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Os grandes filmes nascem quando o 
diretor sabe casar perfeitamente tudo: os 
grandes e pequenos elementos que fazem 
parte do que conhecemos como cinema. Se 
ele os utiliza de forma brilhante, 
inevitavelmente somos tragados pela 
magia da tela grande e sala escura que só o 
cinema pode nos proporcionar. E assim 
trará grandes personagens que ficarão 
para a história, e também reflexões e/ou a 
constatação de situações, contará uma 
história a ser lembrada daqui a muitas 

décadas, eternizará certos momentos registrados nesse mundo dos 35mm. Foi assim que 
aconteceu com aquela que é, talvez, a maior obra de Francis Ford Coppola (digo “talvez”, 
porque ainda há a competição com Apocalypse Now...): O Poderoso Chefão. 

Nascida e trabalhada de forma quase workaholic por parte de Coppola, a adaptação do 
best-seller de Mario Puzo, O Poderoso Chefão (The Godfather, o padrinho, no original), é 
uma das obras primas mais vistas, copiadas, referenciadas, reverenciadas e poucas vezes 
igualada na história do cinema. O jeito como cada detalhe foi pensado de forma cuidadosa 
e brilhante ainda é algo difícil de ser igualado, mesmo nos dias de hoje, em que os recursos 
são muitos maiores. 

O filme conta a história da família Corleone, a maior e mais poderosa e soberana das 
“Cinco Famílias” da máfia de Nova Iorque, fundada e comandada desde o começo do 
século até meados dos anos quarenta por Don Vito Corleone. A família começa a ter 
problemas quando as outras querem entrar no negócio de drogas, mas Don Vito, temendo 
estragar suas boas relações, prefere continuar no ramo de jogos. Isso acaba gerando 
tumulto, provocando inúmeros atentados, e Vito, vendo que não lhe restam muitos dias 
pela frente, pensa em qual de seus filhos – Sonny, Fredo ou Michael – deveria suceder seu 
posto. 

Em todos os aspectos técnicos, a magnum opus de Coppola é impecável. Começando pela 
direção surpreendentemente segura para quem estava em seu primeiro filme, e que, 
mesmo com sua extensa duração, não pecou na hora da montagem – as três horas se 
mostram essenciais, minuto a minuto, para compreender todos os personagens 
imaginados por Puzo e moldados com as mãos de artesão de Coppola. A fotografia de 
Gordon Willis (que mais tarde trabalhou junto com Woody Allen em Manhattan), uma das 
que lançou bases para a época (junto a clássicos como Laranja Mecânica e Taxi Driver), é 
belíssima e elegante, mesmo em cenas violentas – que Coppola enriqueceu com muitas 
texturas, trabalhando na composição de forma brilhante, das cenas mais simples as que 
mais exigiram produção, como as muitas festas que testemunhamos. E só para pôr a cereja 
no bolo, a trilha sonora é do maravilhoso Nino Rota, um dos compositores de trilhas 



sonoras mais reconhecidos mundialmente do cinema italiano, responsável por musicar 
clássicos de Fellini e Visconti; e em O Poderoso Chefão ele fez aquela que é, 
provavelmente, a trilha sonora mais emblemática de todos os tempos, virando uma das 
maiores pérolas do cinema, e marca registrada do filme.  

As atuações é outro mérito a se destacar. Marlon Brando, o maior ator de todos na opinião 
deste que vos fala, entrou para a história do cinema, em seu auge como ator, ao dar corpo, 
voz e alma para o personagem Don Vito. Sua voz arrastada, envelhecida, endurecida e 
amarga não é coisa que se esqueça, assim como seu jeito elegante de andar e toda a agonia 
que sente ao ver seu reinado chegando ao fim, lamentando tantas perdas horríveis nessa 
luta pela supremacia, o que encenado com um dos olhares mais expressivos e 
característicos do cinema.  

