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A Montagem no Cinema
No cinema, a montagem tem a contradição
do cortar significar unir. Juntando planos e
estruturando cenas e seqüências, a arte de
montar desempenha papel fundamental na
produção cinematográfica.
Decidir qual fotograma irá interligar qual
paisagem, movimento ou idéia é um
exercício de coragem, de responsabilidade,
de ousadia. Manual ou digital, a montagem é
um ritual criativo, realizado por profissionais
que são em grande parte responsáveis pelo
resultado final de um filme.
Com a mostra A Montagem no Cinema, o
Centro Cultural Banco do Brasil homenageia
o trabalho dos profissionais brasileiros que ao
longo do tempo trouxeram as evoluções
técnicas e estéticas dessa área e construíram
filmes que levaram a produção nacional a
percorrer o mundo.
Centro Cultural Banco do Brasil
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Apresentação
Em 2002, comecei a mergulhar na estruturação do projeto
de recuperação, catalogação e visualização do acervo do
documentarista Primo Carbonari, do qual resultaria o meu
primeiro longa-metragem, um filme de montagem. Em
2004, com o artista plástico Ricardo Carioba, fiz um curta a
partir de oito rolos de filme desse acervo, composto de mais
de 8 mil. A idéia era mostrar a importância desse material e
descobrir uma forma de reordená-lo. Depois de mais de 115
horas de montagem, chegamos ao resultado final: um curta
de doze minutos, que se tornou o trailer de apresentação do
projeto. Foi então que me dei conta da árdua tarefa que teria
pela frente se quisesse montar um longa-metragem longe de
opções estéticas óbvias.
A experiência me fez aprofundar a reflexão sobre o desafio
enfrentado pelos montadores, especialmente no precário
quadro da produção brasileira. A mostra A Montagem no Cinema foi decorrência desse processo. Homenagear montadores do cinema brasileiro é uma forma de refletir mais
atentamente sobre a importância dessa função, à qual cabe,
efetivamente, o papel de concluir o filme — muitas vezes à
revelia da idéia original prevista no roteiro. É também uma
oportunidade de compreender melhor a importância da
montagem, desenvolver os conceitos de estrutura, corte,
ritmo e estética de um filme, ampliando assim a consciência
crítica do fazer cinematográfico.
Da Vera Cruz ao cinema contemporâneo, passando pelo Cinema Novo, pelo Cinema Marginal e pelo Cinema Independente, a mostra A Montagem no Cinema apresenta filmes
brasileiros, de ficção e não-ficção, montados por profissionais
que se iniciaram no longa-metragem antes de 1990. Para
enriquecer a discussão, também criamos este livro-catálogo,
com ensaios, entrevistas e um levantamento inédito no país,
66 pequenas biografias dos maiores montadores do Brasil,
trabalho que confiei a Ruy Gardnier.
Esta mostra, que surgiu durante os trabalhos do projeto
Ampla Visão, contou com a colaboração fundamental do
crítico e professor Arthur Autran, além das ricas conversas
que mantive nos últimos cinco anos com o também crítico e
professor Jean-Claude Bernardet, a quem dedico o projeto. É
preciso ressaltar ainda a participação de Gustavo Ribeiro na
idealização da mostra e a contribuição inestimável da equipe
que me acompanha na Heco Produções e no projeto Ampla
Visão. Ao Centro Cultural Banco do Brasil, meu agradecimento especial por mais essa oportunidade.
Viva os montadores!
Eugênio Puppo
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A montagem no cinema
brasileiro (1919-1989)
O texto que segue não é nem poderia ser, até
pelo seu tamanho diminuto relativamente ao
assunto aqui tratado, uma história da montagem cinematográfica no Brasil. Também
não se trata de uma seleção apontando as melhores montagens ou montadores, tarefa que
não julgo das mais interessantes, posto que necessariamente tais indicações sublinhariam, a
partir de determinada valoração estética, o interesse de alguns filmes no conjunto da produção. O que este texto pretende é levantar os
eixos históricos principais em torno dos quais o
pensamento sobre a montagem cinematográfica e a prática da atividade se deram no Brasil. A partir desse intuito, escolhi momentos do
trabalho de alguns montadores para identificar
melhor a discussão aqui encaminhada.
Posto isso, deve-se atentar que a montagem é
a atividade por excelência de articulação do
filme, no sentido de elaboração do tempo e do
espaço através da ligação dos múltiplos planos
que o compõem, bem como de elaboração do
seu ritmo através da duração de cada plano e
da inter-relação deles. A montagem responde,
ao lado do roteiro e da direção, pela própria
construção narrativa da obra cinematográfica.
De maneira geral, os historiadores consideram
que a montagem libertou o cinema da dimensão espaço-temporal herdada do teatro, no
qual é dado ao espectador um único ponto de
vista. Em vez do enquadramento que reproduzia a posição ideal do espectador numa sala
de teatro, poder-se-ia pela montagem explorar
vários ângulos de uma mesma situação cênica,
levando-o a um outro tipo de fruição estética.
Na segunda metade dos anos 1910, o cinema
norte-americano alcançou alto grau de desenvolvimento da narrativa, processo que se iniciou
na década anterior e que se consubstanciou, sobretudo, na obra de David W. Griffith. Nesse
tipo de construção da narrativa cinematográfica a montagem exerceu papel central,
daí que alguns dos primeiros teóricos do cinema a tenham considerado o fator específico
da nova arte. De par com o desenvolvimento
dessa forma de linguagem cinematográfica —
hoje chamada linguagem clássica — e sua
consolidação na indústria cinematográfica
americana, ocorria também a ocupação, por

Arthur Autran

parte dos Estados Unidos, de vastos mercados
internacionais, entre eles o Brasil.
Segundo Janet Staiger, já no final daquela
década a figura do montador havia se cristalizado no sistema de produção industrial
hollywoodiano como uma função especializada, dentre outras. A progressiva divisão de
funções na realização do filme, para a mesma
autora, resultou de razões econômicas, pois
“incrementava a velocidade e a eficiência”,
bem como de razões ligadas à necessidade de
reprodução de características estilísticas padronizadas, que imprimiam qualidade à obra.1
A MONTAGEM CLÁSSICA

Ter em vista o processo que ocorria nos Estados
Unidos é de suma importância, posto que as
primeiras experiências cinematográficas brasileiras nas quais a montagem foi assumida conscientemente como elemento relevante eram
inspiradas nos filmes produzidos em Hollywood. De maneira significativa, a montagem
teve uma história bastante problemática entre
nós, de certa forma uma metonímia das próprias dificuldades gerais do cinema brasileiro.
O cineasta José Medina, em depoimento a
Maria Rita Galvão, afirma que a realização de
Exemplo regenerador (1919) era uma experiência em conjunto com o fotógrafo Gilberto
Rossi para verificar as possibilidades de
aplicação no Brasil da “continuidade” que tanto os impressionava nos filmes norte-americanos.2 Ou seja, tratava-se de tentar pôr em
prática a decupagem clássica, na qual a montagem ocupa, como se sabe, lugar central.
Exemplo regenerador surpreende até hoje,
especialmente no momento em que o marido
chega em casa esperando encontrar a mulher
numa situação comprometedora: temos então
um jogo de campo e contracampo, apresentando planos do marido intercalados com
detalhes de um charuto, de uma garrafa de
champanhe, de um homem curvado parecendo cochilar e da esposa recostada fumando; a
seguir há um plano médio que apresenta o suposto amante, a esposa e o marido (este faz um
movimento de braço); corta-se para um detalhe do marido sacando o revólver; novo plano médio dos três personagens. Nesse pequeno
7
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Seqüência do filme Exemplo regenerador (1919)

trecho, o filme de José Medina já apresentava
características centrais da linguagem clássica:
a ubiqüidade proporcionada pela montagem,
que permite a aproximação e o afastamento
dos personagens e das coisas seguindo o que é
central para a ação; o direcionamento do
olhar do espectador através dos planos de detalhe, e a expressão do ponto de vista do personagem, no caso o marido, através do campo/contracampo. Merece destaque ainda a
fluidez da cena nesse ponto, garantida pela variação e articulação dos planos.
A preservação de uma quantidade muito pequena de filmes brasileiros silenciosos interdita a reflexão aprofundada em torno das vicissitudes da montagem entre nós até o final dos
8

anos 1920. De qualquer maneira, pode-se
afirmar que, via de regra, naquele período,
ainda era o próprio diretor quem montava o
filme, o que demonstra claramente as precárias condições de produção reinantes. Devese ainda ter em mente que, tanto para os realizadores quanto para os críticos então em
atividade no Brasil, a linguagem clássica era
entendida como a única forma correta de
fazer cinema, assim como o modelo industrial
ideal era o hollywoodiano. Finalmente, deve
ser afastada a idéia de um progresso contínuo,
no qual, de fita para fita, se consolidassem
padrões e procedimentos de linguagem transplantados do cinema norte-americano. Pelos
filmes de ficção que nos sobraram podemos
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afirmar justamente o contrário, ou seja, não é
possível observar na produção brasileira uma
evolução orgânica, em direção a um domínio
da linguagem clássica. Se havia películas bem
montadas como Brasa dormida (Humberto
Mauro, 1928) ou Fragmentos da vida (José Medina, 1929), a média era bastante claudicante
no que toca à montagem, como atesta A filha
do advogado (Jota Soares, 1926).
Ao lado de uma série de possibilidades expressivas, o advento do som trouxe inicialmente
várias dificuldades econômicas, técnicas e
mesmo estéticas, que tiveram de ser superadas
pela produção industrializada dos países
centrais. Os planos tendiam a ser mais longos
e a decupagem dos filmes não tinha, de início, o mesmo caráter ágil atingido pelo cinema mudo. Entre 1928 e 1931 Hollywood apelou para a filmagem simultânea com múltiplas câmeras, o que trazia muitos inconvenientes. Mas, através da criação de equipamentos que permitiam maior mobilidade da
câmera e do desenvolvimento de câmeras
mais leves e menos barulhentas, voltou-se à
primazia da filmagem com uma câmera. Importante notar, como atesta David Bordwell,
que tanto no período de transição para o som
quanto posteriormente o sistema de produção
hollywoodiano sempre buscou garantir a primazia da montagem.3
Em nosso país, ao longo da década de 1930,
continuou predominando a prática de o
diretor do filme também ser o montador,
mesmo, curiosamente, em empresas que se
inspiravam em Hollywood.
Fundada por Adhemar Gonzaga em 1930, a
Cinédia constituiu-se na primeira grande tentativa de transplantar o modo de produção
hollywoodiano para o cinema brasileiro. Para
atingir tal objetivo, construiu-se um estúdio,
importaram-se equipamentos de ponta e contrataram-se alguns dos melhores profissionais
do país — nomes como Humberto Mauro e
Octavio Gabus Mendes. No entanto, de maneira algo surpreendente, as produções da
Cinédia dão continuidade à tradição do diretormontador, indicando dificuldades no transplante do modo de produção que servia de inspiração. Películas como Alô, alô, carnaval!
(Adhemar Gonzaga, 1936) ou O jovem tataravô (Luiz de Barros, 1936) são exceções, posto
que ambas foram montadas por Ruy Costa.
Fora da Cinédia, Luiz Felipe Miranda registra
a argentina Juanita Jacko entre os primeiros

profissionais dedicados à montagem.
Tendo trabalhado na cinematografia do
seu país, que já possuía alguma estrutura
em termos de indústria, Juanita montou
no Brasil Noites cariocas (Henrique Cadicamo, 1935) e Grito da mocidade (Raul Roulien, 1937). O mesmo pesquisador também
destaca a atuação de Achille Tartari, montador
de Eterna esperança (Leo Marten, 1937).4
Por vezes, a montagem efetuada pelo próprio
diretor não parece representar um problema,
como é o caso de Ganga bruta (Humberto
Mauro, 1933), produção da Cinédia que possui seqüências muito bem articuladas, como a
da viagem de trem do Rio de Janeiro para o
interior feita pelo personagem central Marcos
ou o seu idílio amoroso com Sônia à beira de
um pequeno lago. No entanto, o cinema brasileiro de ficção dos anos 1930 e 1940 possui,
de maneira geral, um ritmo arrastado, com a
decupagem marcada pelo plano médio e por
pequena variação na angulação da câmera
numa mesma cena.
Portanto, não é casual que o gênero cinematográfico que se desenvolve nesse período seja a
comédia musical, mais conhecida como chanchada. Naqueles filmes o grande atrativo para
o público não era a narração fluida de uma
trama, e sim a apresentação de cantores, com
seus sucessos musicais mais recentes, e de comediantes. São filmes que não exigiam uma
decupagem tão recortada; pelo contrário,
muitas vezes era preciso que o plano durasse
bastante. Comumente encontramos nas chanchadas um único plano médio a registrar a
apresentação de toda uma música, com os
intérpretes de frente para a câmera. O mesmo
ocorre em relação às situações cômicas, com
variação maior das posições e dos movimentos
dos atores. Ao contrário do que possa parecer,
os filmes mantinham o interesse do público, e
não apenas porque os espectadores queriam
ver tal cantor ou ouvir tal piada, mas também
porque em alguns casos se explorava ao
máximo o movimento dentro do quadro.
É evidente que esse não era o único modo de
resolver as questões da montagem. Tomemos
um exemplo retirado do filme Berlim na
batucada (Luiz de Barros, 1944), montado
por W. A. Costa: a seqüência de apresentação
da música “Bom dia avenida, quem viu a
praça Onze acabar”, cantada por Dalva de
Oliveira, acompanhada por Herivelto Martins
e Nilo Chagas. O número todo possui sete

ENSAIOS

LIVRO_Montagem_03-02_OK

9

LIVRO_Montagem_03-02_OK

21.02.06

15:41

Page 10

planos: movimento de grua de cima para
baixo que enquadra os três intérpretes com
um fundo indistinto; plano próximo de um
homem negro; novo movimento de grua de
cima para baixo enquadrando um conjunto
de pessoas negras que samba a valer e canta a
música, tendo como cenário um terreiro de
morro (o homem do plano anterior também
está presente aqui); plano próximo de Dalva
de Oliveira; plano americano dos três intérpretes; plano americano das pessoas sambando e cantando no terreiro, com a câmera
deslocando-se para centrar o enquadramento
nas pernas dos sambistas; plano médio do
conjunto dos sambistas. A unidade de espaço
entre o terreiro e o lugar onde os três intérpretes cantam não convence por causa da diferença de iluminação e de cenário, bem como
pela falta de raccord de direção; mas não é isso
que está em jogo, e sim como ficamos siderados com o movimento corporal dos sambistas dentro do quadro e com a figura de
Dalva de Oliveira.
Ocorre que a própria corporação cinematográfica, fossem diretores, produtores, técnicos
ou críticos, continuava presa ao ideal da linguagem clássica como a única forma expressiva válida, de maneira que as chanchadas eram
desconsideradas por quase todos, à exceção do
seu público cativo, formado por crianças e
pelas classes subalternas.
Independentemente de que fossem constatados vários problemas na produção brasileira
de uma maneira geral, a montagem era vista
como o setor mais frágil, conforme atesta o
seguinte comentário de Alex Viany: “Até
agora, pode-se dizer, não houve um só filme
[brasileiro] que fosse bem cortado e montado.
Nisso, estamos urgentemente necessitados do
auxílio estrangeiro, e compreendendo-o, diversos produtores já importaram coordenadores treinados em outros centros de produção. Só assim poderemos formar uma equipe
nacional de montadores — e só assim serão
evitados erros crassos de corte e montagem
que ainda caracterizam o produto brasileiro”.5
A constatação de Viany, nos primeiros meses
de 1950, ocorreu num momento importante
de inflexão, pois a Cia. Cinematográfica Vera
Cruz acabara de ser fundada pelo industrial
Franco Zampari, e Alberto Cavalcanti, cineasta de renome internacional e produtor da
companhia, fora à Europa contratar profissionais para compor a equipe técnica da
10

empresa. Dentre eles se destacava justamente
o montador de origem croata Oswald Hafenrichter, profissional muito respeitado, com
passagem pelas indústrias cinematográficas
alemã e inglesa.6
Além de Hafenrichter, outros montadores
imigraram para o Brasil naquela época. A Vera
Cruz também contratou o inglês Rex Endsleigh, e a Cia. Cinematográfica Maristela,
fundada por Marinho Audrá em 1950, importou da Argentina o espanhol José Cañizares.
Paralelamente, alguns brasileiros começaram
a se especializar e a atuar de maneira definida
no setor, merecendo destaque os nomes de
Waldemar Noya e Rafael Valverde, ambos
formados na Atlântida, produtora criada em
1941 e capitaneada por Moacyr Fenelon. Trata-se, sem dúvida, da geração que estabeleceu
profissionalmente a atividade do montador de
cinema entre nós e que contribuiu para a
elevação da qualidade técnica e do refinamento artístico da montagem.
As memórias envolvendo a atuação de Hafenrichter na Vera Cruz são recorrentes e dão
conta de que ele “mandava refazer cenas inteiras, brigava à beça, mas sempre tinha razão”, segundo Gini Brentani. Anselmo
Duarte, mais preciso na análise dos problemas
que envolviam a fatura da montagem clássica,
relembra que as tomadas de diretores
estreantes, como Adolfo Celi, eram muito longas e em planos abertos, levando o montador
a ter de fazer uma lista dos planos de detalhe
que deveriam ser filmados para que conseguisse disfarçar erros de continuidade, dar
ritmo às cenas e construir personagens e ambientes.7 Releva destacar nas dificuldades relatadas o quanto o processo de transplantação
de características de determinado modo de
produção é complexo, pois envolve, para além
da existência de estúdios, equipamentos e pessoal habilitado, a questão da conexão e da influência entre as diferentes fases de produção.
Daquela época, merecem destaque as seguintes produções da Vera Cruz: Caiçara (Adolfo
Celi, 1950), O cangaceiro (Lima Barreto,
1953) e Na senda do crime (Flamínio Bollini
Cerri, 1954). São películas montadas ou supervisionadas por Hafenrichter, em que é notável a diferença de ritmo do filme em relação
ao que era feito anteriormente no cinema brasileiro, e de solução de decupagem das cenas.
O entusiasmo de grande parte da crítica com
Caiçara e O cangaceiro foi enorme. Francisco
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espectador por meio da oposição de
planos de Manuel no manejo do barco
e de José Amaro desequilibrado na proa.
No caso de O cangaceiro, filme no qual
Hafenrichter foi secundado por José
Baldacconi e Lúcio Braun, merecem ser
sublinhadas seqüências como a do ataque do
bando de cangaceiros do Capitão Galdino
Ferreira ao vilarejo, devido à agilidade
proporcionada essencialmente pela montagem, numa construção que se inicia em cadência relativamente lenta para atingir o clímax e voltar à lentidão. Nessa seqüência há
articulações preciosas, como a que une o plano do homem escondendo-se debaixo da
cama para escapar das balas (uma delas acerta
um penico), seguido pelo plano em que um
gato também tenta fugir do tiroteio através de
uma janela, mas cai com um vaso que é atingido. São planos curtíssimos e numa primeira
visada podem até passar despercebidos para o
espectador, mas o tipo de harmonia visual
existente aí é que possibilita a fluidez mencionada. Também se deve salientar a seqüência
em que os cangaceiros tocaiam a volante, pois
através da montagem se constrói a impressão
de cerco por meio da utilização rigorosa do
raccord de direção.
De Na senda do crime, em que Hafenrichter
trabalhou com a esposa, Edith, destaca-se a
última seqüência: a perseguição policial ao
bandido Sérgio, que ocorre num prédio em
construção. Aqui o jogo de campo e contracampo é marcado também
por angulações de câmera
em contre-plongée e plongée, assinalando a fuga de
Sérgio para o alto do edifício e os policiais atrás dele.
A referência a Na senda do
crime remete ao gênero no
qual a montagem exerce papel preponderante, o filme
policial, especialmente no
que toca à criação de situações de perseguição, fuga,
briga e suspense. Embora
tenha sido pouco praticado
entre nós até os anos 1960,
há alguns títulos fundamentais que marcam a montagem cinematográfica no Brasil. Dentre eles podemos lisOswald Hafenrichter na moviola vertical dos estúdios da Vera Cruz
tar: Amei um bicheiro (Jorge

ENSAIOS

Luiz de Almeida Salles não hesitou considerar que o filme de Adolfo Celi “inaugura o
grande cinema brasileiro, com que tanto sonhávamos”. Sobre a montagem dessa fita,
apesar de algumas observações negativas, assevera: “Estamos convencidos, porém, que
nunca no Brasil a montagem foi realizada
com tal segurança e senso de ritmo”.8 Pela
reação do mais importante crítico que então
atuava em São Paulo é possível entender a dimensão adquirida por Caiçara na montagem
brasileira. Passados mais de cinqüenta anos,
essa montagem ainda chama a atenção por
procedimentos como a ligação sutil estabelecida entre a seqüência em que Marina apanha
de José Amaro: ela fica só e olha pela janela,
e temos então, a partir da perspectiva dela,
uma imagem do navio que traz o marinheiro
Alberto, figura masculina central; isso introduz a seqüência entre Alberto e outros marinheiros, após o que Alberto olha para a terra,
corte para o plano do vilarejo, e a seguir um
plano de Marina cumprimentando um morador. Ou seja, através dessa articulação já se
indica a relação entre os dois personagens que
formam o par romântico da fita. Outra situação cuja montagem ocupa papel angular é
aquela em que José Amaro é jogado no mar
pelo sócio e rival Manuel, pois não apenas se
constrói a chegada da tempestade por meio de
alguns poucos planos do céu carregado e da
vegetação agitada, como também a própria
queda do personagem causa impacto no

11
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Ileli e Paulo Wanderley, 1952), montado pelo
já mencionado Waldemar Noya e por Jorge
Ileli; Cidade ameaçada (Roberto Farias, 1960),
montado por Maria Guadalupe; e Assalto ao
trem pagador (Roberto Farias, 1962), montado
pelo também citado Rafael Valverde.
Até mesmo a chanchada foi afetada por esse
movimento aqui sumarizado, quando a montagem se incorporou de maneira mais consciente à realização cinematográfica no Brasil.
Particularmente alguns filmes dirigidos por
Carlos Manga, tais como Matar ou correr
(1954), Nem Sansão, nem Dalila (1954) e O
homem do Sputnik (1959), editados por Waldemar Noya, possuem grande articulação de
montagem.
Finalmente, essa geração de montadores exerceu outra função angular: formar quadros de
primeira linha que os sucederiam na atividade.

