos.

O roteiro do filme é muito bem escrito, contendo  
diálogos duros, pausados e longos silêncios, o que 
valoriza as atuações dos atores e permite que o espec-
tador assimile as cenas. A trilha sonora de Hans Zim-
mer completa a melancolia do filme, muitas vezes 
usando um blues, conhecido por descrever a tristeza.

Também expõe com clareza o racismo e a maneira 
como os escravos eram tratados como mercadorias, 
obrigados a servir independentemente da situação. 

O elenco do filme é cheio de ótimos atores, como 
o próprio protagonista, Michael Fassbender, Sarah 
Paulson, Benedict Cumberbatch, Brad Pitt e, claro, 
Lupita Nyong’o. Chiwetel Ejiofor traz uma perfor-
mance forte de um homem em sofrimento que pas-
sou por diversas injustiças. Porém, o maior destaque 
do filme vai para Lupita que interpreta Patsey. A atriz 
entrega uma performance emocionante e sofrida de 
sua personagem que marca o filme com uma atuação 
profunda e angustiante.

Apesar do começo lento e confuso, 12 Anos de Es-
cravidão é um dos mais emocionantes filmes do Os-
car que evidencia a crueldade e podridão humana, 
trazendo com realismo a história de um dos homens 
que sofreu com a escravidão.

Curiosidades
▪ As filmagens na Louisiana duraram apenas 35 
dias e foram feitas com apenas uma câmera.

▪ A árvore onde Soloman Northup vê vários ho-
mens sendo linchados foi realmente utilizada para 
linchamento e está rodeada por túmulos de escravos.

Imagem divulgação

2015
BIRDMAN
Direção
Alejandro González Iñárritu
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor fotografia
Notas
IMDb: 7.7
Rotten tomatoes: 91%

O filme acompanha a história de Riggan Thomson 
(Michael Keaton), um ator que ficou famoso por 
interpretar o super-herói Birdman, que acaba 

entrando em decadência quando se recusa a fazer 
mais um filme do personagem. Assim, Thompson 
resolve dirigir e estrelar uma peça da Broadway para 
conquistar glórias passadas.

O longa se passa durante três dias em que o persona-
gem de Keaton se torna cada vez mais obcecado com 
sua peça, ao mesmo tempo lida com problemas pes-
soais, familiares, principalmente envolvendo sua fi-
lha Sam (Emma Stone), recém saída da reabilitação, 
um dos atores do espetáculo Mike Shiner (Edward 
Norton) e ele mesmo na pele do Birdman.

Um dos fatores mais impressionantes do filme é 
sua imersão, não só nos backstages do teatro, mas 
também nas inseguranças profissionais e pessoais do 
protagonista. O público sente-se até como persona-
gem graças aos incríveis planos sequência presentes 
e cortes quase impossíveis de reparar.
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O roteiro do filme também não fica para trás com um 
humor sarcástico e cruel, cheio de ótimos diálogos 
rápidos e carregados de sentimento, e de certa forma 
íntimos. Além disso, grande parte dos diálogos são 
acompanhados de uma bateria que vai aumentando 
a velocidade conforme o tempo, o que representa a 
caótica mente de Riggan, ao mesmo tempo que cria 
um ótimo e dinâmico ritmo para o filme.

Assim como os outros ganhadores do Oscar de me-
lhor filme: A malvada (1950) e Rocky (1976), o longa 
é quase que uma biografia satirizada da vida de Ke-
aton, já que depois de dar vida ao Batman de Tim 
Burton, não conseguiu se destacar em outros grandes 
papéis – mesmo sendo um ator talentoso.

O resto do elenco também cativa com incríveis atu-
ações. Edward Norton, vive um dos atores da peça 
que é extremamente teimoso, grosseiro e egocêntri-
co. E claro, Emma Stone em uma de suas mais in-
críveis atuaçõe, que tenta se reajustar à vida normal 
após deixar uma clínica de reabilitação.

Mesmo achando que o Grande Hotel Budapeste 
deveria levar o prêmio para casa, Birdman continua 
sendo um filme excelente e completo em toda sua 
composição, com brilhantes atuações, uma belíssima 
fotografia e um roteiro muito dinâmico e inteligente 
que prende a atenção do início ao fim.

Curiosidades
▪ O longa foi filmado em menos de um mês e o 
processo de edição levou apenas duas semanas.