O restante do elenco também é primoroso. Vemos Al Pacino no maior e melhor de todos os 
seus papéis, como Michael Corleone, que acaba por se revelar o personagem principal da 
trilogia. A baixa estatura do ator não o impediu em nenhum momento de exibir todo o 
porte, elegância e certa arrogância juvenil pelos posto que ocupa. James Caan compõe um 
dos personagens mais inesquecíveis e carismáticos da trilogia, o primogênito Sonny 
Corleone, com seu jeito esquentado e de pavio-curto, fazendo imperar tensão nas cenas 
onde ele é o destaque principal. O breve John Cazale, mais uma vez, provou o quanto sabia 
escolher bem os seus papéis (pelo menos no pouco que apresentou): o mais comportado, 
tímido e retraído dos irmãos, que ama a família acima de tudo como bom mafioso, mas 
com uma insegurança que pode pôr tudo a perder. O contraste criado entre o filho 
elegante, o grosseiro e o medroso é representado de forma brilhante pelos três atores, e 
completado pelo toque feminino, Constanza Corleone, que irá acompanhar os 
sobreviventes da família até o último filme. Esta é interpretada pela irmã de Francis Ford 
Coppola, Talia Shire, o que pode gerar certo estranhamento de início, mas segundo 
Coppola, os bons filmes são feitos em família... 

Fora do sangue da família, também temos Tom Hagen, advogado dos Corleone e irmão 
adotivo dos quatro filhos de Don Vito, vivido de forma séria, esforçada e agoniada por 
Robert Duvall em seu melhor desempenho (sim, melhor que em Apocalypse Now e 
M.A.S.H.!); a musa Diane Keaton encarnando Kay Adams, pretendente de Michael – no 
primeiro filme completamente ingênua, mas nos seguintes se revelará uma personagem 
extremamente importante, dramática e pesada. Vale também a ponta feita por Sterling 
Hayden (que atua nos clássicos de Kubrick O Grande Golpe e Dr. Fantástico e em filmes 
de Bertolucci, Altman e John Huston) como um policial corrupto. 

Várias são as cenas antológicas: o começo, em que uma tela escura é recheada pela voz “Eu 
acredito na América”, e em seguida vemos um imigrante italiano discursando sobre a terra 
das prosperidades – o que é, em síntese, uma das maiores questões do filme, essa América 
que permite até o crime prosperar –, a cena da cabeça de cavalo na cama, o tiroteio em que 
Don Vito é atingido, o fuzilamento em um pedágio, e claro, como deixar de citar, o mafioso 
Clemenza após a execução de um desafeto dizendo: “Deixe a arma. Pegue o Cannoli”. 

Coppola gravou belíssimas tomadas, tanto na América, quanto na Itália, e suas tomadas 
ajudam o expectador a ir mais fundo em um filme que esbanja profundidade e distribui 
questionamentos a torto e a direito, tanto sociais quanto morais: na terra das 
prosperidades, o crime também é uma oportunidade? Até que ponto homens com dinheiro 



podem reverte-lo em poder para influenciar o que bem entenderem? Como o dinheiro 
afeta as relações humanas, a ponto de fazer famílias saírem atirando entre si? E qual o 
limite até onde os mandantes desses crimes agüentam, não sendo psicóticos nem nada, 
uma vida na ilegalidade, uma estrada de cadáveres deixada para trás, tudo em busca de 
vingança e de uma sensação de falsa segurança? 

O Poderoso Chefão é tudo isso e muito mais. É um filme forte, corajoso, ousado (mesmo 
que os Estados Unidos seja um país livre de censura, haja colhões para fazer uma obra que 
vai tão fundo na história e na construção de um povo como essa), inovador e que fez seu 
público, logo em sua primeira grande obra, ver que um dos grandes realizadores de todos 
os tempos começava a despontar ali. Tudo, mas tudo mesmo, é um colírio e um delírio aos 
olhos e aos ouvidos, moldado com mãos de artesão e classe de Don por Coppola. São 
poucos os filmes que competem em pé de igualdade, e dificilmente serão igualados a esse. 