Tal formação se dava basicamente pelo trabalho como assistente de montagem, como foi o
caso de Carlos Coimbra, Glauco Mirko Laurelli, Ismar Porto, Lúcio Braun, Luiz Elias,
Mauro Alice, Máximo Barro e Sylvio Renoldi.
A geração formada nos anos 1950, na qual teríamos de incluir ainda os nomes de Maria
Guadalupe e Nelo Melli, trabalhou de maneira intensa no cinema brasileiro, em geral até
por volta da década de 1980. Aliás, num ligeiro panorama da atuação dos montadores no
cinema brasileiro, dever-se-ia destacar os inúmeros profissionais que se iniciaram nas décadas de 1960 e 1970 nas lides da produção de
características mais comerciais, como é o caso
de Éder Mazzini, Inácio Araújo, Jair Garcia
Duarte, Leovigildo Cordeiro, Raimundo Higino, Vera Freire e Walter Wanny. Sem se restringir a um movimento do nosso cinema e
muito menos a um gênero específico, são profissionais que assinam
filmes de arte, dramas, comédias e
eróticos, com competência e criatividade dentro do quadro de penúria
financeira da produção nacional.
A MONTAGEM E O CINEMA
BRASILEIRO MODERNO

Fada Santoro, Oscarito e Eliane Macedo
em Nem Sansão nem Dalila (1954)

12

Os anos 1950 marcam também o
surgimento do chamado Cinema
Independente, movimento constituído por aqueles que, grosso modo, se opunham à imitação pura e
simples do modo de produção
hollywoodiano. Os principais ideólogos desse grupo, como Alex Viany,
Nelson Pereira dos Santos, Moacyr
Fenelon, Salvyano Cavalcanti de
Paiva ou Carlos Ortiz, eram ligados ao Partido Comunista Brasileiro e defendiam de maneira dogmática os temas brasileiros como fonte do cinema nacional-popular.
Em relação à montagem, a importância do grupo se dá, por colocar
na berlinda a linguagem clássica
como opção estética inarredável,
ainda que de maneira muito insipiente. Isso pode ser observado no
seguinte comentário de Salvyano
Cavalcanti de Paiva a respeito de
Agulha no palheiro (Alex Viany,
1953), película montada por Viany, por Mário del Rio e por Rafael
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Valverde: “Atingindo o alvo neste primeiro
ensaio prático editado, Alex demonstra consciência profissional, talento de observador da
vida cotidiana, integração estilística no ritmo
‘brasileiro’ de cinema (nem tão dinâmico
quanto os filmes ianques, nem tão lento quanto os filmes escandinavos)”.9
Essa idéia de um “ritmo brasileiro” infelizmente não foi desenvolvida para além dessas
comparações, de resto bastante generalizantes, afinal os filmes norte-americanos não possuíam um único ritmo. Mas, de qualquer forma, ela é importante para o nosso tema, porque postula mesmo que timidamente uma forma de montagem típica para representar a
realidade brasileira.
O advento do cinema brasileiro moderno10 no
início dos anos 1960, por meio da eclosão do
Cinema Novo, deslocou de maneira radical o
foco das discussões em relação à montagem e
a várias outras questões tal como estavam estabelecidas pela prática e pelo pensamento da
corporação cinematográfica. Alguns dos novos
montadores que se destacaram nesse movimento foram Eduardo Escorel e João Ramiro
Mello, embora a atuação dos veteranos fosse
constante, como era o caso de Nelo Melli e
Rafael Valverde.
Se até então quase tudo girava em torno de
transplantar para cá a montagem analítica

típica da linguagem clássica, bem outro
seria o posicionamento dos diretores e
montadores ligados ao Cinema Novo.
Parte da inspiração vinha de filmes dos
diretores egressos do Neo-Realismo italiano — especialmente Roberto Rosselini — e
dos realizadores ligados aos cinemas novos que
então estouravam nas telas do mundo inteiro,
particularmente à Nouvelle Vague, e que demonstravam novas formas de expressão cinematográfica a partir de orçamentos reduzidos.
Na seqüência de Os cafajestes (Ruy Guerra,
1962), fita montada por Nelo Melli e Zélia
Feijó, em que Vavá, Jandir, Leda e Vilma
estão indo de carro tirar fotos desta última para chantagear a família dela, os planos têm o
raccord de direção quebrado e total descontinuidade na disposição das pessoas no veículo,
demonstrando clara inspiração nos primeiros
filmes de Jean-Luc Godard. O mesmo se pode
dizer de Barravento (Glauber Rocha, 1961),
montagem de Nelson Pereira dos Santos, em
momentos como aquele em que Cota busca
seduzir Aruã ou em que Firmino discursa para
os pescadores querendo lhes despertar a consciência política.
Para além do influxo externo, a necessidade
de um novo tipo de discurso audiovisual que
expressasse a realidade do Brasil era outro motor fundamental na busca do Cinema Novo
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Jece Valadão e Norma Bengell em Os cafajestes (1962)
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para renovar as formas cinematográficas,
incluindo evidentemente a montagem do filme. Glauber Rocha expôs a questão com clareza meridiana num texto de 1962: “Nosso
cinema é novo porque o homem brasileiro é
novo e a problemática do Brasil é nova e nossa
luz é nova e por isto nossos filmes nascem
diferentes dos cinemas da Europa.
Para nós [do Cinema Novo] a câmera é um
olho sobre o mundo, o travelling é um instrumento de conhecimento, a montagem não é
demagogia mas pontuação do nosso ambicioso discurso sobre a realidade humana e
social do Brasil!”11
Deus e o diabo na terra do sol (Glauber Rocha, 1964), obra montada por Rafael Valverde, presta-se admiravelmente para discutir como essas colocações se traduzem na montagem. Já na abertura do filme passamos de um
plano geral aéreo do sertão diretamente para o
detalhe de uma rês morta, apodrecendo, e a
seguir para o vaqueiro Manuel, que observa a
carniça. O impacto imagético é enorme com
a mudança de dimensão dos planos e pelos
seus conteúdos, quebrando-se inteiramente
com a linguagem clássica, segundo a qual se
deveria passar do geral ao plano médio, e só
depois ao enquadramento mais fechado, de
maneira a identificar o espaço e localizar claramente o personagem. Porém, é justamente

Fernanda Montenegro em A falecida (1965)

14

a opção de Glauber Rocha e Rafael Valverde
que nos permite uma apreensão reveladora do
aspecto trágico da seca e da situação do
sertanejo. Já o assassinato do coronel cometido por Manuel, a subseqüente perseguição
ao vaqueiro e a luta dele com os cabras são
montados de modo bastante elíptico. Especificamente em relação a essa parte do filme
Glauber Rocha chegou a afirmar num debate,
em 1964, que ela correspondia à própria maneira como os sertanejos contavam histórias,12
fazendo, portanto, uma correlação entre determinada opção estilística da montagem e a
cultura popular, a qual, dessa forma, na visão
do diretor, estaria sendo retraduzida na tela.
A montagem que exporia o “ambicioso discurso sobre a realidade humana e social do
Brasil” também está presente em outros níveis
nas obras do Cinema Novo. Por exemplo na
questão do ritmo, como se pode constatar em
A falecida (Leon Hirszman, 1965), montado
por Nelo Melli: para traduzir a mesquinhez e
o horizonte limitado do mundo suburbano de
Zulmira, cuja grande preocupação é ser
enterrada com pompa e circunstância, imprimiu-se ao filme um ritmo deliberadamente
lento. Já em Terra em transe (Glauber Rocha,
1966), fita montada por Eduardo Escorel,
optou-se por um ritmo alucinante, como na
seqüência da renúncia do líder populista
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Vieira, da campanha eleitoral em Eldorado
duas prostitutas batem papo e assassina
ou da agonia final de Paulo Martins, tudo de
Janete Jane também. O final do filme,
maneira a expressar a convulsão em que está
com a frenética mistura de planos de
mergulhado Eldorado e o estado de espírito
discos voadores, antenas de radiodifudo poeta e jornalista Paulo Martins; em outros
são, pessoas pobres dançando numa
momentos, no entanto, a montagem tende a
favela, uma imagem de são Jorge e de fogo,
criar um ritmo bem mais lento, especialtendo como banda sonora rock, música de
mente nos idílios amorosos atormentados encandomblé, ruidagem e a locução radiofônica
tre Paulo e Sarah, criando um forte contraensandecida anunciando a invasão de extraponto na fruição do filme.
terrestres, forma um conjunto que recria
Não deixa de ser interessante observar que, se
apoteoticamente o clima de confusão reinante
há muitos aspectos que opõem o Cinema Nono Terceiro Mundo, onde, segundo o próprio
vo ao Cinema Marginal, já amplamente
bandido, “quem tiver de sapato não sobra”.
discutidos pela crítica, sobre a montagem
pode-se dizer que os dois movimentos caminham juntos, pois ambos identificam
nela amplo poder de reinvenção do
cinema e o lugar por excelência da experimentação, muito embora não haja por
parte dos realizadores do Cinema Marginal a crença numa linguagem cinematográfica específica para exprimir as questões
brasileiras. Tal como no Cinema Novo,
nos filmes do Cinema Marginal também
foi comum a colaboração de montadores
experientes, embora filmes do movimento
marquem a estréia, em longa-metragem, Danuza Leão, Jardel Filho e Hugo Carvana
em Terra em transe (1967)
de profissionais como Gilberto Santeiro,
Jovita Pereira Dias e Mair Tavares.
Note-se que a partir dos anos 1970 vários
Entre os diretores egressos do Cinema Marmontadores se iniciam no longa-metragem
ginal, outro nome que se impõe ao refletirmos
por meio de filmes dirigidos por realizadores
sobre a montagem é o de Júlio Bressane. Traegressos do Cinema Novo e do Cinema
ta-se de um caso diferente dos que analisamos
Marginal, como é o caso de Dominique Pâris,
até o momento, pois na obra de Bressane a
Idê Lacreta, Marta Luz, Ricardo Miranda e
principal função da montagem é a disjunção.
Severino Dadá.
Em obras como Matou a família e foi ao
Filme de destaque na história da montagem
cinema (1969), montada por Geraldo Veloso,
brasileira é certamente O Bandido da Luz
Agonia (1978), montada por Bressane e
Vermelha (Rogério Sganzerla, 1968), editado
Leovigildo Cordeiro, e Tabu (1982), montada
por Sylvio Renoldi. Neste caso pode-se mespor Leovigildo Cordeiro, entre outras, a
mo afirmar que a montagem é o dado central
função da montagem em geral não é articular
da obra, principalmente porque relaciona eleum plano ao outro ou uma seqüência a
mentos os mais díspares, bem ao estilo da arte
outras, mas sim destacar a diferença de um
pop. Vários momentos poderiam ser citados
plano para o outro e relacionar ao mínimo as
como exemplares, mas pela economia e pela
seqüências entre si.
importância narrativa destaco a inspirada pasEvidentemente outros diretores e montadores
sagem em que, de um fade out do carro do
procuraram ao longo dos anos 1970 e 1980
“rei da Boca” J. B. da Silva, passamos para imanovas relações entre as imagens através da
gens de um rojão espocando e depois para
montagem em filmes de invenção, para utiliuma conversa entre Janete Jane e uma colega
zar a expressão do crítico Jairo Ferreira.
de prostituição, que comenta a morte de J. B.
Apenas a título de indicação pode-se citar
da Silva, ocorrida justamente através da exploTriste trópico (Arthur Omar, 1974), montado
são da bomba colocada no carro pelo bandipor Ricardo Miranda, Lilian M.: relatório
do, e então o bandido surge no lugar onde as
confidencial (Carlos Reichenbach, 1975),
15
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montado por Inácio Araújo, e Cabaret mineiro (Carlos Alberto Prates Correia, 1980), montado por Idê Lacreta.
A MONTAGEM E O DOCUMENTÁRIO

É sabido que a não-ficção foi a principal base
econômica do cinema brasileiro desde o fim
da chamada “bela época”, em torno de 1911,
até a década de 1940. Mas a essa predominância econômica não correspondeu qualquer florescer estético, bem ao contrário. A
massa de películas produzida por cinegrafistas
filmando por sua própria conta ou através de
encomendas de governos, industriais, famílias
ricas ou grandes agricultores, bem como a
própria produção oficial de órgãos do governo
federal, impressiona pela monotonia nas formas de representação e pelo aspecto bastante
tosco em termos estilísticos. Evidentemente
existem algumas exceções, como o longametragem S. Paulo, a sinfonia da metrópole
(Adalberto Kemeny e Rodolfo Lustig, 1929)
ou alguns curtas dirigidos por Humberto
Mauro no Instituto Nacional do Cinema
Educativo — INCE.
Foi apenas com o Cinema Novo que o documentário logrou atingir um lugar de maior
destaque em termos estéticos no cinema brasileiro, e isso toca particularmente à montagem, pois, em geral, ela tem um papel preponderante na estruturação do documentário.
Em diálogo com as técnicas e formas propostas pelo Cinema Direto e pelo Cinema Verdade, diretores como Joaquim Pedro de Andrade
em Garrincha, a alegria do povo (1962),
montado por Nelo Melli e pelo próprio
realizador; Leon Hirszman em Maioria
absoluta (1964), montado por Nelson Pereira
dos Santos; Arnaldo Jabor em Opinião pública (1967), montado por João Ramiro Mello,
Gilberto Macedo e pelo realizador; e Geraldo
Sarno em Viramundo (1968), montado por
Sylvio Renoldi e Roberto Santos, propõem
essencialmente através da montagem interpretações sobre os problemas sociais do Brasil,
tratando de questões tão diferentes como o
futebol como fonte de alienação popular, o
analfabetismo, a ambigüidade da classe média
ou a migração de nordestinos para São Paulo.
A montagem desses filmes é marcada pelo
teor expositivo: uma idéia central, em geral
anunciada pela locução em voz over, é comprovada através de entrevistas e/ou de determinada situação mostrada ao espectador. Em
16

Opinião pública, por exemplo, o locutor, citando o sociólogo norte-americano Wright
Mills, afirma que os interesses comuns nunca
levam a classe média à unidade e a seguir há
um entrevistado de classe média dizendo que
o problema não é o aumento dos preços, e sim
os salários, que deveriam acompanhá-los, e
outro dizendo que preços e salários tinham de
ser congelados, evidenciando a contradição
dos pontos de vista dentro de uma mesma
classe social. Em outros momentos, prescinde-se da locução e através da montagem de
entrevistas cria-se uma rica cadeia de associações, como é o caso, na mesma película, da
associação entre a entrevista do jovem que diz
gostar de aproveitar a vida, mas que seu “coroa” é “muito complicado” e o controla o tempo todo, e a do velho que fala da maneira mais
oficialesca possível sobre a importância da
família e do trabalho — situação que tem seu
ridículo aumentado pela presença em cena
de uma criança que não pára de fazer caretas
e gestos para a câmera. Evidentemente o velho não é o pai do rapaz, mas a montagem faz
com que percebamos os motivos pelos quais
os jovens têm pouco ou nenhum interesse
pelos pais.
Nas décadas de 1970 e 1980 novas propostas
surgiram na montagem do documentário,
tendendo a abandonar o tom pesadamente
expositivo. O filme que simboliza essa
tendência é Cabra marcado para morrer
(Eduardo Coutinho, 1984), montado por
Eduardo Escorel. Nele, a saga da família de
Elisabeth Teixeira é reconstituída de maneira
a recompor e relacionar, pela montagem, os
estilhaços da memória da opressão ao povo
iniciada com o golpe de 1964 e da própria
diáspora vivida pela família daquela mulher
em decorrência dos eventos políticos do país.
No mesmo período também surgem importantes filmes de montagem, ou seja, obras
total ou preponderantemente baseadas em
material de arquivo, tais como Getúlio
Vargas (Ana Carolina, 1974), montado por
Luiz Carlos Saldanha e Mariza Leão;
Brasília segundo Feldman (Vladimir Carvalho, 1979), montado por Manfredo Caldas; Os anos JK (Silvio Tendler, 1980) e Jango (Silvio Tendler, 1984), montados por
Francisco Moreira. São filmes que buscam
recontar a história do país a partir do acervo
audiovisual produzido no passado e ainda
conservado.
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DOIS EIXOS HISTÓRICOS:
DUAS TRADIÇÕES

