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Resumo 

 Analisar o modo em que o samba foi utilizado como representação de caráter 

estratégico e ideológico nos curtas Nelson Cavaquinho (1969) e Partido Alto (1976-

1982), ambos dirigidos por Leon Hirszman. 

 

Introdução 

Leon Hirszman (1937-1987) foi um cineasta fluminense de um estilo narrativo 

mais formal em suas obras, cujas temáticas apresentavam forte cunho social. Um 

dos expoentes do Cinema Novo, inicia suas produções ao redor de muitos 

intelectuais de esquerda e de movimentos artísticos progressistas que surgiam na 

cidade do Rio de Janeiro – como cineclubes e montagens de peças teatrais pelo 

Teatro de Arena. A grande maioria de suas obras foram realizadas dentro do 

período da ditadura militar, porém Leon nunca abandonou a abordagem crítica. 

Morreu ainda muito cedo, antes de completar cinquenta anos, vítima da AIDS. 

Trabalhou até o período de sua morte. 

Primeiramente, esta pesquisa contextualizará o cinema nacional nos períodos 

da realização dos curtas-metragens ao traçar um curto panorama geral do antes, 

durante e depois do Cinema Novo. Entender este movimento é de suma 

importância, pois trata-se de uma real revolução cinematográfica no país. Liderado 

por jovens cineastas, caminhou-se para a realização de um cinema moderno, como 

já acontecia em outros países. Tanto que escolas cinematográficas internacionais 

influenciaram essa mudança, sobretudo a Nouvelle Vague, na França. 

Porém não era somente no exterior que se fazia um cinema de proposta 

inventiva, quanto à forma, e denunciativa ou ideológica, quanto ao tema. O interesse 

na cultura e na desigualdade do país, além do olhar atento para a cinematografia 

nacional (vide as obras dos diretores Nelson Pereira do Santos, Roberto Santos, 

Roberto Pires, entre outros) foram o cerne para a criação do Cinema Novo. Filmes 

que traziam retratos da vida no Brasil e relevante conteúdo, contendo críticas 

sociais, desde a dura realidade do Nordeste até a frugalidade da burguesia da Zona 

Sul carioca. 



Deste modo, se compreenderá a origem do pensamento e engajamento de 

Leon Hirszman, sobretudo no Centro Popular de Cultura (CPC), de 1961 ao seu 

fechamento em 1964. E, assim, se buscará compreender de maneira mais profunda 

o que o influenciou, quais temas de cunho social o interessavam, e porque os 

retratava em sua filmografia. 

Em seguida, o trabalho tratará brevemente da história do samba, da relação 

da música com o cinema brasileiro e como este gênero musical foi inserido na 

filmografia nacional. E por fim, o cerne da pesquisa, a análise dos curtas: o viés 

político-social do cinema de Leon Hirszman, a busca no sentido de decifrar sua 

abordagem particular do samba, bem como a regionalidade e contexto social na qual 

sua obra se inseria. 

 

Objetivo 

Neste projeto o objetivo é construir um repertório teórico para introduzir a 

música no cinema, para contextualizar o samba e, assim, estabelecer a relação 

deste gênero musical, bem como as suas vertentes, com o diretor estudado. Será 

fundamental observar o modo em que estes filmes traduziram os elementos sociais 

e políticos do Rio de Janeiro à época em que foram realizados, através de suas 

trilhas musicais e do que remete ao samba e seus significados.  

 

Metodologia 

 Realizar entrevistas com especialistas nos campos do Cinema Brasileiro e da 

música popular brasileira. 

 Pesquisa bibliográfica, em sites e periódicos. 

 Pesquisa da inserção do samba na filmografia nacional. 

 Análise fílmica para compreender como o samba expõe as questões regionais e 

sociais nos curtas de Leon Hirszman, especificamente em Nelson Cavaquinho e 

Partido Alto.  

 

 



Desenvolvimento 

Tratando-se de um projeto com duração de um ano – entre agosto de 2015 e agosto 

de 2016 – o desenvolvimento ainda se encontra no estágio inicial. Basicamente, o 

enfoque está na reunião e aprofundamento da bibliografia, direcionamentos da 

pesquisa pelo orientador, visionamento e anotações sobre a filmografia e o começo 

das leituras. 

 

Resultados preliminares 

A princípio, tem-se reunido importantes referências bibliográficas e traçado o 

planejamento para iniciar a pesquisa. As referências abrangem autores de estudos 

acerca da trilha musical no cinema, estudiosos do cinema nacional – incluindo, 

certamente, pesquisas sobre a música popular, como feito pela doutora em História 

Social e pesquisadora Sheila Schvarzman –, a filmografia de Leon Hirszman em si e 

especialistas no cineasta, como o doutor Reinaldo Cardenuto. 
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