▪ As falas do homem louco fora da loja de bebidas 
alcoólicas quando Riggan está bêbado são da peça 
“Macbeth” de Shakespeare.
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2016
SPOTLIGHT:               
SEGREDOS REVELADOS
Direção
Tom McCarthy
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro original
Notas
IMDb: 8.1
Rotten tomatoes: 97%

O filme conta a história verídica de uma das maio-
res reportagens investigativas dos Estados Uni-
dos, ganhadora do prêmio Pulitzer. Um grupo 

de jornalistas do The Boston Globe luta para provar 
e noticiar um escândalo de abuso de crianças por pa-
dres católicos, acobertado pela igreja por décadas.

A obra  traz os bastidores da investigação, focando 
em todos os jornalistas e suas diferentes abordagens 
e fontes, trabalhando com muito realismo e o coti-
diano. Também, não coloca nenhum tipo de sutileza 
ou romantização, tanto da profissão quanto da trama.

O ambiente da redação do jornal é composto por co-
res claras e mesclas de marrom e cinza. Já os ambien-
tes ocupados por autoridades católicas são escuros e 
mal iluminados. A fotografia aproveita o clima nubla-
do de Boston para criar uma atmosfera melancólica.

O elenco tem grandes nomes como: Rachel McA-
dams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Stanley Tucci 
e Liev Schreiber. Mas, os personagens são apresen-
tados apenas em conflitos profissionais.

 Essa falta de desenvolvimento gera um foco maior 
na trama, mas torna seus personagens pouco com-
plexos, o que prejudica o filme como uma obra cine-
matográfica, e mesmo com ótimas atuações, nenhum 
dos atores se destaca. Mesmo assim, rendeu indica-
ções à estatueta de melhor ator e atriz coadjuvante 
para Ruffalo e McAdams.

Apesar de não ser tão inovador e ousado cinemato-
graficamente, Spotlight consegue trazer com excelên-
cia a narrativa dos bastidores da investigação. Assim 
se consagrou um clássico do gênero jornalismo in-
vestigativo: ressaltando a importância da profissão e 
trazendo uma das mais indignantes, absurdas e cho-
cantes histórias dos Estados Unidos.

▪ É o vencedor do Oscar de Melhor Filme menos 
premiado na cerimônia, tendo levado apenas duas 
estatuetas para casa.

Curiosidades
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2017
MOONLIGHT:                 
A LUZ DO LUAR
Direção
Barry Jenkins
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor ator coadjuvante
Oscar de melhor roteiro adaptado
Notas
IMDb: 7.4
Rotten tomatoes: 98%

O filme acompanha a vida do menino Chiron du-
rante três fases de sua vida: a infância (Alex Hi-
bbert), adolescência (Ashton Sanders) e adulto, 

(Trevante Rhodes). Sua tem uma virada quando co-
nhece Juan (Mahershala Ali), um traficante de drogas 
que se torna um modelo e herói para o menino.

O longa aborda temas como a sexualidade, bullying, 
criminalidade, preconceito e drogas, com uma visão 
da vida realista, seguindo sempre para frente.

O roteiro foca em recortes de momentos importan-
tes para Chiron.  Porém, isso acaba sendo um pro-
blema, pois quando o público consegue se acostumar 
com a trama, a fase da vida de Chiron muda. 

A fotografia é bem contemplativa e rende belíssimas 
imagens, como o próprio título sugere, da luz do luar, 
usando tons vibrantes e até hipnotizantes de azul e 
roxo. Ainda adota diferentes cores para cada fase evi-
denciado nos cenários, iluminação e  figurinos.

Alex Hilbert traz uma tímida representação de Little, 
exibindo a inocência da infância. Na adolescência, 
Ashton Sanders entrega um Chiron revoltado, explo-
rando sua sexualidade. E na fase na adulta vemos o 
Black sério de Rhodes, marcado pelo trauma.

Os grandes destaques são as interpretações de 
Mahershala Ali e Naomie Harris, ambos indicados 
às estatuetas de melhor ator/atriz coadjuvante.

Apesar de ter uma ótima intenção e proposta, Moon-
light: Sob a luz do luar não consegue entregar o que 
promete e fica marcado para mim como um dos 
mais injustos ganhadores, levando para casa o prê-
mio que já tinha o nome de La la land, um dos mais 
memoráveis filmes já feitos.

▪ Os três atores que interpretam Chiron não se co-
nheceram durante a produção. A ideia era que cada 
um interpretasse seu personagem sem a influência 
dos outros. A mesma técnica foi utilizada com os ato-
res que interpretaram Kevin.