Conforme havia sido observado inicialmente,
o objetivo deste ensaio era expor os eixos
principais em torno dos quais a história da
montagem no cinema brasileiro se estruturou.
O movimento do texto teve, primeiramente, o
sentido de abordar as vicissitudes na transplantação da montagem analítica característica da linguagem clássica, mesmo com a implantação de um estúdio do porte da Cinédia.
Também se demonstrou a maneira como a
produção mais corrente e direcionada ao público popular lidou com essa dificuldade, especialmente no caso da chanchada. O texto
ainda analisou o momento em que a transplantação da montagem analítica se afirmou e
se completou, através da geração de montadores estrangeiros e brasileiros que atuaram na
nossa cinematografia na década de 1950, em
empresas como a Vera Cruz, a Maristela e a
Atlântida, bem como a maneira pela qual o
domínio desse tipo de montagem se projeta
no futuro por meio da formação de profissionais que tratariam de dar continuidade a
essa herança e aprofundá-la. Finalmente, o
segundo movimento do texto foi o de apontar
o aparecimento de outras formas de montagem para além da analítica, privilegiando
filmes relacionados com o Cinema Novo e o
Cinema Marginal, bem como discorrendo em
linhas gerais sobre o documentário.
Importa notar que, como foi levantado no
texto, vários montadores fizeram tanto
películas de um corte mais clássico quanto de
viés moderno, ou seja, ao indicar a existência
de dois eixos, não se pode dividir os montadores em dois grupos, mas sim reconhecer
que os eixos se interpenetraram e se influenciaram mutuamente através da atuação desses
profissionais a partir dos anos 1960. Afigurase, pois, um quadro que torna o campo da
montagem deveras rico na história do cinema
brasileiro apesar dos problemas estruturais
que caracterizaram as suas primeiras décadas.
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Seqüência do filme Simão, o caolho (1952)

18

Page 18

LIVRO_Montagem_03-02_OK

21.02.06

15:41

Page 19

Seqüência do filme Viramundo (1968)

19

LIVRO_Montagem_03-02_OK

21.02.06

15:41

Page 20

(Des)importância
da montagem
Montar ou editar consiste em escolher e justapor. Apenas isso. É uma operação simples, comum a toda linguagem. No cinema não é diferente. Quem se exprime por meio da linguagem cinematográfica seleciona e combina
imagens e sons.
Sendo, em sentido restrito, a última etapa de
um processo, a montagem está, por conseqüência lógica, subordinada às etapas que a
precedem. Ela não tem autonomia completa.
Embora seja o momento em que é dada a forma final, o roteiro e a filmagem definem antecipadamente alguns dos parâmetros básicos
do resultado a que o filme poderá chegar. Tarkovski discordava dos que “pretendem que a
montagem é o elemento determinante de um
filme. Dito de outra forma, que o filme seja
criado na mesa de montagem”.1
Relativizar o poder da montagem não quer dizer que ela seja irrelevante. Não é uma questão
de “tudo” ou “nada”, como Eisenstein assinalou no início do seu famoso ensaio, Montagem
1938.2 Indica apenas que a montagem não é
onipotente, como se propaga. Orson Welles foi
um dos responsáveis pela perpetuação desse
equívoco, que continua a circular entre os
desavisados. Para provocar seus entrevistadores
do Cahiers du Cinéma, Welles disse a eles, em
1958, que “a única mise-en-scène de real
importância é feita durante a montagem. [...] A
montagem não é um aspecto, é o aspecto. Encenar um filme é uma invenção de pessoas
como vocês: não é uma arte [...]. O essencial é
a duração de cada imagem, o que segue cada
imagem: é toda a eloqüência do cinema que se
fabrica na sala de montagem”.3
Embora seja, de fato, um dos elos fundamentais do processo, isso não a torna independente. Sem os elos anteriores da cadeia
que compõem a linguagem cinematográfica,
não há montagem a fazer. As incontáveis operações que constituem o ato de montar são
determinadas a tal ponto por outras tantas
decisões anteriores, tomadas na elaboração do
roteiro, no registro das imagens e dos sons,
que é possível considerar que, na verdade, a
montagem, em sentido amplo, começa
quando o roteiro é escrito e continua a ser
feita durante a filmagem.
20

Eduardo Escorel

Nem por isso a montagem é passiva, limitando-se a alinhar sons e imagens segundo uma
pauta rígida e predefinida. Suprimir, reordenar, harmonizar, decidir a duração e a cadência são apenas algumas das tarefas que cabem
à montagem. Mesmo no caso do roteiro inventado, segundo Godard, por um “contador
da Máfia fuleiro” para poder conferir e “manter algo sob controle”,4 ainda resta uma ampla
margem de definições que cabem à sala de
montagem. Por mais detalhado e preciso que
seja o roteiro, e por mais que certos diretores
não filmem planos alternativos, a montagem
ainda tem sua contribuição específica a dar.
Mesmo depois que ele tenha escolhido, entre
cenas repetidas, a que ficará no filme, a orquestração final, conduzida pela montagem,
ainda está por ser feita.
O roteiro indica um caminho, deixando de lado infindáveis alternativas possíveis. Delimita
uma trajetória. Orienta o rumo a seguir.
Constrói uma narrativa em forma não literária. Descreve o que deve ocorrer e ser dito
diante da câmera.

Jean-Luc Godard

A decupagem subdivide a ação em unidades
descontínuas e indica o ponto de vista de cada plano. Em certos casos, prevê o movimento da câmera.
Na filmagem, a posição da câmera, estática ou
em movimento, e a lente escolhida levam ao
registro dos planos que, uma vez justapostos,
comporão a narrativa.
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A partir do momento em que é decidido como
cada plano será filmado, a bem dizer, a montagem já começou. Decupar, tarefa do diretor,
implica prever, com graus variáveis de exatidão, de que maneira cada plano será articulado
com o que o precede e também com o que o
sucede. É uma montagem prospectiva que poderá ser ratificada ou não depois da filmagem.
A montagem tem como matéria-prima os planos, um conjunto de unidades de ação descontínuas já dotadas de sentido. As escolhas e
justaposições na composição das imagens
criam o que Eisenstein definiu como “conteúdo intra-frame”, resultante de “uma longa
cadeia associativa de representações visuais

André Bazin

[...] que envolve as emoções e a razão do
espectador”.5 Os planos são equivalentes aos
enunciados lingüísticos, já dotados de significado e resultantes de um certo grau de liberdade em sua formulação. Não correspondem
aos fonemas, às unidades lingüísticas. Não se
prestam, em princípio, a uma manipulação arbitrária, como tentam fazer crer os fundamentalistas da montagem ainda remanescentes.
Nas palavras de Tarkovski, “a imagem cinematográfica nasce durante a filmagem e ela só
existe no interior do plano. [...] Dessa maneira, a montagem articula planos já preenchidos pelo tempo para compor o filme, tornando-o um organismo vivo e unificado, cujas
artérias contêm esse tempo nos diferentes
ritmos que lhe dão vida”.6 Nesses termos, a
montagem é subordinada ao que a precede
não apenas por uma questão lógica, mas por
uma determinação ontológica.
Os arautos da montagem parecem não perceber a fragilidade das suas proclamações. Ao
pretender que a montagem “seja o elemento
determinante do filme”, tendem a destituir o

plano do sentido que ele possui em si
mesmo, do seu conteúdo intra-frame.
Parecem não dar atenção ao que Bazin
chamou de a “plástica do plano: [...] o
estilo da cenografia e da maquiagem,
[...] da interpretação, aos quais se somam naturalmente a iluminação e enfim o enquadramento que completa a composição”.7
Uma analogia enganosa é a da construção de
um muro. Nessa tarefa, a ordem em que os
tijolos são dispostos é indiferente. Cada um
deles se equivale e eles podem ser superpostos
na ordem que melhor aprouver ao construtor.
O que acontece na feitura de um filme é bem
diferente, pois cada plano não serve a qualquer propósito. Analogia mais apropriada à
linguagem cinematográfica é a da culinária.
Ao cozinhar, a escolha de cada ingrediente é
essencial, assim como sua quantidade, a ordem em que são combinados, os temperos
que são acrescidos e o ponto de cozimento.
Billy Wilder se dizia um padeiro.8 E não terá
sido por acaso que Buñuel e Carrière descreveram com tanto prazer o que é preciso para
“provocar e entreter um devaneio”. Trata-se,
no caso, de uma bebida, mas poderia ser um
filme. Os componentes podem ser escassos,
apenas dois para fazer o dry-martini. De vermute, bastam algumas gotas. Para os radicais,
seria suficiente que “um raio de sol atravessasse uma garrafa de Noilly-Prat antes de atingir
o copo de gim”.9
Dar usos múltiplos a um mesmo ingrediente
pode resultar menos prazeroso. É o que costuma ocorrer em filmes didáticos, publicitários
e de propaganda, que pretendem ensinar, persuadir e convencer. Nesses casos, muitas vezes
o uso da imagem ignora o sentido próprio que
ela traz de origem. Se, em Prelúdio à guerra,10
os planos filmados para Triunfo da vontade11
servem tanto para enaltecer o nazismo quanto
para condená-lo, é porque no filme produzido
por Frank Capra a narração e a montagem alteram o sentido original com que as imagens
foram filmadas, criando uma nova cadeia associativa para o espectador. É, em última análise,
uma edição que forja um sentido imprevisto na
filmagem. Operação equivalente à de um
falsário quando não explicita o processo que o
permitiu chegar à falsificação.
Outra contrafação é a da montagem rápida,
fragmentada em planos que duram frações de
segundo. A pretexto de acelerar o ritmo, a duração é reduzida progressivamente, podendo
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chegar, no limite, a apenas um fotograma. Os
planos tendem, dessa forma, a se aproximar de
uma imagem estática, destituída de um dos
princípios fundadores do cinema: a possibilidade de registrar o decurso do tempo.
Em contraposição aos filmes que recorrem ao
suposto poder supremo da montagem, haveria
aqueles que deveriam prescindir dela inteiramente. Bazin chegou a dizer que a montagem
estaria “proibida”12 em situações cômicas ou
nas que buscam verossimilhança. Ambas dependeriam do respeito à unidade de espaço.
Os cortes comprometeriam o realismo, sendo
um indício de que os fatos mostrados não
ocorreram, de fato, diante da câmera.
Entendida, porém, em sentido mais amplo, a
montagem abrange não só o plano-seqüência,
sem cortes, mas também textos literários e
descrições. Eisenstein se refere às anotações
de Leonardo da Vinci sobre a maneira de representar o Dilúvio para explicitar sua concepção do “postulado da montagem de alcance infinitamente maior”.13 Essas anotações seriam particularmente apropriadas para tanto
por “não lidarem com um simples objeto, mas

Alexander Sokurov

com a imagem inteira de um vasto fenômeno”. Nunca tendo sido transformado em representação pictórica, esse “roteiro de montagem” tem “um padrão definido de movimento [que] segue uma ordem precisa e depois, invertendo a seqüência original, volta ao
mesmo fenômeno com o qual começou. Iniciado por uma descrição do céu, o retrato traçado conclui com outra descrição do céu [...].
22

Os detalhes mais poderosos (os planos
próximos) estão no meio, onde a descrição
culmina [...]. Os elementos típicos de
composição da montagem sobressaem com
absoluta clareza”. A descrição seqüencial
pretende definir a trajetória precisa do olhar
de uma cena parcial a outra. Da Vinci não
estava apenas descrevendo detalhes, mas
traçando o caminho do futuro movimento do
olhar através da superfície da tela. Vemos,
segundo Eisenstein, “um exemplo brilhante
de como, diante de detalhes simultâneos, aparentemente estáticos, em uma pintura sem
movimento, o artista aplicou exatamente a
mesma técnica de seleção que é usada na
montagem, exatamente a mesma seqüência na
justaposição de detalhes que também é usada
em artes ‘tempo-extensivas’”.14
Esse “postulado da montagem”, definido por
Eisenstein, traz à lembrança filmes que estendem a duração do plano até o caso extremo de
Arca russa (2002), dirigido por Alexander
Sokurov, feito em um único plano. Sokurov
vinha trabalhando nessa perspectiva pelo
menos desde Vozes espirituais (1994), que começa com um plano geral fixo, de cerca de
trinta minutos, mostrando uma paisagem coberta de neve na fronteira do Tajiquistão com
o Afeganistão. A composição da imagem, a
lenta mudança de luz à medida que o sol se
põe, uma pessoa que cruza o quadro de um
extremo a outro caminhando junto às árvores
distantes, uma fogueira que acende, o som impreciso de disparos, a superposição de pássaros
etc., até a lenta fusão para o plano seguinte,
são todos elementos que dirigem a atenção do
espectador, orientam o olhar e a audição,
engendram uma cadeia associativa. São procedimentos de montagem, na concepção de
Eisenstein, quase todos adotados pelo realizador na composição do plano, durante a filmagem, antes de ter se iniciado a etapa de
trabalho em que o filme ganha forma final.
Entendendo que o plano tem uma “plástica”,
um sentido intra-frame do qual a duração é
um elemento essencial, não cabe à montagem
pretender se impor ao material filmado. Ela
deve resultar, ao contrário, das indicações que
esse material traz em si mesmo. Trata-se portanto, essencialmente, de decifrar o que já está contido nas imagens e nos sons registrados.
As inúmeras visões do acervo reunido são um
esforço para tentar compreender qual a melhor opção para selecionar e ordenar aquele
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material concreto. Qual o momento ideal para iniciar e terminar cada plano. Como combinar cada imagem com a seguinte. À primeira vista, pode parecer que há muitas alternativas. Na verdade, em cada caso, para cada
equipe de montagem confrontada com a tarefa de dar forma a um material bruto, trata-se
de descobrir qual é a solução correta. A decifração terá sido tão mais exitosa quanto mais
se aproximar dessa solução. Outra equipe,
diante do mesmo material, poderia chegar a
outras opções, e é razoável supor que resultaria um filme diverso. Para uma mesma equipe, no entanto, entre todas as variantes que
ela for capaz de engendrar, apenas uma se
aproximará ou, idealmente, se igualará ao
potencial expressivo máximo daquelas imagens e sons. “A montagem não é, afinal de

Andrei Tarkovski (à esquerda) na moviola horizontal

contas”, escreveu Tarkovski, “senão a variante
ideal de uma colagem de planos contida a
priori no material filmado. Montar um filme
de maneira justa, correta, significa não romper a ligação orgânica entre certos planos e
certas seqüências, como se a montagem já
estivesse contida nelas antecipadamente, como se uma lei interior regesse essas ligações, e
em função da qual nós tivéssemos que cortar
e colar. [...] Uma construção nova se organiza
por si mesma durante a montagem, graças às
propriedades próprias contidas no material
filmado. A ordem dada aos planos revela, de
certa maneira, sua essência.”15
Em Montagem 1938, o método de montagem
é definido por Eisenstein como um “princípio
unificador [que] gera em todo filme, na mesma medida, tanto o conteúdo de cada

fotograma quanto o conteúdo que é revelado através da justaposição desses
fotogramas”.16 Tarkovski e Eisenstein
estariam reconciliados?
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Eduardo Escorel é montador e diretor.
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Seqüência do filme A hora e a vez de Augusto Matraga (1965)
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Breve histórico das concepções
da montagem no cinema

Ruy Gardnier

Os primeiríssimos filmes da história do cineou registrar a correria dos personagens pelas
ma, como se sabe, não tinham montagem.
diversas locações (freqüentemente usando as
Eram pequenas bobinas de filme, cada uma
trucagens de Méliès). Assim, não é tanto com
com pouco menos de um minuto, que
o material físico do filme que esses pioneiros
registravam fixamente o mesmo enquadraentram em choque, mas com um conceito
mento. Tudo em um único plano. Acabava a
que surgiu aos poucos: a idéia de continuibobina, acabava o filme. Ainda que em gerdade. Como fazer para que o espectador não
me, a montagem nasce no ano de 1896, em
fique perdido quando se corta de um plano a
Démolition d’un mur, de Louis Lumière. No
outro? Será a mesma história? As passagens de
filme, vemos um muro ser demolido e, depois
tempo e de espaço serão compreendidas?
de uns segundos de tela preta, o
filme roda ao contrário e o
muro se reconstrói diante de
nossos olhos. É a primeira vez
que dois blocos de sentido opostos são aproximados e, apesar de
se tratar do mesmo plano que
passa repetido duas vezes, o nexo lógico entre duas imagens
está estabelecido.
Nos primeiros anos do cinema,
na verdade, não havia tanto
problema em mexer com a parte física que implica a montagem, a de emendar partes de
película. Georges Méliès, que
fora prestidigitador, usa o corte
e a dupla exposição para criar
seus efeitos mágicos, por vezes
de forma bastante virtuosa. Pessoas apareciam do nada, sumiam, cresciam assustadora- George Méliès em As cartas vivas do baralho (1905)
mente aos nossos olhos, sempre
em plano fixo. Os filmes eram
extenuadamente montados, mas ainda assim
Caberá a pioneiros americanos como Edwin
davam a impressão de um único plano.
Porter e D. W. Griffith estabelecer as bases
Se o ato físico da montagem nasce com uma
para a continuidade de ação de uma trama,
certa naturalidade no cinema, o ato lógico da
assim como alcançar efeitos dramáticos usanmontagem — utilizar diferentes distâncias e
do a decupagem, tanto com a montagem paposições de câmera para filmar os mesmos
ralela como com o uso emotivo do close. É a
acontecimentos e lugares, ou filmar acontepartir da criação de múltiplos pontos de vista,
cimentos e pessoas em diferentes lugares —
ângulos e distâncias da câmera em relação
não nasce com tanta simplicidade.
àquilo que ela filma — tudo isso agregado e
É sensacional ver, em filmes como Pelo buratransformado em algo coerente e natural na
co da fechadura (1901), de Ferdinand Zecca,
montagem — que o cinema começa a ser visO beijo no trem (1899), de George Albert
to como arte autônoma, e não como um irSmith, ou Pega ladrão (1901), de James Wilmão mais pobre do teatro (onde só há um
liamson, a insegurança em reenquadrar tal ou
ponto de vista, uma distância e um ângulo
tal cena, criar os primeiros planos subjetivos
entre o espectador e o palco).
25
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Mas, entre os anos 1910 e os anos 1920,
É com o nascimento do cinema moderno, no
não é só por meio da decupagem e da
final dos anos 1930 e começo dos anos 1940,
função de continuidade que a montagem
A regra do jogo (1939), de Jean Renoir, Conto
acena com possibilidades ao cinema. Do
dos crisântemos tardios (1939), de Kenji Mizooutro lado do mundo, na recém-criada
guchi, Cidadão Kane (1941), de Orson
União Soviética, figuras como Lev Kulechov,
Welles, Roma, cidade aberta (1945), de RoDziga Vertov e Sergei Eisenstein experimentaberto Rossellini, e com o elogio do plano-sevam radicalmente a associação entre imagens.
qüência e da profundidade de campo por AnNo final dos anos 1910, Kulechov, com seu
dré Bazin (em um artigo essencial chamado
“experimento de Mosjukin”, notava que um
“A evolução da linguagem cinematográfica”)
plano pode alterar o significado de
que a montagem deixa de ser a
outro (Mosjukin + um prato de somenina-dos-olhos de toda a espa = Mosjukin tem fome; o mesmo
tética cinematográfica. O planoplano de Mosjukin + uma menina
seqüência e a profundidade de
= Mosjukin apaixonado; Mosjukin
campo permitiram que, sem uso
+ o caixão de uma criança = prande cortes, o espectador presenciasto). Vertov e Eisenstein buscavam a
se diversos acontecimentos simulforça rítmica e intelectual da montâneos. O que surge é a sensação
tagem, criando efeitos dialéticos de
de “tempo real”, responsável por
comparação. Em A greve (1924), de
uma impressão de realidade (um
Eisenstein, bois conduzidos ao ma“realismo”) que nem mesmo a metadouro + pessoas indo para uma Sergei Eisenstein
lhor montagem (compreendida
fábrica = capitalismo que trata os
como trucagem da realidade) conhomens como animais.
seguiria criar. À montagem ainda
Com todas as contribuições que a
caberiam as tarefas de continuimontagem dava à construção de
dade, metáfora, dinamismo e rituma linguagem cinematográfica
mo, mas algumas tendências que
autônoma, era de esperar que os
saem do bazinismo por vezes vêem
montadores recebessem atenção esa prática com um certo desdém,
pecial, mas não foi o que acontecomo se fosse uma trapaça em
ceu: ao passo que os diretores de forelação ao real.
tografia eram merecidamente louNo Brasil, com a chegada de
vados como artistas, os montadores Dziga Vertov
Oswald Hafenrichter — montador
mal recebiam crédito. Qualquer
do clássico inglês O terceiro hooperação de montagem era devida
mem (1949), de Carol Reed —, paúnica e exclusivamente ao diretor.
ra trabalhar na Vera Cruz, a proCabe lembrar, também, que era
fissão passa a ser mais bem recocorrente na época do cinema mudo
nhecida na comunidade cinema(bem como no Brasil, entre os anos
tográfica do país. Até então, os
1930 e 1940), que o próprio diretor
montadores quase nunca eram
assinasse a montagem de seu filme.
creditados na tela, o que dificulta
A figura do montador como profismuito a pesquisa sobre alguns piosional especializado levaria ainda
neiros do ofício, como A. P. Casalgum tempo para nascer, e isso
tro, montador da Cinédia, e Walaconteceria de forma paulatina.
demar Noya e Watson Macedo, da
Lev Kulechov
Dos anos 1920 aos anos 1940, a
Atlântida. Ironicamente, enquanto
montagem ocupa o imaginário de
a montagem vai saindo do imagiquase todas as teorias do cinema. Mesmo a innário teórico do cinema como uma grande
venção do cinema falado, que provoca um recontribuição de linguagem à sétima arte, a filativo retrocesso em relação às virtualidades
gura do montador passa a ser mais reconhemais radicais da associação de planos do pecida no meio cinematográfico.
ríodo anterior, não é capaz de ofuscar a imNos anos 1960, com a eclosão dos novos cineportância que a montagem assume entre
mas ao redor do mundo, as bases em que se asteóricos e ensaístas.
sentava a linguagem do cinema narrativo são
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Orson Welles em Cidadão Kane (1941)

