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RESUMO 
 
 

Representação e História na obra The Godfather, de Puzzo e Coppola A obra cinematográfica 
“O poderoso chefão” traz em seu enredo cenas do cotidiano de membros das famílias que, 
imigradas da Itália aos EUA em finais do século XIX e afastadas do mercado de trabalho 
formal, dedicaram-se a atividades ilícitas, fazendo fortuna com o contrabando, sobretudo de 
bebidas alcoólicas no período da “lei seca americana” da década de 1920. De fato, o trabalho 
de Mario Puzzo, autor do livro e de Francis Ford Coppola, diretor da trilogia, deu vida e 
legitimou o poder da família Corleone nas telas dos cinemas ao redor do mundo, além de 
tornar-se referência quanto à representação da Máfia Italiana no imaginário popular. O foco da 
pesquisa foi realizar um levantamento geral dos dados da obra e refletir acerca da historicidade 
presente nos três volumes da produção hollywoodiana, enfatizando-se o primeiro filme da saga 
com o objetivo de traçar um paralelo entre o histórico e o fictício. Antecedendo a análise 
cinematográfica, devemos ressaltar o conceito de máfia segundo a historiografia que aborda o 
século XX nos Estados Unidos, confrontando-o com as formas de exposição da máfia sob a 
linguagem do cinema e literatura. Podemos notar que a descrição historiográfica de máfia 
tange organizações criminais fundadas para arrecadarem dinheiro com negócios ilícitos, mas 
quando a mencionamos sobre julgamento popular, ela adere outras marcantes características 
como a honra das famílias, a violência, regras e métodos próprios de negociações. Coube a 
nossa pesquisa também analisar que a formação desse conceito popular da máfia se deu, em 
parte, pela grande exploração da violência no mundo cinematográfico, que almeja sempre atrair 
um maior público. Esse trabalho se baseia na linha de História Cultural, a partir da qual as 
representações dizem respeito ao modo como, em diferentes lugares e tempos, a realidade 
social é construída por meio de classificações, divisões e limitações bem como a análise da 
linguagem empregada na apresentação da Máfia e seu papel social, observada pelo viés da 
análise do discurso. Quanto a historicidade da obra, a narrativa flui entorno da construção da 
personagem Don Corleone utiliza como fundo diferentes momentos históricos, como a 
imigração italiana nos Estados Unidos, a Segunda Guerra Mundial e a revolução cubana. A 
complexidade e a riqueza de detalhes utilizados na produção, figurino, cenografia e atuação, 
mesmo sofrendo pressão do estúdio e descrédito para com o próprio diretor, a trilogia “O 
Poderoso Chefão” representa para muitos críticos, uma verdadeira obra prima na historia do 
cinema, reconhecida pela Academia, com a premiação de nove estatuetas do Oscar. 
Isoladamente analisando os filmes nos moldes atuais, sua qualidade ainda é considerada uma 
base para muitos trabalhos hoje realizados.  