Curiosidades
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2018
a forma da água
Direção
Guillermo del Toro
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor trilha sonora original
Oscar de melhor direção de arte
Notas
IMDb: 7.3  
Rotten Tomatoes: 92%

Durante a Guerra Fria, a solitária Elisa (Sally 
Hawkins) tem uma rotina minuciosa e trabalha 
como zeladora em um laboratório de segurança 

máxima do governo. Sua vida muda quando ela e 
sua colega Zelda (Octavia Spencer) descobrem um 
experimento secreto. Conhecido por dar vida para 
diversos monstros em seus filmes (como em Hellboy 
e O Labirinto do Fauno), Guillermo del Toro conta 
uma história de amor entre uma mulher e uma fera.

Um dos pontos fortes do filme é a beleza da fotogra-
fia e a paleta de cores escolhida. De certa forma, elas 
combinam com as cores do monstro (Doug Jones), 
com muito uso de tons de azul e verde, e do verme-
lho para representar o amor e a paixão.

A trilha sonora de Alexandre Desplat deve ser res-
saltada, trazendo o sentimento de amor, já que a 
conexão entre Elisa e o Homem-Anfíbio nasce pela 
música. São as músicas escolhidas que levam o es-
pectador aos anos 60, criando um caráter nostálgico.

Imagem divulgação
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Sally Hawkins, indicada à estatueta de melhor atriz, 
traz uma performance impecável interpretando uma 
personagem muda. A voz não faz falta na hora de 
transmitir ao espectador o que pensa. Sally interpreta 
com maestria uma personagem introspectiva e doce.

Doug Jones entrega uma performance excepcional, 
habituado em atuações que exigem muito trabalho 
corporal, devido a outros trabalhos com Del Toro.

O roteiro do filme se complica em alguns momen-
tos, pois o ritmo da narrativa é um pouco problemá-
tico, tendo inúmeras desacelerações no seu decorrer 
devido a algumas subtramas desnecessárias. 

O diretor pincela de leve alguns problemas sociais 
dos anos 60, como o machismo e a homofobia, que 
são características do personagem de Michael Shan-
non, o vilão da história. Ele é o cruel chefe de Elisa 
que sempre está presente nas torturas realizadas no 
monstro. Porém, muitas vezes essas pinceladas ficam 
de certa forma jogadas e forçadas na trama.

Mesmo com os pontos positivos e performances im-
pecáveis, A Forma da Água não cumpriu o que pro-
meteu, entregando uma história reutilizada, e deixan-
do o filme previsível e totalmente esquecível.

▪ Guillermo del Toro declarou que a inspiração para 
A Forma da Água é o filme O Monstro da Lagoa 
Negra (1954). Ele tentou fazer um remake, mas a 
Universal (dona dos direitos do personagem) não au-
torizou.

▪Del Toro e Daniel Kraus, escreveram um livro du-
rante a produção do longa, que acaba expandindo a 
história, trazendo novos personagens e situações.

Curiosidades
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2019
GREEN BOOK:                
O GUIA
Direção
Peter Farrelly
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor ator coadjuvante
Notas
IMDb: 8.2
Rotten tomatoes: 77%

O famoso pianista afro-americano Dr. Don Shirley 
(Mahershala Ali), faz uma turnê pelo sul dos Es-
tados Unidos na década de 60. Para a viagem, ele 

é forçado a encontrar um motorista/guarda-costas, e 
contrata o italiano Tony Lip Vallelonga (Viggo Mor-
tensen) com quem não se dá bem. O longa acompa-
nha a improvável amizade entre os dois enquanto se 
deparam com as injustiças da segregação racial.

O roteiro escrito pelo filho de Vallelonga, deixa bem 
clara as teimosas personalidades dos personagens, o 
que causa diversos momentos cômicos entre os dois.

O filme promete abordar o racismo, o próprio titu-
lo faz essa referência – Green Book era um guia de 

viagem para negros – porém quase não sai do básico. 
Além disso, ficou marcado por ter levado o Oscar de 
Infiltrado na Klan, com o mesmo tema. Mas cumpre 
seu papel de chocar com as situações que Shirley pas-
sou, tocando em temas importantes de forma leve.

As atuações são impecáveis e convincentes. Viggo 
Morgenstern traz o estereótipo italiano com um sota-
que muito carregado e uma visão de mundo limitada. 

Mahershala Ali interpreta um pianista culto, racional 
e nada impulsivo. Ele evidencia a importância da re-
presentatividade, e um dos seus objetivos é ingressar 
onde outros não podem para representá-los.

Apesar de Green Book pecar em não se aprofundar 
no tema, ele ainda entrega uma obra divertida, com 
uma ótima trilha sonora e marcantes performances.