colocadas à prova e questionadas em seu cerne. Com a montagem não poderia ser diferente. Se o trabalho na moviola era visto como
tendo a função primordial de manutenção da
continuidade entre um plano e o seguinte (seja uma continuidade de ação, de lógica ou
metafórica), agora ela é chamada a tecer laços
de descontinuidade e desfazer a relação ilusória do prosseguimento de uma ação através
dos planos. Em Acossado (1959), de Jean-Luc
Godard, vários planos da nuca de Jean Seberg
se sobrepõem uns aos outros, criando o jump
cut* mais famoso da história do cinema. Os
raccords — continuidade de movimento, de
olhar, de posição dos atores e objetos entre
um plano e outro — muitas vezes são desrespeitados, criando uma relação de dinamismo
e violência perceptiva com o espectador, efeito recorrente em O Bandido da Luz Vermelha
(1968), de Rogério Sganzerla. Ora o corte
vem perturbar uma relação que estabelecemos com o espaço, ora o plano-seqüência distende nossa percepção do tempo.
Questão de ritmo, questão de montagem.

Imagens de síntese, montagem não-linear,
predominância de efeitos especiais, “estética
de videoclipe” dos planos fragmentados: os
montadores continuam a apresentar novos
métodos e tecnologias e a propor novos dilemas e novas questões sobre a forma como as
imagens cinematográficas são organizadas e
associadas. Se algumas estéticas buscam sempre levar o plano-seqüência ao seu limite – As
flores de Xangai (1998), de Hou Hsiao-hsien,
ou Arca russa (2002), de Alexander Sokurov –,
outras confiam no poder do corte para
proporcionar relações de choque ou relações
lúdicas com o espectador – Enigma do poder
(1998), de Abel Ferrara, ou As panteras:
detonando (2003), de McG. O bom é que não
precisamos escolher entre as duas propostas. A
montagem, de uma forma ou de outra, permanecerá tendo importância decisiva na
construção da significação de um filme.
Ruy Gardnier é jornalista, professor de
cinema e editor da revista eletrônica
Contracampo (www.contracampo.com.br).

* “Corte saltado”. Corte que dá a impressão de um pulo na
passagem de um plano para o outro.
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Notas para um filme
de montagem
A montagem de um país

Com o objetivo de fazer meu primeiro documentário de longa-metragem, a partir de
imagens de arquivo, em junho de 2005 comecei a assistir sistematicamente aos mais de
8 mil rolos de filme do acervo do cinegrafista
Primo Carbonari.
Nascido em São Paulo, em 1920, Carbonari
trabalhou como fotógrafo lambe-lambe e em
laboratórios fotográficos até se firmar como
cinegrafista. Aprendeu o ofício com o chamado cinema de “cavação” (epíteto pejorativo
para designar o cinema amparado na atividade de “cavar” filmagens encomendadas
por políticos, fazendeiros, industriais etc.),
embora também tenha filmado pequenos documentários, geralmente com o intuito de divulgar empresas, obras do governo ou campanhas políticas, e realizado docudramas de longametragem, entre eles A morte por 500 milhões

Eugênio Puppo

(Antônio Orelana, 1965), uma curiosa reconstituição de um assalto a banco ocorrido em
São Paulo, em 1965.
A maior parte do acervo de Carbonari, no entanto, é composta dos seus famosos cinejornais, que eram chamados de Notícias: feitos
especialmente para o cinema e em geral exibidos antes do filme comercial, os noticiários
tinham seis ou sete assuntos variados, oito minutos de duração e uma locução que substituía o som direto. O primeiro deles surgiu
em 1954; a partir de 1957, Carbonari começou a produzir também o Notícias em Amplavisão, em que usava uma nova lente anamórfica, que ampliava horizontalmente o quadro
da imagem, como no Cinemascope. O Notícias nº 216 (1960), por exemplo, trazia os seguintes assuntos: visita do presidente dos Estados Unidos ao Brasil, Carnaval no Rio de Janeiro, inauguração de Brasília, campanha pre-

Primo Carbonari apresenta a lente Amplavisão para representantes da Fox Filmes
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Não era raro vê-lo enaltecer personalidades políticas extremamente controversas, como Adhemar de Barros, Jânio
Quadros e Paulo Maluf, ou os inúmeros
desfiles grandiosos encabeçados pelos
militares. O próprio golpe de 1964 era narrado por Carbonari como uma revolução pela
democracia e pelo povo. No Notícias nº 1000,
de 1974, podemos ouvir na locução: “Milhares de pessoas vêm se juntar às que já se encontram na capital do país para assistir à posse
do general Ernesto Geisel [...] quarto presidente eleito pela Revolução de 64 [...].
Emilio Medici, agora ex-presidente, desce a
rampa do Planalto com a consciência tranqüila. Cumpriu seu dever para com o povo. Seu
governo foi aberto ao diálogo franco com
todos. Foram cinco anos dedicados à nação
que nele confiou [...]. Parabéns, presidente
Geisel. Parabéns, Brasil”.
Esse entusiasmo em relação a um “projeto nacional”, muitas vezes transmitido pela narração de forma exacerbada, não estava presente
apenas em assuntos ligados à política. Alguns
trechos, analisados sob a ótica atual, chegam a
adquirir um tom rebuscado, como é o caso da
locução do Notícias nº 1246, de 1985, sobre a
cidade de Porto Seguro: “Este é o monte Pascoal, primeira porção de terra avistada pela
esquadra de Pedro Álvares Cabral, em 22 de
abril de 1500. A seus pés está erguida Porto
Seguro [...] o mais puro relicário do descobrimento do Brasil, conservando documentados os primeiros momentos de nossa
gloriosa história. Porto Seguro foi também a
centelha que fez surgir o Brasil católico, aliás
a maior nação católica do mundo contemporâneo. [...] Região fadada pela natureza para um grande futuro, desenvolveu-se devido às
riquezas naturais, as plantações de café e
cacau e outros cereais. [...] Feliz é o povo que
Cristo reuniu à sombra da Cruz. E nós, brasileiros, nascemos sob esse signo santo, por ele
chegaremos ao nosso grande destino. E Porto
Seguro foi o marco inicial”.
Em eventos históricos ou lançamentos de livros de autores pouco conhecidos, Carbonari
era presença constante nos próprios filmes, e
sua aparição era muitas vezes destacada pela
locução. Tamanha exposição provavelmente
fazia com que obtivesse cada vez mais
trabalhos — a Primo Carbonari Produções
Cinematográficas empregava muita gente e
precisava seguir adiante.

ENSAIOS
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Cena de cinejornal

sidencial de Jânio Quadros, rompimento de
açude em Orós, casamento de Dirce Quadros, jogo de tênis e a corrida automobilística
Mil Milhas Brasileiras.
A análise desse acervo impressionante nos
permite identificar claramente um modo particular de representar o Brasil, não só no aspecto político, como também na representação da cultura, da natureza, da sociedade.
Carbonari desejava se tornar um dos mais
bem-sucedidos documentaristas brasileiros e
para tanto dedicou-se com afinco à sua produtora, investindo em diversas frentes, com o
objetivo de mostrar um Brasil diferente, mas
muitas vezes idealizado.

Cartelas de apresentação dos cinejornais
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Mas qual era a verdadeira intenção de
Carbonari? Por que ele tomava determinadas posições? Será que era crítico a
respeito do próprio trabalho? Ou, como
qualquer empresário, queria apenas ga-

Sala de visualização da Heco Produções

nhar e estar no poder? Nesta revisão de seu
trabalho, também será preciso considerar o
caráter oficial de seus filmes, a proximidade
com os militares e a postura pouco crítica
diante da realidade brasileira.
O filme de montagem

Um dos maiores desafios de fazer um longametragem a partir do acervo de Primo Carbonari é sem dúvida organizar e selecionar
esse conteúdo gigantesco e variado, que equivale a quase seiscentos longas-metragens de
noventa minutos. Apenas para que os filmes
pudessem ser revistos, uma equipe de trinta
estagiários, duas pesquisadoras de conteúdo e
profissionais da Cinemateca Brasileira cuidou
de catalogar e recuperar o material, já que boa
parte dele se encontrava em estado avançado
de decomposição.
Concluído esse processo trabalhoso, que
levou mais de onze meses, a assistente de
montagem e eu passamos a assistir semanalmente, na moviola, a cerca de trezentos rolos de filmes, e a descrever o conteúdo de cada um em uma ficha de direção. Para organizá-los, criamos uma simbologia gráfica que
nos ajuda a identificar tecnicamente o material: filme telecinável, parcialmente telecinável ou aguardando repescagem; filme com
30

narração interessante, com trecho de som
direto ou cujo assunto precisa ser pesquisado;
material para trabalho gráfico ou material feio
com boas situações; bom cinejornal, boa seqüência, bom para reenquadramento. Isso
sem contar a simbologia para identificar o
conteúdo: publicidade
do governo, mundo cinematográfico, eventos
esportivos, feiras de
produtos, concursos de
beleza, vida animal,
coquetéis e uma infinidade de outros assuntos foram registrados
pelas lentes de Carbonari. Ao final do processo, uma cena de cada filme selecionado é
fotografada e afixada a
um mural, para compor um roteiro visual
de montagem.
É possível, por exemplo, estruturar a narrativa partindo da articulação de temas, e assim refletir sobre a representação do país no cinejornal. Mas é também possível abordar formalmente o material,
e com isso articular as imagens de três maneiras distintas: estrutural, isto é, utilizá-las
por seu significado primário, documental; estética, com as imagens destituídas do significado original, utilizadas apenas como
força narrativa (o que ajuda a levantar as contradições do material); e sensorial, utilizadas
simplesmente como interferência de montagem, destituídas do significado original, deturpadas, aproveitadas de maneira puramente
gráfica, podendo ser inclusive reenquadradas.
Para que isso ocorra com sucesso, é preciso
que o montador mantenha diálogo constante
com o editor de som, a trilha sonora e o
artista gráfico.
O fato é que a grande força do filme virá justamente do livre encadeamento dessas seqüências, e das possibilidades críticas que a
montagem pode imprimir a elas. Esta é a situação atual do projeto. Daqui para a frente, é
uma nova história.
Eugênio Puppo é cineasta.
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Seqüência do filme Ampla Visão (2004)
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Por Eugênio Puppo e Arthur Autran
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JEAN-CLAUDE
BERNARDET
A MONTAGEM EM TRÊS CLÁSSICOS
DO CINEMA BRASILEIRO
Como crítico, uma questão que me coloco é a

função, a importância, da montagem em três
filmes brasileiros fundamentais: Terra em transe (Glauber Rocha, 1967), Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 1984) e O Bandido da Luz Vermelha (Rogério Sganzerla,
1968), os dois primeiros montados por Eduardo Escorel e o último por Sylvio Renoldi.
Sem a montagem, eles talvez não fossem tão
fundamentais. Principalmente no Bandido e
no Cabra, em que, vendo o material, percebemos que havia várias possibilidades de
montagem, tantas outras opções possíveis.
A montagem é, portanto, parte da própria criação dessas obras.
A construção de Terra em transe, que dá essa
impressão de caos político, de vendaval, é
muito precisa nos jogos de simetria, de personagem, de espaço. Tanto no Bandido quanto
em Terra em transe, a construção é uma signi-

ficação. Os filmes não são confusos, é a precisão e a inteligência da montagem que dão essa impressão caótica e fragmentada. É porque
a montagem está muito bem organizada que
recebemos como significação o mundo caótico — mas a obra não é caótica.
Os historiadores e os críticos de cinema não
levam suficientemente em consideração a
participação dos montadores na criação desses
filmes. O valor dos filmes recai exclusivamente nos realizadores, nos diretores, e isso é
uma falha da crítica. É preciso compreender a
parte propriamente criativa desses montadores e não considerá-los apenas os executores
de um projeto previamente elaborado — não
falo só de reconhecimento. Sem o Escorel e o
Sylvio, os filmes não seriam o que são. Evidentemente que eles têm cumplicidade com
o diretor, eles entram no projeto do diretor,
não é que vão fazer outro filme. Mas o Escorel, que é uma pessoa extremamente racional
e que se defrontou com a personalidade um
tanto caótica do Glauber Rocha, ou que se
defrontou com materiais muito variados como
os do Cabra, foi além do conhecimento que o
diretor tem do seu próprio projeto — apesar

Seqüência do filme O Bandido da Luz Vermelha (1968)
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de ele dizer que chegou a essas montagens porque trabalhou com diretores muito competentes e que sabiam o que queriam.
EXPERIÊNCIAS COM A MONTAGEM

Nos anos 1960 me dei conta de que, se eu entrasse de alguma forma nas equipes de realização, certamente entenderia melhor os
filmes. Então participei de algumas equipes,
e fiz a primeira montagem de Gamal, o
delírio do sexo, do João Batista de Andrade.
Entrei na montagem antes do Glauco Mirko
Laurelli e fiz apenas uma ordenação de
planos, mas essa primeira estruturação foi
uma excelente experiência.
Depois tive uma experiência com documentário, nos três filmes sobre a história do cinema
paulista dirigidos pelo João Batista de Andrade
(Paulicéia fantástica, 1970; Eterna esperança,
1971; Vera Cruz, 1973). Ele e eu montamos o
filme, mas às vezes eu sentia a necessidade de
fazer determinada ordenação de planos, determinados ritmos, de tal forma que pedia para o
Batista me deixar trabalhar na moviola, e
depois discutíamos o que eu tinha feito. Boa
parte do início de Paulicéia fantástica é

Walmor Chagas em São Paulo S. A. (1965)
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montagem minha, assim como parte do Eterna
esperança — não que eu tenha montado o
filme inteiro. Nesses dois filmes havia muito
menos material de arquivo do que tive depois
no São Paulo, sinfonia e cacofonia, porque
eram filmes específicos sobre o período mudo
e não sobrou muito material da época; tivemos
que fazer muitas filmagens adicionais.
O São Paulo, sinfonia e cacofonia (Jean-Claude
Bernardet, 1994) também é basicamente um
filme de material de arquivo, mas de material
que começa nos anos 1950 e pega os anos
1960, 1970 e 1980. Porém, com o sumiço dos
filmes, a degradação do patrimônio, acabamos
tendo um leque de opções muito reduzido. São
Paulo, sinfonia e cacofonia não é uma reportagem sobre São Paulo, é uma sensibilidade em
relação à cidade, e para isso precisava atingir
um nível simbólico, que acho que ele atingiu.
Os trabalhos sobre São Paulo que me sensibilizavam muitas vezes eram filmes de ficção: o
São Paulo S. A. (Luis Sérgio Person, 1965), O
Bandido da Luz Vermelha, o trabalho do Wilson Barros, a cidade vista pelo Chico Botelho.
Então foi preciso haver um certo encontro de
sensibilidades, que dessem conta de uma cidade
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angustiante mas cenográfica. E uma das fontes
disso surgiu no trabalho de pesquisa do filme,
graças à contribuição da Regina Meyer, que
indicou quando aparece na literatura a relação
entre a massa e o indivíduo.
Um problema que a Maria Dora Mourão —
montadora do São Paulo — e eu enfrentamos
em diversos momentos foi o seguinte: não
estávamos montando
um filme de antologia, não se tratava de
falar da percepção de
São Paulo para Luís
Sérgio Person ou Rogério Sganzerla, era
necessário que a montagem, o conjunto audiovisual, tivesse autonomia e que esse filme se diferenciasse
dos vários filmes de
onde provinha o material. O filme que
está sendo feito deve
ter a sua proposta, o
seu ritmo, a sua relação interna etc. Se
um pedaço excessivamente longo do material original é inserido no novo filme, o
novo filme tende a desaparecer e dar lugar ao
filme original. Por exemplo, usamos uma cena
de O quarto (1968), do Rubem Biáfora, em que
o personagem do Sérgio Hingst encontra por
acaso na rua uma senhora que ele conhecia: a
senhora o convida para tomar um café, ele
recusa, ela insiste e ele aceita; no São Paulo
cortamos esse desfecho da cena do Biáfora,
porque nosso projeto era sobre a solidão, um
projeto sobre a dificuldade de relacionamento
das pessoas. Articulamos essa cena do Biáfora
com uma cena do São Paulo S. A. em que o
personagem Carlos encontra uma ex-amante:
ele a convida para almoçar e ela recusa. Modificando a cena do Biáfora, criamos duas cenas
com a mesma estrutura, isto é, transformamos
o material em função do que pretendíamos.
É necessário ter muito claro o que você está fazendo: se é um filme autônomo que deve se diferenciar radicalmente das suas fontes, um
filme sobre determinado objeto ou um filme
sobre o material de base. Há três possibilidades,

e a falta de precisão dessas diversas perspectivas pode confundir a montagem. A
diretriz inicial precisa estar bem clara
na cabeça dos realizadores para que o
filme siga determinada trilha — mesmo
que você tenha que descartar um plano
maravilhoso.

ENTREVISTAS
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A MONTAGEM NO DOCUMENTÁRIO
CONTEMPORÂNEO

Nestes dois filmes recentes, Entreatos (2004),
do João Moreira Salles, e Peões (2004), do
Eduardo Coutinho, há algumas operações de
montagem notáveis. No Entreatos, há uma cena em que o Lula está em Florianópolis e precisa ir a Porto Alegre. Logo antes de ele partir,
um sujeito o vê no aeroporto e vai falar com
ele. Essa pessoa, que é um admirador do Lula,
fica completamente entusiasmada e conta que
tinha perdido o avião para Porto Alegre. O Lula
então diz para darem uma carona a ele, e a
equipe dá a carona, achando tratar-se de um
amigo do presidente. No filme, a confusão só
se desfaz numa conversa posterior a esse fato,
quando o Lula faz referência ao “carona”. A
montagem aproveitou essa deixa — que não foi
provocada pelo cineasta, mas veio fluentemente na cena filmada — e fez um flashback.
Foi uma operação extremamente interessante,
porque em geral no documentário, o flashback
é introduzido ou pelo locutor — em um filme
sobre uma personalidade, o locutor diz onde
ela nasceu etc. —, ou por entrevistas, em que a
pessoa se refere ao próprio passado, às vezes
acompanhada de imagens.
Em Peões, também há uma operação que eu
acho extraordinária. Eduardo Coutinho reuniu
algumas pessoas que tinham participado das
greves do ABC e pediu que reconhecessem, em
filmes ou fotografias, os seus companheiros de
então, para tentar descobrir onde estariam hoje
estas pessoas. A partir desses resultados, ele
conseguiu encontrar algumas pessoas e fazer as
entrevistas. Essa é a ordem lógica do processo
de trabalho, quer dizer, ele tomou a decisão de
fazer o filme, iniciou a pesquisa, estudou o material documental de base, e a partir disso interrogou algumas pessoas e encontrou pistas para
localizar outras. Acontece que o filme não se
organiza assim. O que o Coutinho detectou é
que muitas pessoas que tinham participado da
greve se aposentaram e voltaram para o seu
estado de origem. Ele tinha a possibilidade de
começar expondo ao público o projeto — co35
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mo ele faz de certa forma em O fim e o princípio (2005) —, essa podia ser a montagem de
Peões. Mas ele abre com
uma longa parte no
Ceará e só depois disso é
que ele informa sobre a
pesquisa; há portanto
uma inversão temporal.
Como a gente sabe desde
Viramundo (1968), do
Geraldo Sarno, uma
grande porcentagem do
contingente operário do
ABC é originária do Nordeste. Em vez de dizer
isso, o Coutinho incorpora esse fato à estrutura da
montagem. A própria es- Viramundo (1968)
trutura da montagem coloca a questão do contingente nordestino na
composição da classe operária, sem narrador,
sem nada. É uma operação poética, ou seja, a
informação não é dada pelo narrador, mas
pela própria estruturação do material.
Há uma relação nos dois filmes que me chamou muito a atenção. No Entreatos, há uma
seqüência em que o Duda Mendonça se encontra com figurantes num anfiteatro ou num
estúdio de televisão, e os treina para que levantem a mão e gritem “Lula!”, quando ele der a
deixa — a seqüência é muito bem filmada, eles
treinam várias vezes. Já no Peões, no material de
arquivo do estádio da Vila Euclides você vê
pessoas levantarem a mão e gritarem “Lula!”,
ovacionarem o Lula, sem que ninguém lhes dê
uma deixa, apenas pelo movimento espontâneo
da situação política, da situação do líder com os
operários. A relação entre essas duas cenas — o
levantar de braços com a deixa do publicitário e
o movimento espontâneo dos operários — tem
um valor explosivo. Se o espectador quiser, ele
pode fazer uma montagem virtual na cabeça.
Peões e Entreatos são filmes extremamente discretos, não são panfletários, mas, se bem vistos,
são explosivos.
O MONTADOR E O DIRETOR

Lembro-me de uma situação em que havia
uma discordância muito grande entre o
montador e o diretor de um curta-metragem.
O diretor não tinha gostado da montagem do
filme, ou pelo menos de parte dela, e o mon36

tador achava que não havia como montar da
forma como o diretor queria. Foi feita então
uma espécie de banca: o diretor convidou três
ou quatro pessoas para assistir à versão montada na moviola, mas, por unanimidade, foi
dada a razão ao montador. O fato é que a
montagem partia do material efetivamente
filmado, que era o material visto pelo montador. O material que o diretor via ainda estava investido das intenções dele, e elas provavelmente não tinham sido concretizadas em
forma de enquadramento, de relação com o
objeto filmado. O montador tinha razão, porque ele não podia montar intenções, ele só
podia montar o material que estava de fato lá.
Isto é fundamental: a montagem é uma nova
etapa, que vem enriquecida pelo roteiro, pela
filmagem etc.; se as intenções do projeto não
se realizaram no material filmado, o montador tem que dizer para o diretor modificar o
projeto. Os diretores nem sempre tomam
consciência disso, embora aconteça com bastante freqüência. Às vezes o material tem
uma potencialidade muito maior, só que não
era aquela a intenção do diretor, então ele
não sabe usá-lo, e o filme fica fraco. Vejo isso
nas escolas de cinema: muitos estudantes
resistem ao professor, principalmente ao de
montagem, porque eles também vêem no
material o que eles quiseram fazer e não o
que fizeram.
Jean-Claude Bernardet é crítico e ensaísta.
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ISMAIL XAVIER
ESPECIFICIDADES DA MONTAGEM

O senso comum de hoje às vezes tem a ilusão de
que a montagem começou com o cinema, mas
sabemos que não é bem assim. No início do século XX, a idéia de montagem vinha da indústria, da maneira como você monta um objeto industrial, a tal linha de montagem, que se chama
assim não por acaso, porque já há a idéia de uma
operação manual ou mediada por instrumentos
em que você junta coisas que estão separadas,
que não fazem parte de um organismo.
Quando Sergei Eisenstein começa a fazer a sua
teoria, ele diferencia a composição do artistacineasta da composição do músico e do pintor.
A montagem sempre existiu, o escritor monta,
o pintor monta, mas a diferença é que no cinema a emenda permanece visível e a operação
que produz a combinação de duas coisas se faz
com muita clareza, num material em que a
aplicação de duas coisas que são separadas fica
muito clara. Se você junta sons num acorde, a
rigor você poderia ver nisso uma montagem,
mas quando se escuta a música você não identifica isso, a menos que tenha um ouvido muito
apurado; idem com relação à pintura a óleo,
pelo menos até o século XIX, até o Impressionismo. O princípio que define essa junção procura compatibilizar, juntar o todo; a passagem de
uma coisa para outra não fica muito clara, as
fronteiras não ficam tão nítidas.
No cinema não, qualquer pessoa pode identificar claramente a junção a partir do ponto de
vista visual, e isso é um ponto importante que
o Eisenstein diz: a montagem é tanto mais visível quanto mais ela evidencia a descontinuidade, e por isso a montagem ficou muito associada, na história do cinema, à vanguarda. No
caso da arte moderna, por exemplo, a poesia
tem a ruptura com a sintaxe, com o encadeamento da frase há a justaposição de palavras
soltas, e isso evidencia a idéia de montagem.
Idem com a colagem: a partir do Cubismo você tem a justaposição de material bruto, você
pega um recorte de jornal e coloca em cima de
uma tela onde já há tinta, então a diferença entre as matérias faz com que a colagem seja o
ponto máximo da montagem. Mas no cinema
você homogeneíza, tudo é película.
A idéia do estado bruto é importante porque do
ponto de vista de quem monta é mesmo pegar
um material em estado bruto e não tocá-lo.
Cada plano que o montador mobiliza na mon-

tagem é um elemento sobre o qual ele
não vai agir, ele vai apenas justapô-lo a
outro, vai pegar o material já pronto e trabalhar com ele. É uma espécie de criação em segundo grau.
A MONTAGEM DIGITAL

ENTREVISTAS
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No digital a relação com o material bruto
muda, porque volta a questão da pintura, que é
a da manipulação invisível. Os efeitos especiais
querem, pelo menos no padrão hollywoodiano,
ser o artifício levado ao máximo com ar de natureza. Eu pego, corrijo, faço um retoque,
combino coisas que não estavam lá naquele fotograma, crio um fotograma que é uma composição radical, mas o princípio do digital é chegar a uma aparência de natureza. Então, embo-

Sergei Eisenstein

ra eu tenha enfatizado a questão da materialidade como evidência da montagem, essa mesma materialidade pode ser um elemento diluidor da percepção da montagem — o digital
está recolocando o problema.
Claro que, no plano ético, se as regras do jogo
estiverem claras, ninguém tem motivo para
questionar a intervenção na imagem. Eu vou
assistir a um filme e sei que, dentro do quadro
técnico das possibilidades de criação que um
cineasta tem hoje, essa operação é possível. Como espectador, já estou preparado para que isso aconteça, então não posso dizer que estou
sendo enganado ou que o cineasta deturpou,
adulterou o documento. O problema do docu37

LIVRO_Montagem_03-02_OK

21.02.06

15:41

Page 38

mento é outra coisa, se eu sou arquivista, historiador. O problema que eu vou ter diante de
um fotograma do Primo Carbonari é o mesmo
problema que eu vou ter diante de uma carta,
o problema de preservar um documento. Entre
preservar um documento e fazer um filme que
é montagem de documentos há uma distância
enorme e as pessoas costumam transplantar a
ética do documento para a ética do documentário, que não é a mesma coisa.
O próprio Walter Benjamim dizia que queria
fazer um trabalho que fosse só citação. O que
ele está propondo? Ele está propondo montagem de citações e essa montagem é uma criação que vai gerar interpretações novas. Ele não
está preocupado portanto com a veracidade documental, nem o cineasta. A ética do arquivista
é outra, ele tem outro tipo de exigência e de
cuidado técnico.
A questão do restauro digital é tão complicada
quanto a polêmica com o restauro da Santa
Ceia de Leonardo da Vinci. O material usado
por ele para fazer as cores, o tipo de tinta, não
era o usual da época, e não existe mais. Então
como é que, no restauro, você vai reproduzir
ou repor as mesmas cores que Da Vinci usou?
Obviamente que a Santa Ceia restaurada tem
uma probabilidade mínima de ser a mesma
Santa Ceia de Da Vinci. No cinema nós temos
o mesmo problema: num restauro fotoquímico
com recursos mais antigos, os “erros”, as impossibilidades de repor o original ficavam evidentes. Você via e falava: ah, que pena, aqui não
deu. Agora, o digital pode maquiar, mas o risco
que se corre é que o digital pode maquiar totalmente uma restauração, e isso vai depender
muito da ética dos restauradores. A discussão é
difícil, seja no plano da cor, seja no plano da
imagem, quando se limpa um detalhe. Se o filme tem um defeito que estava lá, como é que
fica, você corrige? Tem gente que diz: sim, porque era um defeito que visivelmente não fazia
parte da poética do cineasta, da proposta dele,
e portanto é um ruído que se instaurou dentro
no filme. É válido tirar esse ruído?
Os músicos enfrentam o mesmo problema. Vi
uma entrevista com um pianista brasileiro que
dizia isso. Hoje, você grava e toca não sei quantas vezes e o cara monta os melhores momentos. Fica uma performance que não existe. Todo mundo que ouve hoje um CD sabe que aquilo não foi uma performance, foi uma montagem. É o problema da correção, digamos, a
idéia de perfeição, essa história que eu chamo
38

de maquiagem, no sentido de produzir uma superfície lisa, perfeita, uma sonoridade, uma visibilidade sem nenhum tipo de escorregão, erro.
A gente sabe que a performance é outra coisa.
O PAPEL DA MONTAGEM

A teoria da montagem não começou com
Eisenstein nem com as vanguardas, começou
quando os primeiros teóricos perceberam claramente que até para construir o encadeamento de um filme clássico, até para construir uma
narrativa mais convencional, há um processo
de montagem, há criação de um tempo e de
um espaço, há conexões que são construídas
pela montagem. Lev Kulechov viu isso muito
claramente. Quando ele diz: o que faz o cinema americano ser mais eficiente que o cinema
europeu? É que o americano parte do princípio de que em cada plano eu devo isolar o que
mais interessa, vou me valer das possibilidades
todas, das posições de câmera, para ser eficiente na direção do olhar. Então eu chamo a
atenção do espectador para um detalhe e depois para outro, quer dizer, isolo os detalhes, e
ao isolá-los e voltar para o conjunto sou capaz
de fazer com que o pensamento do espectador,
a percepção dele, siga uma cadeia de
raciocínio.
O próprio Hugo Münsterberg, em 1916, num
dos primeiros livros sobre cinema (The film: a
psychological study), dizia que a montagem encadeia associações de idéias, encadeia comparações, até quando ela encadeia ações o faz de
tal modo que o espectador consegue entender
por que existe uma lógica. Então não dá para
separar totalmente o que é subjetivo do que é
objetivo; a montagem é a interação desses dois
planos, seja num filme clássico, seja num filme
de vanguarda. Claro que em um caso ou em
outro o princípio que vai orientar o trabalho de
montagem e as operações que nós, especta-

Hugo Carvana, Paulo Gracindo e Jardel Filho
em Terra em transe (1967)
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dores, teremos que fazer são diferentes, mas
ambos estão marcados pela montagem.
Outra forma de salientar a questão da montagem é a idéia do choque, a idéia de que tem
um salto entre um plano e outro. O grande problema que o cineasta tem é fazer com que esse
salto ou se evidencie, ou seja colocado num plano mais inconsciente, de forma que o espectador fique mais preocupado em seguir o encadeamento. Essa idéia do salto marcou muitas
vanguardas, não só no cinema, mas também no
teatro. Tudo é uma questão de ênfase.
A arte moderna relaciona o conceito de montagem a algo muito próximo do século XX. Para alguns críticos, a literatura do século XIX está
preocupada com a continuidade, por mais que
haja diferença entre um Tolstói, um Flaubert,
um Dostoiévski, um Zola, existe um ponto em
comum que é, mesmo dentro das modulações
todas, há uma busca de continuidade. As rupturas de Virginia Woolf e de Joyce é que trariam a
idéia de montagem para a literatura. O interessante nesse caso é que o que interfere aí é
decididamente a questão do tempo. Em geral,
quando se associa a obra literária com a montagem é por causa da simultaneidade: por exemplo, quando Virginia Woolf está narrando uma
cena, corta e começa a falar das associações que
estão sendo feitas na cabeça do personagem,
justapondo os planos distintos que estão sendo
vividos ali, a cadeia dos fatos e do pensamento;
isso também é muito claro em James Joyce.
Então há uma literatura que vai deixar clara essa
maneira de associar os elementos a partir da
mistura de planos subjetivos e objetivos, essa
idéia da interioridade e da exterioridade.
A montagem cinematográfica evidencia claramente que o universo das imagens não é um
recalque da realidade. No momento em que há
montagem você está manipulando aqueles
dados como dados brutos e fazendo um discurso como um escritor o faz, porque há um
agenciamento livre. O montador não tem um
constrangimento, a menos que provenha de
convenções culturais — se eu for um cineasta
surrealista, então posso estar naquele universo
de protocolos do Surrealismo; posso ser um
cineasta inspirado nos protocolos do Eisenstein,
na arte-pensamento; se quero trabalhar num
tema hollywoodiano, uso os protocolos deles.
Mas, além desses protocolos que são culturais e
datados, a montagem é livre, quer dizer, você
tem um campo de experimentação e de
arbítrio total, que evidencia o lado artificial.

O FILME DE MONTAGEM
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Muita gente, do ponto de vista ético, coloca na montagem o problema do cinema, o problema do documentário, que
quer interagir com dados do mundo. O
que significa montar? É fazer um discurso e cada documentarista vai ter seu
protocolo, quer dizer, um documentarista
clássico vai fazer um certo tipo de montagem
em que as palavras e as imagens vão ter um
modo de combinação — mais recentemente, o
cinema tem evitado aquele modo explicativo
em que o locutor diz e a imagem ilustra; agora
a imagem mostra, cria-se uma indagação e o
locutor responde à indagação criada. Há várias
outras formas, por exemplo as inspiradas em
Dziga Vertov, conectando a idéia do documentário com a idéia da música, porque a
coisa dele é criar motivos no sentido musical da
palavra, determinados temas que voltam, a
recorrência, as irregularidades inesperadas do
mundo dos ritmos. Em Um homem com uma
câmera (Dziga Vertov, 1929), há montagem
por associações, e isso está pautado por essa
coisa, esse princípio musical. Você tem os
temas que o compositor apresenta e que são
determinadas combinações de notas, aquilo vai
ser trabalhado dentro de recorrências de tensões e resoluções.
O problema de trabalhar em cima de material
de arquivo é fazer uma interpretação desse
material. Essa interpretação pode ser a de um
historiador disciplinadíssimo, que vai dar conta
do processo histórico que está implicado aí ou
que marcou aquela produção visual, que vai
fazer uma narrativa histórica mesmo que essa
narrativa seja lacunar, mesmo que não haja
uma narração de uma passagem para outra.
Assim mesmo, ele está tentando dar uma evolução temporal aos fatos importantes da vida
política, e isso é uma opção que a Maya Deren
chamaria de opção horizontal, não no mau
sentido. Quando se trabalha em cima de um
material produzido por um cinejornal ou de
um arquivo de televisão, existe uma
expectativa de que você tentará dar conta de
um processo histórico, explicar uma época,
um período, determinadas relações que envolvem o Estado, a sociedade, a economia. Como, em geral, aquele material foi produzido
como registro do fato, é quase como se
exigissem de você uma atitude de retomar essa
idéia de registro do fato — embora você não
seja necessariamente obrigado a isso.
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Eu posso ter outra interpretação a partir
desse material de arquivo: a dos motivos de
caráter visual, plástico e gestual que marcam os rituais sociais. Mas, mesmo que seja
tratado como um material plástico, a própria relação interna vai produzir um efeito
sem que haja lá um guia dado pelos fatos
históricos, precisando que isso aconteceu
depois daquilo. O Vertov das associações entra
um pouco aí, porque no fundo é a idéia de que
a realidade tem uma dimensão musical, no
sentido amplo. E as estruturas da música não
vivem no espaço, elas têm conexões de outro tipo; todo historiador da música faz essas conexões: por exemplo, por que determinado tipo
de música tem uma estrutura que ocorre em
determinado momento? Falar musicalmente
não significa desterritorializar ou desprezar as
relações temporais, é uma forma que às vezes
pode gerar conexões até mais profundas do que
as puramente cronológicas.
As relações entre arte e momento são muito
mais complexas e as pessoas têm que entender
isso. A montagem de material de arquivo é
uma interpretação, é um gesto poético, estético. E é pela estética que se vai chegar à história, à sociedade e tudo mais, não diretamente,
como um registro objetivo.