▪ O filme é dedicado a Larry the crow, um corvo 
que acompanhou boa parte das filmagens. O pássaro 
chegou a ser atingido por um carro, mas recebeu cui-
dados especiais do próprio Viggo Mortensen.

Curiosidades
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uma nova era.
2020 começa com um momento histórico. O filme sul-co-
reano Parasita, do diretor Bong Joon Ho, foi indicado em 6 
categorias e venceu em 4 delas, sendo o primeiro filme es-
trangeiro a ganhar na categoria de Melhor Filme. 

Em 2021, pela primeira vez, duas mulheres são indicadas 
no mesmo ano na categoria de melhor direção: Chloé Zhao 
(Nomadland) e Emerald Fennell (Bela Vingança). Zhao foi a 
primeira mulher não branca a ser indicada nessa categoria na 
história do Oscar e a receber quatro indicações nesse ano.

Na premiação de 2020, Riz Ahmed se tornou o primeiro ator 
muçulmano a ser indicado como Melhor Ator por sua atua-
ção em O Som do Silêncio (2019). E na categoria de Melhor 
Documentário, o Brasil foi representado por Democracia em 
Vertigem de Petra Costa,  porém, acabou não ganhando.
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2020
parasita
Direção
Bong Joon-ho
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor roteiro original
Oscar de melhor filme internacional
Notas
IMDb: 8.5
Rotten tomatoes: 98%

A família Kim vive numa região precária na Co-
reia do Sul e tem pouquíssimo dinheiro para se 
sustentar. Ki-woo (Woo-sik Choi), o filho mais 

velho, recebe uma proposta para ser tutor da primo-
gênita de uma família rica, os Park. Após adentrar 
o cotidiano da família rica, Ki-woo monta um plano 
para colocar toda sua família para trabalhar para os 
Park, manipulando os ricaços e aqueles ao seu redor.

A principal crítica do filme são as diferentes classes 
sociais presentes na Coreia do Sul e a diferença gri-
tante entre o cotidiano de cada uma delas. 

A fotografia é bem sincera. Os Kim moram em um 
ambiente pequeno e desorganizado. A maioria das 
cenas na casa da família acontecem durante a noite, 
onde eles aparecem amontoados e apertados. Já a 
casa dos Park é organizada, cheia de janelas e luz.

A edição de som também traz pequenos e interessan-
tes detalhes neste quesito, deixando o som abafado 
nos momentos que se passam na casa dos Kim e o 

som ecoando na casa dos Park, ressaltando o vazio e 
a grandeza da mansão da familia rica.

A direção do filme também impressiona, transitando 
por diversos gêneros cinematográficos de forma or-
gânica. O longa tem um ritmo muito dinâmico e nem 
se percebe as mais de duas horas de duração.

A obra se destaca por seus enquadramentos e movi-
mentos de câmera, que em momentos passam uma 
sensação de imersão e em outros transforma os es-
pectadores em observadores de uma tragédia grega.

O roteiro é muito inteligente. Não se revela de início 
e usa a previsibilidade para entregar um dos melho-
res plot twists já vistos no cinema. Um dos pontos 
que mais valoriza são as atuações. Todos os atores se 
sobressaem e impressionam nos pequenos detalhes. 

Com um final poético e inesquecível, Parasita é uma 
obra-prima que estuda as relações humanas e revela 
como todos são de certa forma parasitas. O longa 
ainda fez história no cinema, e foi o primeiro filme 
estrangeiro a ganhar, mais que merecidamente, o 
prêmio máximo da noite do Oscar.

 

▪ Apesar de ser o sonho de Kim Ki-woo, levaria cer-
ca de 540 anos para ele conseguir comprar a casa do 
filme. O cálculo, feito pelo próprio diretor, foi calcu-
lado com base no salário médio do personagem.

Curiosidades
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2021
nomadland
Direção
Chloé Zhao
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor atriz
Oscar de melhor diretor
Oscar de melhor montagem
Notas
IMDb: 7.4
Rotten tomatoes: 94%

Após perder tudo na Grande Recessão, Fern 
(Frances McDormand) larga sua casa e viaja pelo 
oeste dos Estados Unidos vivendo como nôma-

de, carregando consigo a dor do luto de seu marido. 

O filme é baseado na obra de Jessica Bruder, que 
conta história de pessoas reais – essas pessoas parti-
cipam do filme interpretando versões fictícias delas 
mesmas. O diferencial do longa é sua construção no 
estilo documentário, que mostra a vivência das pes-
soas nômades de uma forma realista.