O VIDEOCLIPE

O clipe era uma espécie de material de divulgação para vender um disco. A Tower Records
tinha lá um monitor, o cara entrava na loja e assistia ao clipe. Era uma forma de fazer publicidade. Claro que depois o clipe foi ganhando
autonomia e virando um gênero artístico como
outro qualquer. Mas ele tem essa presença da
música, que é um parâmetro, uma música que
dura um certo tanto, que tem tal e tal característica e você vai montar um universo visual
que tenha a ver com aquela música e com os
intérpretes. O interessante do clipe é justamente esse parâmetro claro: um solo a partir do
qual você vai trabalhar, a música. Por isso a
possibilidade de invenção é muito grande, porque tudo que você fizer é recuperado pela presença da música. Você pode trabalhar com um
imaginário totalmente heterogêneo, com os
planos mais inusitados, com os ritmos mais
inusitados e mutáveis, com mudanças de textura, pode fazer o que quiser porque tem a música como âncora. Ao assistir a um clipe, você
ainda pode esquecer a âncora e ficar mais sensível a essa montagem presente na originalida40

de visual — e isso pode inspirar muita gente,
como de fato está. Claro que é um avanço, é
uma ampliação de repertório, isso expande o repertório da cultura visual e com conseqüências
claras para todos os outros gêneros. Uma das
coisas que o clipe nos ensina é a força com que
a âncora musical, no cinema, ajuda a própria
aceitabilidade de determinadas relações visuais.
A gente vê o quanto a nossa conexão com as
imagens muda num filme silencioso, visto com
ou sem acompanhamento musical; o quanto a
música ajuda a dar receptividade às imagens.
O PAPEL DO MONTADOR

Os montadores em geral têm como postura a
idéia de que a contribuição deles a um filme
está inscrita num projeto que não poderá receber uma intervenção que o descaracterize. Claro que cada caso é um caso; o mesmo montador, seja o Sylvio Renoldi, o Paulo Sacramento,
o Eduardo Escorel, trabalhando com diretores
diferentes, enfrenta questões diferentes, porque
você pode ter um diretor que chega na sala de
montagem sem projeto ou com um material
pouco vigoroso para as soluções que ele propõe, então o montador vai ter de fazer a coisa
— a gente sabe que tem filmes que são salvos
por montadores.
É um problema da tradição crítica, na qual, enfim, estou inserido, que diz “o filme de fulano
de tal”, aquela coisa da tradição autoral. Eu
sempre senti essa espécie de trava ao me referir
ao trabalho não só do Glauber Rocha, como do
Rogério Sganzerla, do Júlio Bressane e do Nelson Pereira dos Santos. É um vício da crítica
que, às vezes por economia de estilo, às vezes
porque não tem como precisar em detalhe a
forma como se chegou a determinado resultado, termina por se perpetuar, mesmo que você tenha consciência de que está simplificando
um processo que não é individual. Isso não significa imaginar que foi o montador que disse
como tem de ser, pode até ter sido o diretor,
mas ele não teria chegado àquela solução se
não fosse o diálogo que acontece na sala de
montagem, o lugar onde as relações se constroem. A sala de montagem é um lugar muito
peculiar de diálogo, você não sai igual depois
de um longo período ali, é um diálogo muito
intenso e muito mobilizador.
Ismail Xavier é crítico, ensaísta e professor de
cinema da Universidade de São Paulo.
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Seqüência do filme Um homem com uma câmera (1929)
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PAULO SACRAMENTO
PRIMEIRAS EXPERIÊNCIAS

Comecei a trabalhar com montagem na
moviola da ECA [Escola de Comunicação e
Artes da USP], de noite, quando ninguém a
usava. Era um aprendizado autodidata: eu errava muito, mas, como gostava daquilo, trabalhava bastante e dava palpites em outros filmes que estavam sendo montados. O que eu
queria, na verdade, era aprender a dirigir;
olhava os erros e dizia, ah, isso devia ter sido

Marta Simas e José Paulo Sant’Anna em Amor (1994)

feito de outra maneira. Montar foi um aprendizado de direção, uma etapa que eu deveria
passar para poder dirigir. Só que fui tomando
gosto pela coisa e acabei virando um pouco
montador, talvez por causa do José Roberto
Torero, que era aluno da ECA e tinha uma forma de cinema muito diferente da dos outros
alunos. Quando comecei a montar, não sabia
nada; aprendia montando, na prática, por tentativa e erro. Cheguei a ler algumas coisas de
teoria, mas a prática é muito diferente.
Uma vez ganhei um prêmio em Gramado,
pelo Amor (1994), do Torero, um curta em
35 mm. Então alguém me deu parabéns e
disse: “Você virou montador!”. E pensei, nossa!, virei montador por causa do prêmio. O fato é que acabei virando mesmo, não exatamente naquele dia.
Minha primeira experiência com um longa
foi um trabalho meio híbrido: Felicidade é
(1995), um curta do Torero que virou longa.
Só depois de uns três ou quatro anos é que
montei um longa mesmo, o Cronicamente
inviável (2000), do Sérgio Bianchi. Já tinha
trabalhado com ele em A causa secreta
(1995), como assistente de direção, e depois
na produção e finalização do filme — mas
não participei da montagem, da parte criativa.
Simultaneamente ao Cronicamente inviável,
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montei o Tônica dominante (2000), da Lina
Chamie. Era o momento de transição entre a
moviola e o Avid [programa de computador
usado para a edição de filmes]. O Bianchi, por
exemplo, queria montar os filmes na moviola,
não no Avid. Ele tinha aquele medo todo dos
diretores que sempre montaram na moviola. E
eu queria muito montar no Avid, porque quase
todos os filmes que eu estava fazendo já eram
no Avid. Comecei a montar na moviola, mas já
não havia o material necessário, não tinha fita
magnética perfurada para transcrever o som;
tínhamos a máquina mas não tínhamos o
suporte do magnético. Precisávamos de quarenta rolos de magnético, mas conseguíamos
comprar dez. Era preciso recuperar o material
usado. E as moviolas já estavam em processo
de deterioração. Na época, existiam 23
moviolas em São Paulo, e visitei umas quinze
para ver quais estavam em condições de montar. A melhor era a da ECA, então fomos para lá.
Mas elas quebravam sistematicamente, todos
os dias; e vinha o técnico ou o próprio dono da
sala para consertar. Era um momento de embate mesmo, de conseguir provar que aquele
equipamento ainda faria um filme. Também só
havia uma assistente, a Elisa Leonardi, e ela
trabalhou comigo, e nos últimos cinco ou seis
filmes que foram montados em moviola, em
São Paulo. Ela pulava de um filme para outro,
porque era a única que tinha agilidade;
ninguém tinha tempo de formar pessoas. A
Cristina Amaral era uma montadora que sempre se preocupava em formar as pessoas; eu
não, eu pegava as pessoas no mercado.
No meio do filme do Bianchi abandonamos
a moviola. Foi um trauma porque todo
mundo que trabalha em Avid, Final-Cut, já
prepara o material que sai da filmagem para
o telecine; não se fica emendando, separando planos bons. Antigamente você filmava dez planos e anotava; e o laboratório separava e só copiava os bons. Na edição digital,
você telecina tudo, porque é mais fácil, senão ele perde, erra o número de borda. Então tivemos de telecinar o filme do Bianchi,
que estava numa pré-montagem, não do
negativo, mas do copião, já inteiro cortado.
Foi um problema, os números de borda não
batiam; um trabalho quase insano para migrar para o digital. E foi o último filme que
fiz na moviola, não por problemas com a moviola, mas por problemas estruturais mesmo,
os aparelhos, os assistentes.
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O QUE MUDOU COM O DIGITAL?

Não tenho dúvida de que a visão dos montadores mudou. Antes montávamos na cabeça e
depois executávamos o corte. Na moviola, o
primeiro corte tinha três horas, depois ia
diminuindo, afinando; você tira mas continua
com um corte só, porque se cortar e resolver
acrescentar depois, vai ficar cheio de durex. O
meu primeiro corte ainda é como o da moviola, mesmo no equipamento digital; ainda faço
um corte largo, como aprendi a fazer. Acho
que os montadores não fazem mais esse corte
largo, porque não existe essa questão técnica:
se você voltar eletronicamente um fotograma
ou dois, não vai ter aquele pulo do durex. Os
montadores eram muito precisos no olhar e
sabiam onde cortar. Hoje se faz por tentativa
e erro. Com essa experiência antiga, trabalhase de modo mais interessante e consciente.
Uma coisa é a montagem, outra o corte. Hoje
as pessoas sabem cortar muito bem, muito
melhor que eu; vejo gente fazendo curta que
sabe como cortar, como mudar de um plano
para o outro. A publicidade tem uma agilidade no corte, uma economia. Mas para mim é
o contrário, penso muito mais no geral: se tiver um corte que não é uma mudança perfeita, mas está no ritmo, mantenho a cena,
sem dúvida; deixo para lá o corte que dá o movimento, ou aquela coisa da montagem invisível. O computador levou as pessoas a fazer
cortes perfeitos ou invisíveis, mas elas estão
muito fragilizadas à estrutura dramática do
filme, no ritmo; é preciso saber a hora em que
você tem que alargar, esconder. As pessoas estão muito preocupadas com o ritmo da ação,
não da dramaturgia.
NA SALA DE MONTAGEM

Minhas experiências mais ricas de montagem
foram com o Bianchi: chegamos a escrever
duas ou três seqüências novas para um filme
no meio da montagem; uma vez, trocamos a
cena que terminava o filme; outra, refizemos
uma cena inteira porque ele resolveu trocar a
atriz. Todos os offs dos filmes que fiz com ele
foram escritos por mim; e o roteirista escreveu
muita coisa na sala de montagem, enquanto
discutíamos e eu dava a minha visão do filme,
de coisas que não tinham sido gravadas nem
escritas. O Cronicamente inviável tem muita
coisa que não estava na primeira versão do
roteiro, que foi feita na sala de montagem;
antagonismos que a gente ia descobrindo.

Uma dessas coisas que foram feitas na
montagem, com o roteirista, o Gustavo
Steinberg, foi colocar o mesmo off
quando começava a Bahia e quando
começava o Sul: “Uma perfeita forma
de dominação autoritária”, isso não
existia no roteiro. Foi também na hora
que decidimos colocar, para cada lugar que
íamos, uma música-clichê: no Rio de Janeiro
tocava Tom Jobim; no Sul tocava aquela
gaita com sanfona; no Nordeste, um axé bem
popular; em São Paulo, Arrigo Barnabé.
Também foi na montagem que descobrimos
que se colocássemos a mesma música todas
as vezes que fôssemos para o lugar, aquilo ia
ficar forte. O Sérgio é incrível, porque ele
entende na hora, e com isso já vai tendo
outras idéias e vai amarrando.
Meu trabalho com o diretor é um trabalho
de diplomacia total. O montador é um
diplomata que gerencia crises propondo
coisas. É preciso conjugar opostos. Aquela
lógica do Ulysses Guimarães, a arte de
agregar e encontrar um consenso possível,
essa é a base da montagem.
Às vezes fico pensando o que gostaria mesmo
de fazer: parece piada, mas eu gostaria de ser
bibliotecário, porque adoro botar ordem nas
coisas, numerar, organizar, e isso tem a ver
com o trabalho do montador. Excesso de
organização nunca é demais. Sempre começo
o trabalho vendo todo o material. Mesmo que
o diretor já tenha feito uma limpeza, quero
ver tudo, ler o roteiro, não tenho esse negócio
de montador que não lê o roteiro — o Sylvio
Renoldi por exemplo não lia.
Não sei se cada montador tem um estilo, mas
há jeitos diferentes de trabalhar. As opções
são diferentes. Eu, por exemplo, monto para
o ator; para mim, o montador é o melhor
amigo do ator, é ele que dá o tempo do ator,
o ritmo. É claro que você respeita o ritmo do
ator, mas você tem que interpretar por ele.
Não dá para transformar um mau ator num
grande ator, mas você engana: se ele não é
tão bom assim, ele pelo menos parece o.k.;
se ele já é bom, você o deixa excelente. Não
tenho pudor de mexer em nada do que me
é dado. Às vezes preciso tirar um pedaço da
música porque está no tempo errado, então
tiro mesmo, porque a música está lá por
causa do filme. De certa maneira o trabalho de montagem também é um trabalho
de roteirista.
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O PRISIONEIRO DA GRADE DE FERRO

Eu já era um montador estabelecido,
mas queria dirigir. Quando comecei a
fazer O prisioneiro da grade de ferro
(2004), cheguei a gastar dinheiro do
meu bolso para filmar em 16 mm. Mas
estava fazendo um documentário péssimo como diretor, então percebi que aquele
material não me interessava. Acontece que eu
tinha pesquisado aquilo durante anos, não dava para desistir no meio da trajetória. Foi preciso ficar meses ali na montagem até encontrar a saída. Lá pelas tantas tive a idéia de
fazer oficinas e ensinar os presos a mexer com
a câmera e a produzir material. Foi muito interessante para mim, não só como diretor mas
como montador, porque aquilo virou o filme
que eu queria montar. Dirigir seria uma etapa
para chegar onde efetivamente eu queria, que
era ordenar aquele material. É claro que para
isso eu precisava esquecer que era montador e
passar sete meses como diretor, produtor, roteirista; captando as melhores imagens, direcionado as coisas, potencializando aquele universo para gerar o melhor material possível.
Não era uma tese acadêmica, portanto não
estava interessado em saber como era o olhar

Dan Stulbach em Cronicamente inviável (2000)

antropológico do preso; eu queria interferir
para saber como era o embate entre uma equipe de cinema e uma equipe do universo dos
presos. Eu estava interessado na faísca que
poderia sair daquele material, não nas duas
pedras isoladas. Durante a filmagem, não impusemos nenhuma regra, nem para a equipe
nem para os presos; queria me afastar da idéia
de que existiam os cineastas e existiam os pre44

sos, e nós filmávamos bem e eles filmavam
mal... Era um trabalho de equipe. Aquela mistura de pessoas de classe média, classe baixa,
cineastas, universitários etc. virou um grupo. E
eu queria manter essa idéia na montagem.
Depois de sete meses de filmagem que eu
falei, o.k., sai o produtor, o diretor, e entra o
montador, que vai trabalhar sozinho, com a
experiência que ele teve lá dentro. Não houve
montagem paralela. Trabalhei sozinho sete
meses, triando o material e criando uma planilha no Excel. Primeiro, precisei organizar o
material para saber do que se tratava, não podia usar os sentimentos que eu tinha durante
a filmagem. Construí campos muito matematicamente, e fiz perguntas bem básicas:
quem? onde? quando? Durante a montagem
eu lembrava: ah, tinha o Pernambuco falando
tal coisa. Então ia procurar aquele material,
nas mais de 170 horas gravadas. Isso durou
uns dois meses. Enquanto isso, eu jogava fora
o que com certeza não ia entrar. Depois dos
sete meses, eu tinha trinta horas de material,
e algumas seqüências pré-montadas. Era um
filme totalmente episódico, e eu não sabia como os episódios conversariam entre si.
Quando a Idê Lacreta entrou, ela ficou muito
preocupada porque sabia que
a quantidade de material era
imensa. Ela nunca havia montado um filme a partir do material já triado — é claro que a
gente voltou alguma coisa,
porque ela ainda quis ver o
material bruto, mas foram exceções. Durante oito meses,
trabalhamos em períodos separados: ela ficava oito horas; nos
reuníamos durante uma hora
para ver o que ela estava fazendo; depois eu ficava mais oito
horas sozinho, e entrava uma
assistente que tinha mais oito
horas para fazer outra coisa. A
montagem funcionava 24 horas por dia, durante uns seis meses.
A Idê sentiu dificuldade no começo, porque
ela queria que eu, como diretor, dissesse por
onde começava o filme. E eu não sabia. Eu
também era montador, e tinha travas. Percebi
então que precisávamos criar um roteiro:
comprei uma folha A3 e comecei a anotar os
assuntos, a pensar em como ordenar aquilo —
eu fazia setas, isso vai para lá, isso vem para
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O prisioneiro da grade de ferro (2004)

cá; e montávamos blocos. Esse meu trabalho de
roteirista era também o trabalho de dramaturgia
do documentário, e o trabalho de montagem.
Era preciso partir de um ponto básico,
informar as pessoas: existem as cadeias e elas
são assim e as pessoas vivem de forma precária, há uma tensão ali dentro. A partir disso,
você tenta descobrir o resto. Não podemos
partir do princípio de que o espectador já sabe
alguma coisa e nós só estamos acrescentando,
porque às vezes tem um que não sabe. Então
é preciso repetir essa coisa durante um certo
tempo, e só depois dar elementos novos. É
preciso situar a pessoa, para que ela se sinta
confortável — só não pode demorar muito, senão fica chato.
No começo, pensamos em fazer a distribuição
por assunto amarrado com os diretores do
Carandiru. Mas durante o processo tive outra
idéia: pode ser dividir por pavilhão, porque
precisávamos localizar um pouco, criar
capítulos. Agora, porque se você cria uma
coisa quebrada demais, o espectador não entende. De vez em quando é preciso dar um
respiro, e por isso fizemos diferenças sutis de
ritmo — pára, respira fundo e muda, pega outro fio da meada. Os outros fios eram os personagens, decidimos colocar o nome deles,
criando capítulos dentro dos capítulos. Na vez

dos personagens, era tela preta com letra
branca; na dos pavilhões, era tela branca com
letra preta. Isso ajudava as pessoas a se situar.
Há pelo menos quinze anos já se falava que o
Carandiru poderia ser demolido, mas nunca
era. Então, essa história voltou enquanto
estávamos filmando; e quase no final da montagem marcaram a desativação. Como a gente
precisava gravar, fomos para lá com a maior
quantidade de câmeras possível e fizemos um
acordo com o Hector Babenco [que estava
filmando o longa-metragem Carandiru
(2003)]. Chegamos a trocar material. Usei
uma única cena do Babenco, que, curiosamente, é a primeira do meu filme e a última
do dele; o mesmo plano que termina o filme
dele começa o meu.
E daí eu fiquei pensando muito tempo como
eu ia usar aquelas imagens até que veio essa
idéia de fazer um flashback simplesmente.
Isso deu um outro peso, fiz rascunho, mostrei
para a Idê e todo mundo ficou chocado,
fizemos a ponte, a fita voltou e estamos dentro
daquele corredor. O filme já estava no nono
corte, com duas horas, estava pronto, tinha os
letreiros e tudo, e aí, de repente, tinha a coisa
que faltava.
Paulo Sacramento é montador e diretor.
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DANIEL REZENDE
PRIMEIRO LONGA

Depois de me formar em publicidade na
ESPM e fazer estágio numa agência, percebi que não queria nada daquilo, então
fui para uma produtora de comercial, onde
achei que podia começar algo próximo do cinema, que mexesse um pouco com câmera. Me
envolvia com produção e de noite ia no Avid
porque precisava fazer o making of de um
comercial, e aprendia a mexer com a câmera.
Até que o Fernando Meirelles viu e gostou de
um making of que eu tinha feito, de um
produto que nem lembro direito qual era, e me
chamou para montar um comercial com ele:
ele fez uma versão e eu fiz outra, e a minha foi
aprovada na agência, então passei a montar
meio a meio com ele. Em seguida comecei a
montar sozinho e assim foram três anos até ele
me chamar para fazer o Cidade de Deus
(2002), minha primeira experiência com algo
maior que trinta segundos — na verdade eu já
tinha trabalhado um pouco com videoclipe.
Minha experiência com o Cidade de Deus foi
ao mesmo tempo maravilhosa e aterrorizante.
Eu estava começando e
achava que montar era
pegar a cena e fazer a cena da melhor maneira
possível. Foi aí que aprendi que a montagem no cinema não é aquela cena
em si, mas que você tem
que entender da narrativa
como um todo. Acho que
o Walter Murch usa bem
a idéia do macrocosmo e
do microcosmo: você trabalha dentro do microcosmo, montando cada cena
separadamente — podem
estar todas ótimas —, mas,
na hora que você bota Walter Murch
uma na frente da outra e
vê o todo, pode não funcionar no filme. Foi com o Cidade de Deus
que eu aprendi que montar comercial é diferente, não que um seja melhor que o outro,
mais fácil ou mais difícil, são só abordagens
diferentes. Num comercial você monta e é
aquilo, você não desenvolve personagens, não
desenvolve narrativas, uma história em que
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uma coisa puxa outra e outra e outra. O comercial, o videoclipe e o cinema são três modos completamente diferentes de trabalhar a
montagem.
O Cidade de Deus foi atípico principalmente
porque o roteiro era muito bem-feito, já estava
muito bem estruturado quando eles começaram a filmar, tanto que apesar de a gente ter
mudado coisas de lugar, ter cortado coisas, o
filme ficou muito próximo da estrutura que o
roteiro já fornecia. A grande dificuldade para
montá-lo foi o fato de terem usado um elenco
todo de não-atores, baseado em improvisações. Nenhum dos atores leu o roteiro, era
passado a eles o que ocorreria na cena e o
diálogo vinha dos próprios atores, então nenhum take era igual ao outro, as marcações
eram sempre diferentes, cada take tinha uma
novidade, uma entonação diferente, uma interpretação diferente. Você tinha que construir a atuação do ator na montagem. Foi uma
coisa muito maluca, porque tive que aprender
a narrativa do filme, que, apesar de ser dividido em três histórias, ainda tinha uma coisa
de ir e voltar. Eu tinha que conseguir costurar
tudo aquilo.
A RELAÇÃO COM O DIRETOR