A diretora faz um ótimo trabalho, trazendo através 
de reflexões os pontos positivos e negativos desse es-
tilo de vida, como a liberdade, mas também a solidão 
e dificuldades, como violência e acidentes.

Outro ponto explorado, ainda que de forma rasa, é 
a falta de bons empregos fixos, o que faz com que 
muitos estadunidenses tenham que morar no carro e 
se aventurar em busca de empregos temporários que 
remuneram apenas para a sobrevivência.

A fotografia busca a natureza e o humano, com lin-
das e paisagens de planos abertos, evidencia a beleza 
natural. E ainda assim, Nomadland não conseguiu 
vencer a merecida estatueta de melhor fotografia.

A montagem do filme não se apega a normalidade 
com a passagem do tempo, isso porque para Fern 
não importa que dia é, e sim suas vivências.

Frances Mcdormand está impecável no papel. En-
trega uma performance carregada de melancolia, se 
aproveitando das sutilezas e expressões faciais, mos-
trando alguém que tenta se reerguer após uma perda.

Apesar da temática interessante, esse foi um dos fil-
mes mais decepcionantes do Oscar. Ele é extrema-
mente arrastado e deixa a desejar no clímax.

Nomadland é um filme contemplativo que, mesmo 
não sendo de meu agrado, traz  uma história intimis-
ta e poética em que a jornada é mais importante que 
o final, trazendo uma visão filosófica e inserindo os 
espectadores nessa diferente forma de viver.

▪ Para entrar na personagem, Frances McDormand 
passou cinco meses vivendo como nômade em uma 
van. A atriz trabalhou em uma fazenda de beterraba 
e em um centro de distribuição da Amazon.

▪ Chloé Zhao foi a primeira mulher asiática a levar o 
prêmio de melhor direção.

Curiosidades

uma nova era



152 153

2022
no ritmo do coração
Direção
Sian Heder
Prêmios
Oscar de melhor filme
Oscar de melhor roteiro adaptado
Oscar de melhor ator coadjuvante
Notas
IMDb: 8.0
Rotten tomatoes: 95%

Adaptação do filme francês A Família Bélier 
(2014), acompanha Ruby (Emily Jones), a úni-
ca ouvinte de uma família surda. Ruby trabalha 

como a intérprete de seus pais e auxilia a família com 
a pesca, o que garante seu sustento. Porém, a mu-
dança vem quando Ruby resolve se inscrever para o 
coral da escola e descobre sua vocação para música.

A trama sobre amadurecimento já foi vista em outros 
filmes antes, porém no longa são acrescentados de-
talhes ao “coming of age”, assim saindo do básico e 
previsível. Parte disso é gerada pelo filme mostrar o 
dia a dia de famílias surdas como o próprio título em 
inglês explica: CODA = Child of Deaf Adult.

No Ritmo do Coração traz uma mensagem otimista, 
mostrando a busca de sonhos, o encontro de seu lu-
gar e de sua voz no mundo. Isso é evidenciado por 
sua protagonista que, por ter passado muito tempo 
em serviço da família, acaba não se expressando mui-
to bem, enfatizado pelo uso recorrente das libras.

O roteiro é bem desenvolvido e usa elementos bem 
interessantes para demonstrar esse cotidiano, como 

o silêncio e diversos diálogos falados apenas em li-
bras, que são bem humorados e muito naturais.

Em relação à atuação, todos os atores entregam per-
formances ótimas. Além disso, a família toda tem 
uma química boa entre si,  fazendo o espectador 
sentir-se parte da família. Emily Jones tem uma voz 
belíssima e faz um trabalho excelente com uma ado-
lescente com frustrações comuns. 

Mas quem se destaca é Troy Kotsur, que interpreta o 
pai de Ruby que apoia incondicionalmente a menina 
em todos seus sonhos. Kotsur entrega uma perfor-
mance convincente, muito emocionante e especial.

Para reclamar de algum quesito do filme, acho que 
ele não inova tanto em questão de direção e acaba se 
mantendo no básico, o que funciona, mas poderia 
ter desenvolvido melhor algumas sub-tramas.

No Ritmo do Coração é emocionante, sensível, leve 
e bem divertido, com uma pitada de sessão da tarde. 
Com uma impecável trilha sonora, o longa toca em 
pontos como o amor, comunicação e inclusão social.

Curiosidades
▪ Todos os membros da família não ouvintes são 
interpretados por atores surdos.

▪ Troy Kotsur, indicado na categoria de melhor 
ator coadjuvante, é o  primeiro ator surdo a ganhar 
o Oscar.

uma nova era
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