O diretor tem uma relação diferente com o montador do que a
que ele tem com a equipe da filmagem, porque lá são muitas pessoas, o estresse é muito grande, as
diárias são caras, então as coisas
têm que acontecer naquele momento. Já a relação diretor e montador é muito próxima, numa sala
em que geralmente estão só os
dois. Você tem que construir uma
boa relação e tentar falar a mesma
língua, até porque vai ter uma hora
que cada um vai achar uma coisa
diferente. A maior vantagem foi
que eu já conhecia o Fernando da
publicidade e a gente se dava bem
na montagem, então a relação foi
fácil. Ele me deixou muito livre.
Essa relação só é benéfica se o montador sabe
que pode dizer para o diretor, olha, eu acho
que você está errado aqui e tal.
Tem diretor que diz que diretor cuida da filmagem e montador da montagem. Eu sou
contra, acho que o diretor manda no filme,
para mim o que vale é a visão do diretor; posso
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Firmino da Hora e Alice Braga em Cidade de Deus (2002)

não concordar, mas a palavra final é a dele, só
posso tentar até onde a relação permite, para
que continue numa boa. No Água negra
(2005) Walter e eu tivemos algumas diferenças: o tema do horror é muito mais distante
dele do que é para mim, eu me divirto mais do
que ele nos filmes de terror, então às vezes a
gente discordava em algumas coisas, às vezes
ele concordava dizendo que eu estava mais
próximo desse universo do que ele, e tem horas que ele achava que tinha um limite, como
cinematografia, em que ele podia chegar,
então eu concordava e pronto. Estou ali como
um colaborador da obra, mas não sou eu que
dito a obra, quem faz isso é o diretor. Acho errada a concepção de que o montador é que
tem a completa noção de montagem, mas às
vezes acontece, tem diretor que não manja
nada, às vezes você entende mais do que ele,
mas você tem que respeitar, porque ele é a cabeça, é a pessoa que controla a equipe.
MONTAGEM “ABERTA” X MONTAGEM
FECHADA

Comecei a montar o Cidade de Deus duas
semanas depois que eles começaram a filmar.
Fui para o Rio de Janeiro e montava na casa
do Fernando durante o dia. Ele chegava à
noite e eu mostrava o que tinha feito e ele já

sabia o que estava funcionando ou não.
Então algumas cenas já eram refilmadas. É
muito útil para o diretor ter o montador
enquanto filma — quando o filme já tem esse
dinheiro para a pós-produção, isso fica mais
fácil, hoje em dia isso já está acontecendo.
Quando você começa antes, se vir que tem
alguma coisa no material que não funciona,
já leva para o diretor e dá tempo de ele pelo
menos tentar mexer na cena seguinte ou na
anterior; sabendo que existe um problema ou
um ator que não está funcionando, ou uma
atuação muito explícita ou que não dá para
entender muito bem, ele pode pensar numa
solução durante a filmagem e tentar corrigir
enquanto filma.
Até hoje fiz quatro filmes: Cidade de Deus, o
Narradores de Javé (2003), da Eliane Caffé,
Diários de motocicleta (2004) e Água negra,
com o Walter Salles Jr., e estou fazendo o
quinto, O goleiro, com o Cao Hamburguer,
com quem eu também trabalhei em ficção
este ano, numa série de TV — que tem também suas diferenças de linguagem. Desses
cinco longas, o único em que comecei a fazer
a montagem só depois que acabou a filmagem foi o Narradores de Javé. É o que eu chamo de montagem fechada: você chega para
trabalhar e o material já está ali.
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MOVIOLA X AVID

Tem uma história engraçada: um dia antes do
Oscar, quando o Cidade de Deus foi indicado
ao prêmio de melhor montagem, eles juntaram os cinco indicados a melhor montagem
e fizeram uma palestra. Eu fui convidado, e
foi num teatro em Los Angeles, com quinhentas, seiscentas pessoas, estudantes de cinema.
Eu, com a minha cara de moleque, sentado
ao lado de quatro feras, tendo que falar em
inglês sobre o filme — foi aterrorizante. E
uma hora eles perguntavam: como você trabalha? que equipamentos você usa? qual foi
sua história dentro da montagem? etc. E todos, mais velhos que eu, começaram a contar
a história deles, que usaram a moviola, que
passaram pelo Avid... Eu era o último a responder. Quando chegou a minha vez, eu disse: olha, como vocês podem ver, sou o mais
novo aqui, não passei por essa fase anterior,
não posso comparar um com o outro porque
já comecei em Mídia 100 e depois aprendi o
Avid, então vim de uma geração que não passou por isso, e desculpa, não quero ofender
ninguém, mas a única vez que vi uma moviola na minha vida foi num museu!
Mas todos eles disseram a mesma coisa: hoje
em dia, não faz mais sentido montar um filme
numa moviola, ninguém mais faz isso. No
Água negra, sentei numa moviola para escolher
uns takes, e é muito louco porque não consigo
pensar como se montaria um filme numa
moviola — acha esse take, corta — não
consigo porque eu aprendi de outra maneira.
O Walter Murch diz que ele anotava muito na
moviola; no Avid, a gente escreve muito menos porque é tão fácil você rever, é tão rápido

que às vezes me policio para anotar um pouco
ou usar as marcas vermelhas. Mas também
guardo muito na memória, tenho uma
memória boa. O Avid é muito rápido, e isso
talvez seja a maior vantagem e o maior defeito, é muito rápido mudar de idéia e é muito
fácil ver o resultado. Você muda de idéia e
fala: ah, vou pôr este take aqui, e põe. Refleti
muito no ano passado conversando com o
Walter Murch. Como não trabalhei na moviola, procurei me informar lendo, conversando
sobre o processo com assistentes lá de fora,
até para saber quais são as vantagens e as
desvantagens daquilo que a gente usa agora.
Então talvez a maior vantagem do Avid e da
tecnologia digital de hoje seja a edição nãolinear, é muito rápido mudar, você vê o
resultado do que você pensa muito rápido na
montagem e já vê se funciona ou não. A
montagem não está no teclado, ela está na sua
cabeça, o teclado é um meio de chegar aonde
você quer, mas é você que pensa na montagem, você imagina o que quer e o computador executa. Na moviola é preciso pensar
muito bem antes, porque quando você cortou,
cortou. Se precisa de mais um frame, vai ter
que colar aquilo. O maior problema da montagem hoje talvez seja tomar a decisão, um
pouco por culpa da facilidade em poder
mudar tudo muito rápido.
MÉTODO DE TRABALHO

Antes de ser montador eu era DJ, e acho que
isso me ajudou muito na montagem, porque
existe um senso de ritmo: estou numa pista de
dança e meu set tem duas horas, tenho todos
os meus discos aqui, meu material bruto, e

Gael Garcia Bernal e Rodrigo de la Serna em Diários de motocicleta (2004)
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tenho que construir ritmicamente para manter aquelas pessoas dançando e interessadas
naquela música durante duas horas. Posso
acelerar, diminuir, então construo uma música de duas horas com a qual tenho que manter as pessoas animadas e dançando. Esse senso rítmico me ajudou na montagem, não só
no videoclipe mas também de maneira rítmica na narrativa, o que vem depois e depois.
Geralmente trabalho muito com o som nos
filmes, trazendo músicas como referências,
músicas que depois seriam compradas, trabalhando muito com efeitos sonoros.
Leio o roteiro, até porque antes de entrar no
trabalho preciso saber sobre o que é o filme.
No longa, diferentemente da publicidade,
você se envolve por um tempo razoável, se é
um longa filmado lá fora você fala em anos,
um ano e pouco, porque lá fora também é de
praxe você começar com a filmagem e ir até a
primeira cópia. Lá, o montador continua contratado durante a mixagem, ele checa as cópias, é uma peça fundamental. O sound
designer, que vai fazer o som, também é peça
fundamental, mas a presença dos editores é
importante, a opinião do montador é sempre
perguntada; o som do filme faz parte do trabalho do montador, assim como checar o trabalho final para saber se está tudo certo, se a
luz está boa. Ele fica até o fim. Aqui no Brasil,
até porque geralmente não há dinheiro para
continuar pagando, você fecha a montagem e
com sorte eles o chamam para o último dia de
mixagem. Essa experiência lá fora me mostrou que é muito importante o montador estar
na mixagem.
A grande coisa da montagem, tanto na moviola quando no Avid, é a organização. Você
tem que ser organizado, você até consegue
fazer se não for, mas às vezes o produto final
poderia ter ficado melhor se você soubesse onde guarda as coisas. Uso um método copiado
do nosso amigo Humberto Martins, que ele
chama de “pendurar”, e eu o vi fazer uma vez
e fui aprimorando. Seleciono o meu material
e separo em clipes, como pequenas fotos na
tela; faço esse método de visualizar, porque,
muito mais que escrever, para mim tem o
lance da memória fotográfica. Se eu pegar um
caderno e colocar, por exemplo, cena tal, take
1 é bom, bato o olho e só vejo um monte de
letras, que às vezes não sei por que anotei.
Agora, se bato o olho na tela e vejo a imagem,
eu lembro do take que vi, do que eu gostei.

Gosto muito de trabalhar visualmente e
sou muito organizado, às vezes sou
chato com os assistentes, chato não, só
procuro pedir para que eles mantenham
essa organização, porque a pior coisa é
tentar achar algo que guardei e não
conseguir. Então é preciso criar um
método, porque no Avid é tudo muito rápido,
você acaba tendo muitas versões.
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A BOA MONTAGEM

A grande sacada da montagem é a coerência.
A montagem não é boa porque tem sacadas ou
porque tem cortes, ela é boa se for coerente
com a história, quanto mais coerente e apropriada, melhor. As pessoas acham que o filme está muito bem montado quando vêem o
filme e a montagem aparece, mas, geralmente,
ela é muito boa quando não aparece; se você
tem um bom filme e vê que a montagem não
aparece, quer dizer que ela é excelente. A
grande função da montagem é não deixar
perceber o corte, é fazer você entrar na história
sem perceber que se está cortando de um take
para outro. É evidente que a maneira como você organiza as coisas, a maneira como monta a
narrativa, tem que ajudar a sentir onde é que
você tem que chegar quando está contando a
história, mas o espectador não precisa
necessariamente perceber a montagem.
Daniel Rezende é DJ e montador.
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Estas pequenas biografias, fruto de um levantamento inédito no país, formam um panorama dos
principais montadores do cinema brasileiro. Certamente não se trata de uma lista exaustiva, muitos
outros montadores contribuíram, e ainda contribuem, com maior ou menor freqüência, para o
engrandecimento dessa profissão e do nosso cinema. Mesmo que não estejam presentes aqui, nossa
homenagem se estende igualmente a eles. Nas pp. 61-67, é possível conferir a filmografia de
longas-metragens dos montadores presentes na mostra (ver *).

Achille Tartari* (1901-?). Nascido em Campinas, SP. Dirigiu dois filmes mudos de
ficção, O piloto 13 e Amor e patriotismo (que também roteirizou e produziu). Foi
ajudante de operador, projecionista, laboratorista, operador de câmera, cenógrafo e
fotógrafo. Montou Eterna esperança (1940), O circo chegou à cidade (1954),
Travessuras de Pedro Malazartes (1974). Trabalhou por mais de dez anos (1954-65)
montando os cinejornais de Primo Carbonari.
Amauri Alves (1944). Nasceu no Rio de Janeiro. Participou de Como vai, vai bem?,
única realização do Grupo Câmara, em 1968. Foi assistente de Eduardo Escorel.
Montou A possuída dos mil demônios, de Carlos Frederico, A lenda de Ubirajara e
Louco por cinema, ambos de André Luiz Oliveira; Coronel Delmiro Gouveia, de
Geraldo Sarno; O grande mentecapto, de Oswaldo Caldeira; e Noites do Sertão, de
Carlos Alberto Prates Correa, pelo qual ganhou o prêmio de montagem no Festival de
Gramado.
Carla Civelli (1921-1977). Nasceu na Itália, onde na década de 40 já trabalhava em
montagem. Em 1948, foi assistente de Waldemar Noya em É com este que eu vou e,
depois, montou Caçula do barulho. Na Vera Cruz, participou da montagem de Caiçara
(1950) e montou os negativos de som de O cangaceiro (1953). Na Maristela roteirizou
e montou Presença de Anita (1951), fez a montagem de Suzana e o presidente (1951) e
Esquina da ilusão (1953), ambos dirigidos por Jaccobi. Em 1953, montou na Vera Cruz
A Família Lero-Lero, de Alberto Pieralisi. Em 1954, montou O craque e A sogra,
produzidos por Mario Civelli. Em 1956, montou O grande desconhecido. Em 1959,
roteirizou, dirigiu e produziu o longa É um caso de polícia! e montou o famoso curta
de Joaquim Pedro de Andrade O Mestre dos Apicucos e o Poeta do Castelo. A partir de
1959, foi diretora geral e artística dos Estúdios Cine Castro, no Rio de Janeiro.
Carlos Alberto Camuyrano (1946-2003). Fez parte do Grupo Câmara, dirigindo
e roteirizando, em 1968, um dos episódios de Como vai, vai bem?. Foi assistente de
direção e continuísta de Azyllo muito louco, de Nelson Pereira dos Santos, com quem
fez a maior parte de seus trabalhos de montagem: Como era gostoso o meu francês,
Quem é Beta?, Na estrada da vida, Insônia, A missa do galo, Memórias do cárcere e A
terceira margem do rio. Montou também Samba da criação do mundo e Muda Brasil.
Carlos Brajsblat (1947). Nasceu no Rio de Janeiro. Dirigiu o curta A prisioneira,
de 1969. Foi continuísta em São Bernardo e assistente de Gilberto Santeiro em O picapau amarelo e Isto é Pelé. Em 1976 montou Perdida, de Carlos Alberto Prates
Correa. Foi montador de Mar de rosas, de Ana Carolina, A república dos assassinos,
Para viver um grande amor, ambos de Miguel Faria Jr., e mais recentemente de Poeta
de sete faces e O vestido, ambos de Paulo Thiago. É diretor do longa-metragem
Egungun (1982).
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Carlos Coimbra (1928). Nasceu em Campinas, SP. Mudou-se para o Rio em 1949
para tentar ser cantor, mas acabou como figurante em Também somos irmãos. Em
1955 dirigiu seu primeiro filme, Armas da vingança. Aproveitou a ocasião para
aprender com Hafenrichter o ofício da montagem. Paralelamente aos quinze filmes que
dirigiu (e que geralmente montou), foi montador de Fronteira do inferno, O pagador de
promessas, Lua-de-mel e amendoim e Exorcismo negro, entre outros.
Cezar Migliorin (1969). Nasceu em Porto Alegre. Veio adolescente para o Rio de
Janeiro e formou-se em publicidade na PUC-RJ. Estudou cinema na França. Montou
Carlota Joaquina – Princesa do Brasil, Doces poderes, A hora marcada e Brava gente
brasileira, além de curtas premiados como Nelson Sargento. É também editor de som,
função que exerceu em Baile perfumado, Como ser solteiro e Tieta do Agreste, entre
outros. Dirigiu os vídeos Tempo sul, Ação e dispersão e O esquecimento.
Cristina Amaral (1954). Nasceu em São Paulo. Formou-se em cinema pela USP. Foi
premiada em Brasília pela montagem de Sua excelência, o candidato. Desde que
trabalhou em Alma corsária (1993), é montadora dos longas de Carlos Reichenbach
(Dois córregos, Garotas do ABC, Bens confiscados). Montou também filmes de
Guilherme de Almeida Prado (A hora mágica) e João Batista de Andrade (O cego que
gritava luz), além de uma infinidade de curtas-metragens.
Daniel Rezende (1975). Formado em publicidade pela ESPM-SP, começou a
trabalhar na O2 filmes, onde progrediu aos poucos rumo ao setor de finalização. Um
dos mais badalados montadores da novíssima geração, trabalhou em Cidade de Deus,
e foi indicado ao Oscar de melhor montagem já em seu primeiro filme. Em seguida,
montou longas como Narradores de Javé, Diários de motocicleta e Água negra, esses
dois últimos produções estrangeiras dirigidas por Walter Salles.
Dominique Pâris (1952). Francesa, veio para o Brasil em 1977. Foi assistente de João
Ramiro Mello no filme O Sol dos amantes (1979). Desde o começo da década de
1980, ajudou a consolidar a profissão de editor de som no Brasil, exercendo a função
em Eles não usam black-tie, Rio Babilônia e Menino do Rio. É montadora desde 1983,
tendo trabalhado em Brás Cubas, A cor do seu destino e Sermões — a história de
Antônio Vieira. Retornou à Europa em 1990.
Éder Mazzini* (1950). Nasceu em Catanduva, SP. Largou a engenharia para
trabalhar na Boca do Lixo, onde aprendeu a montar com Sylvio Renoldi, Walter
Wanny e Inácio Araújo. Sua primeira montagem foi O sexo mora ao lado, de 1975.
Montou filmes de Ody Fraga, Fauzi Mansur, Jean Garrett, além das diversas
colaborações com Carlos Reichenbach: Amor, palavra prostituta (que também
produziu), Extremos do prazer, Filme demência e Anjos do arrabalde. Montou também
Amor estranho amor, Oh! Rebuceteio, entre outros.
Eduardo Escorel* (1945). Nasceu em São Paulo. No Rio, participou do lendário
curso de Arne Sucksdorff. Em 1965, montou O padre e a moça, e, no ano seguinte,
Terra em transe, desenvolvendo intensa parceria com os respectivos diretores, Joaquim
Pedro de Andrade (Macunaíma, Os inconfidentes, Guerra conjugal) e Glauber Rocha
(O dragão da maldade contra o santo guerreiro, Der leone have sept cabezas, Cabeças
cortadas). Montou, entre outros, São Bernardo e Eles não usam black-tie, ambos de
Leon Hirszman, e Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho. Como diretor,
realizou Lição de amor (1975) e Ato de violência (1980), entre outros.

52

LIVRO_Montagem_03-02_OK

21.02.06

15:41

Page 53

Eduardo Leone* (1946-2000). Largou o direito para entrar na então recém-formada
Escola de Comunicação da USP, em 1967. Começou a operar a moviola ainda jovem,
montando em 1970 A vida de Jesus Cristo e, no ano seguinte, O país de São Saruê,
documentário poético de Vladimir Carvalho. Montou ainda do mesmo diretor o curta
Vestibular 70 (1970). Montou filmes de Roberto Santos (As três mortes de Solano, Os
amantes da chuva) e encerrou a carreira montando novamente um longa de Vladimir
Carvalho, Conterrâneos velhos de guerra. Foi professor da USP durante muitos anos.
Felipe Lacerda (1969). Carioca, formou-se em jornalismo pela PUC-RJ. Seu primeiro
trabalho de montagem foi com o curta-metragem Socorro Nobre, de Walter Salles.
Voltou a trabalhar com Salles em Terra estrangeira, Central do Brasil e O último dia.
Com João Moreira Salles, montou os documentários Nelson Freire e Entreatos. Para a
Rede Globo, montou a série Chiquinha Gonzaga e os filmes A partilha, A dona da
história e Se eu fosse você. Montou também Ônibus 174.
Francisco Sérgio Moreira* (1952). Nasceu no Rio de Janeiro. Estudou cinema na
UFF. Em 1979 assinou sua primeira montagem, o documentário Os anos JK, de Silvio
Tendler. Com Tendler, montou também Jango, O mundo mágico dos Trapalhões e
Castro Alves. Colaborou com Silvio Back em Rádio Auriverde, Yndio do Brasil e Lost
Zweig, entre outros. É parceiro constante de Ivan Cardoso, para quem montou À meianoite com Glauber, Hi-fi, Heliorama, A marca do Terrir, entre outros. É também
pesquisador e restaurador de filmes.
Geraldo Veloso (1944). Nasceu em Belo Horizonte, MG. Trabalhou como assistente
em O padre e a moça. Mudou-se para o Rio e montou Matou a família e foi ao cinema
e Lágrima pantera, ambos de Julio Bressane; Jardim de guerra, Piranhas do asfalto e
Mangue bangue, todos de Neville d’Almeida; e Os monstros de Babaloo, de Elyseu
Visconti, tornando-se o principal montador do cinema marginal carioca. Dirigiu
Perdidos e malditos (1970), Homo sapiens (1975) e um episódio de O circo das
qualidades humanas (2000).
Giba Assis Brasil (1957). Nasceu em Porto Alegre. Formou-se na UFRGS. Em 1981,
dirigiu e roteirizou Deu pra ti, anos 70, feito em super-8, e considerado um longa
pioneiro do cinema gaúcho. Depois de dirigir Verdes anos, em 1984, passou a se
dedicar à montagem, tornando-se o montador por excelência do cinema gaúcho, dos
anos 80 até hoje. Assina os premiados curtas O dia em que Dorival encarou a guarda,
Barbosa e Ilha das Flores, todos de Jorge Furtado, assim como seus longas-metragens.
É também roteirista.
Gilberto Santeiro* (1946). Nasceu no Rio de Janeiro. Foi assistente de Mair Tavares e
Eduardo Escorel. Em 1968, dirigiu o curta Cordiais saudações, sobre Noel Rosa. Assinou
uma montagem pela primeira vez em 1970, com A Sagrada Família. Ganhou duas vezes
o prêmio de melhor montagem em Brasília, primeiro por Morte e vida severina, depois por
O mandarim. Foi montador de Arnaldo Jabor (Tudo bem), de Ivan Cardoso (O segredo da
múmia, As sete vampiras) e Eduardo Escorel (Lição de amor, Ato de violência).
Gilberto Wagner (1951). Nascido em São Paulo. Prolífico montador da Boca do
Lixo, começou a trabalhar no cinema em meados dos anos 70. Colaborou com uma
série de diretores, entre eles Ary Fernandes (O supermanso, Orgia das libertinas),
Antonio Meliande (Escola penal de meninas violentadas, Vadias pelo prazer) e José
Miziara (Embalos alucinantes, Pecado horizontal). Entre os diretores mais consagrados
com quem trabalhou estão Walter Hugo Khouri (Convite ao prazer) e Carlos
Reichenbach (Paraíso proibido, O império do desejo).
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Giuseppe Baldacconi (1922-2004). Italiano, veio para o Brasil no final da década
de 1940. Foi assistente de Fernando de Barros em Caminhos do Sul e montou Quando
a noite acaba. Na Vera Cruz, trabalhou sob a supervisão de Hafenrichter na
montagem de O cangaceiro e É proibido beijar. Em 1959, montou É um caso de
polícia!, de Carla Civelli. De 1960 a 1976, trabalhou na montagem e finalização dos
Estúdios Cine Castro, Rio de Janeiro. Na década de 70, montou O seminarista, de
Geraldo Santos Pereira. Pelo filme O caso Cláudia recebeu o prêmio de melhor
montador no Festival de Brasília. Montou, também, o policial Terror e êxtase.
Glauco Mirko Laurelli* (1930). Nasceu em São Paulo. Estudou no famoso
Seminário de Cinema. Durante a década de 50 atuou em diversas funções, de
continuísta a roteirista, passando por assistente de produção e de direção. Em 1962,
começou a trabalhar regularmente como montador e diretor. Dirigiu quatro filmes de
Mazzaropi e montou alguns outros, além de colaborar em filmes de Luís Sérgio
Person (São Paulo S.A., O caso dos irmãos Naves, Cassy Jones) e pioneiros filmes
marginais (Gamal, o delírio do sexo, As libertinas e Caveira, my friend).
Idê Lacreta* (1949). Nascida em São Paulo. Começou sua carreira como assistente
de montagem em A lira do delírio e Coronel Delmiro Gouveia. Assinou como
montadora (e produtora executiva) pela primeira vez em Cabaret Mineiro, de Carlos
Alberto Prates Correa, com quem faria também Noites do sertão. Montou A hora da
estrela. Nos últimos anos, desempenhou um papel decisivo na renovação do cinema
paulista, tendo montado Um céu de estrelas, Através da janela, Urbania e O prisioneiro
da grade de ferro.
Inácio Araújo* (1948). Nasceu em São Paulo. Começou como assistente de Ozualdo
Candeias em A herança (1970). Foi assistente de montagem de Sylvio Renoldi em vários
filmes. Montou o filme A selva, do romancista Márcio Souza, Lilian M. (Carlos
Reichenbach), O Jeca Macumbeiro (Mazzaropi e Pio Zamuane) e O guru e os guris (Jairo
Ferreira), entre outros. Também é roteirista (O fotógrafo, Filme demência) e dirigiu um
episódio do filme As safadas. É crítico de cinema da Folha de São Paulo desde os anos 80.
Isabelle Rathery (1947). Nasceu em Paris. Começou sua carreira de montadora na
França, no início dos anos 70. Veio para o Brasil nos anos 80, e montou Romance da
empregada, de Bruno Barreto. É montadora fiel de Sérgio Rezende (Lamarca, Guerra
de Canudos, Mauá, Quase nada, Onde anda você?) e Walter Salles (A grande arte,
Central do Brasil, Abril despedaçado). Montou também O guarani, Como nascem os
anjos, O que é isso companheiro e o documentário Onde a terra acaba.
Ismar Porto (1931). Nasceu em Salvador. Fez seu aprendizado nos estúdios da
Maristela, como assistente em Mãos sangrentas. Diretor (Zé do periquito, Os
apavorados, As grã-finas e O camelô) e roteirista (Rio fantasia, Alegria de viver, Um
morto ao telefone), foi também um prolífico montador durante os anos 60 e 70, com
mais de quarenta títulos. Montou O 5º poder, de Alberto Pieralisi, Ganga Zumba, de
Carlos Diegues, O desafio, de Paulo Cezar Saraceni, além de diversas comédias e
pornochanchadas.
Jair Garcia Duarte Sobrinho de Walter Wanny, aprendeu com ele o ofício da
montagem. Começou a trabalhar na Boca do Lixo no final dos anos 70, assinando
filmes como Aqui, tarados!, Bacanal e Reformatório das depravadas. Foi colaborador
constante de David Cardoso (19 mulheres e um homem, Desejo selvagem, Estou com
Aids) e de Guilherme de Almeida Prado (Flor do desejo, A dama do cine Shangai).
Montou filmes de sexo explícito da Boca, como Júlia e os pôneis e Eu, Márcia F., 23
anos, de Juan Bajon.
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Jayme Justo Iniciou a carreira no fim da década de 60, montando filmes gaúchos
como Pára, Pedro, Não aperta, Aparício e Janjão não dispara, foge, todos de Pereira
Dias. Montador de filmes populares — principalmente comédias e pornochanchadas
—, trabalhou em filmes como Amante muito louca, Elke Maravilha contra o homem
atômico e As mulheres que dão certo. Entre seus filmes mais conhecidos estão A intrusa,
de Carlos Hugo Christensen, e cinco filmes com os Trapalhões (... na Serra Pelada, ...
e o Mágico de Oroz).
João de Alencar Aprendiz de José Cañizares nos anos 50, foi assistente de
montagem em O saci e Quem matou Anabela? Montou produções da Maristela, como
Casei-me com um xavante e A pensão da d. Estela. Montou o filme Cara de fogo, de
Galileu Garcia, além de O grande momento, de Roberto Santos. Depois de quase vinte
anos fora do cinema, voltou à montagem trabalhando em produções da Boca do Lixo,
como Orgia das taras, A fêmea do mar, A menina e o cavalo e Gozo alucinante.
João Ramiro Mello* (1934-2003). Nasceu em João Pessoa, PB, onde fez assistência
de direção de Aruanda (1960) e co-dirigiu o filme Romeiros da guia (1962), com
Vladimir Carvalho. No Rio de Janeiro, montou filmes decisivos do Cinema Novo,
como Menino de engenho, Opinião pública, Memória de Helena, Todas as mulheres do
mundo e Pindorama. Foi montador de outros filmes de Vladimir Carvalho, entre eles
A pedra da riqueza, As doceiras e O evangelho segundo Teotônio. Dirigiu o longa O
sósia da morte (1976).
José Cañizares* (1912). Nasceu em Madri, passou pela França, Chile e Argentina,
onde montou filmes como Juvenilia e Escuela de campeones. Chamado por Marinho
Audrá para o Brasil, foi o montador oficial dos filmes da companhia Maristela (Simão,
o caolho, Meu destino é pecar, Mãos sangrentas). Montou os outros filmes que
Cavalcanti fez na década de 50 — O canto do mar e Mulher de verdade —, assim
como Absolutamente certo, de Anselmo Duarte, e Ana e Sol sobre a lama, ambos de
Alex Viany.
José Medina* (1894-1980). Nasceu em Sorocaba, SP, onde foi projecionista.
Trabalhou com teatro amador e arte decorativa, e se interessou por fotografia.
Conheceu o produtor e cinegrafista Gilberto Rossi, e com ele fez Exemplo regenerador
(1919), considerado o primeiro filme brasileiro a aplicar, em seus usos de planos
próximos e distanciados e na continuidade, a decupagem griffithiana. Dirigiu também
Perversidade, Do Rio a São Paulo para casar, Gigi, Fragmentos da vida, entre outros.
Jovita Pereira Dias Começou a trabalhar com cinema no final dos anos 60,
montando o média Liberdade de imprensa e como assistente em As libertinas. A partir
de 1970 assinou longas-metragens, entre eles República da traição, de Carlos Ebert,
Audácia, de Carlos Reichenbach e Antonio Lima, e O longo caminho da morte, de
Julio Calasso, filmes afinados com o universo underground. Depois, montou pornochanchadas como Pesadelo sexual de um virgem e As mulheres do sexo violento.
Jurandyr Passos Noronha (1916). Nasceu em Juiz de Fora, MG. Logo veio para o
Rio de Janeiro. Jornalista, pesquisador e documentarista, está entre os que mais lutam
pela memória do cinema brasileiro. Trabalhou na revista Cinearte, fez cinejornais para
a Cinédia, além de vários curtas-metragens para a Fan Filmes, o DIP e o INCE. Pioneiro
dos filmes de montagem no Brasil, documentou e compilou parte da memória
audiovisual do país em três longas, Panorama do cinema brasileiro, Cômicos e mais
cômicos e 70 anos de Brasil.

55

LIVRO_Montagem_03-02_OK

21.02.06

15:41

Page 56

Karen Harley (1965). Nasceu em Recife, PE. Foi assistente de João Paulo de
Carvalho e Sergio Mekler. Montou, com Mair Tavares, Veja essa canção, O quatrilho
e Tieta do Agreste. Montou os longas Janela da alma, de João Jardim e Walter
Carvalho, As três Marias, de Aluísio Abranches, Cinema, aspirinas e urubus, de
Marcelo Gomes, além de três filmes de Mika Kaurismaki: Moro no Brasil, Honey Baby
e Brasileirinho. Dirigiu os documentários Com o oceano inteiro para sonhar, Tempo
inoculado e Ernesto Neto: nós pescando o tempo.
Leovigildo Cordeiro (Radar)* (1935-83). Nasceu em Caruaru, PE. Começou no
cinema como ator, no final da década de 50. Virou montador em meados dos anos
70, atuando majoritariamente no cinema de gênero: policiais (O esquadrão da
morte, Massacre em Caxias), comédias (Costinha e o King Mong) e pornochanchadas (Taradas no cio). Dirigiu o filme Sete homens vivos ou mortos (1969). Julio
Bressane, com quem trabalhou em diversos filmes, dedicou a ele o média-metragem
Cinema inocente.
Lúcio Braun (1925). Nasceu em São Paulo. Começou no cinema com a Vera Cruz,
como assistente de Oswald Hafenrichter na montagem de O cangaceiro. Foi o
principal montador da Brasil Filmes, trabalhando em Osso, amor e papagaio, Gato de
madame, Rebelião em Vila Rica e Estranho encontro. Depois de mais de uma década
fora do cinema, voltou à montagem em filmes populares (Beto Rockfeller, Um certo
capitão Rodrigo) e pornochanchadas (Cada um dá o que tem, Elas são do baralho).
Luiz Carlos Saldanha (1943). Nasceu no Rio de Janeiro. Foi ator e assistente de
direção em Cinco vezes favela (1961), e realizou diversas funções até se especializar em
fotografia, em filmes como Maioria absoluta, de Leon Hirszman, e Câncer, de
Glauber Rocha. Montou longas célebres, entre eles Getúlio Vargas (Ana Carolina), Os
doces bárbaros (Jom Tob Azulay) e Imagens do inconsciente (Leon Hirszman). Foi codiretor, com Jean-Pierre Dutilleux, do longa Raoni (1978).
Luiz Elias* (1940). Nasceu em São Paulo. Ainda adolescente começou a trabalhar na
Maristela. Assinou, aos dezessete anos, a montagem de Sina do aventureiro, de José
Mojica Marins. Anos depois montou À meia-noite levarei sua alma e Esta noite
encarnarei no teu cadáver, ambos de Mojica. Com Ozualdo Candeias, trabalhou em
Meu nome é Tonho, A herança, Caçada sangrenta e ZéZero. Montou ainda
Subterrâneos do futebol (Maurice Capovilla) e Pixote: a lei do mais fraco (Babenco),
além de três filmes de Khouri (Eros, O Deus do amor, Eu, As feras). Mais recentemente, montou Pelé Eterno.
Mair Tavares* (1945). Nasceu em Fortaleza, CE. Foi assistente de montagem de
Terra em transe e Macunaíma, entre outros. Foi montador de filmes dos diretores Julio
Bressane (O anjo nasceu, A família do barulho, Barão Olavo, o horrível) e Rogério
Sganzerla (Copacabana mon amour), na Belair. Nos anos seguintes, montou os filmes
de Carlos Diegues (Xica da Silva, Chuvas de verão, Bye-bye Brasil) e Ruy Guerra
(Ópera do malandro, A bela palomera, Quarup, Estorvo). Montou também A lira do
delírio, de Walter Lima Jr., e Cinema falado, de Caetano Veloso.
Manuel Oliveira Montador instalado no Rio de Janeiro, começou a trabalhar com
cinema nos anos 1960 (Chegou a hora, camarada, O rei da pilantragem). Montou
Marcelo Zona sul e André, a cara e a coragem (Xavier de Oliveira), e A viúva virgem,
Lua-de-mel e amendoim e Amante latino (Pedro Carlos Rovai), além dos experimentais
Jardim das espumas e O lobisomem. Entre 1973 e 1982, montou dez filmes para J. B.
Tanko, entre eles O trapalhão nas minas do rei Salomão e Os saltimbancos trapalhões.
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Marco Antonio Cury (1949-1996). Nasceu em Rio Claro, SP. Mudou-se para o Rio
de Janeiro e trabalhou em Um soutien para papai (1975), assinando a montagem
junto com o diretor Carlos Alberto de Souza Barros. Montou Gordos e magros, de
Mário Carneiro, Os sete gatinhos e Rio Babilônia, ambos de Neville d’Almeida,
Flamengo paixão e Luz del Fuego, de David Neves, além de veículos para artistas
populares, como Lua de Cristal e Gaúcho Negro. Dirigiu em 1990 o longa Barrela:
escola de crimes.
Maria Guadalupe (1932). Nasceu em Alvear, Corrientes, na Argentina. Casada
com o diretor de fotografia Juan Carlos Landini, veio com ele para o Brasil em 1951.
Na Maristela, aprendeu o ofício da montagem com João de Alencar. Seu primeiro
filme na atividade foi Não matarás, de 1955. É considerada a primeira mulher a fazer
carreira como montadora no país. Trabalhou em filmes como Cidade ameaçada,
Bahia de todos os santos, As amorosas, Lance maior, Guerra dos pelados e Cassy Jones,
o magnífico sedutor.
Mario del Río Nasceu na Espanha mas fez carreira no cinema mexicano, onde
montava (Les miserables) e dirigia (Dos corazones y un tango, Regalo de reyes). No
Brasil montou, em 1948, Caminhos do Sul. Foi diretor de produção para a Maristela e
em seguida para a Flama Filmes. Dirigiu o longa Com o diabo no corpo, de 1952. Na
mesma época, desempenhou uma carreira mais consistente de montador, em títulos
como Tudo azul, Rua sem sol (que também roteirizou), Redenção, além de cinco
filmes dirigidos por Luiz de Barros.
Marta Luz (1954). Nasceu em Joaíma, MG. No Rio, começou como continuísta e
assistente. Em 1979 montou seu primeiro longa, Muito prazer, de David Neves. Voltou
a trabalhar com o diretor em Luz del Fuego e Jardim de Alah. Montou Dedé Mamata
(Rodolfo Brandão), Os Trapalhões no Auto da Compadecida (Roberto Farias) e
Stelinha (Miguel Faria Jr.), entre outros. Recentemente, trabalhou com Betse de Paula
em O casamento de Louise e Celeste e Estrela, além de diversos curtas.
Maurício Wilke Sobrinho de Alfredo Palácios, fez seu aprendizado em filmes da
Servicine, como As cangaceiras eróticas e Trote de sádicos. Seu primeiro filme como
montador foi Lucíola, o anjo pecador, de Alfredo Sternheim (1975). Montou O desejo
e Paixão e sombras, ambos de Walter Hugo Khouri, e trabalhou com Francisco
Ramalho Jr. em À flor da pele, Sabendo usar não vai faltar e Paula, a história de uma
subversiva, além de Damas do prazer, de Antonio Meliande, e O jogo da vida, de
Maurice Capovilla.
Mauro Alice* (1925). Nasceu em Curitiba, PR. Foi aprendiz de Oswald Hafenrichter
na Vera Cruz. Em passagem pelo Rio, montou filmes de Watson Macedo (Alegria de
viver, A baronesa transviada). Em São Paulo, montou Ravina, de Rubem Biáfora. Em
1965, montou o filme de Anselmo Duarte, Vereda da salvação. Um dos colaboradores
prediletos de Khouri, montou Noite vazia, Corpo ardente e O palácio dos anjos, entre
outros. Montou vários filmes de gênero, incluindo seis de Mazzaropi. Com Babenco,
trabalhou em O beijo da mulher aranha, Coração iluminado e Carandiru.
Máximo Barro* (1930). Nasceu em São Paulo. Estudou no Centro de Estudos
Cinematográficos, instalado no MASP. Em 1954 montou Se a cidade contasse. Ao longo
de sua carreira, montou filmes de alguns dos mais importantes cineastas paulistas:
Ozualdo Candeias (A margem, O vigilante), José Mojica Marins (Meu destino em suas
mãos), Walter Hugo Khouri (A ilha), Rubem Biáfora (O quarto), além de alguns filmes
de Mazzaropi, fitas religiosas e pornochanchadas. Foi professor da FAAP durante muitos
anos. Atualmente atua como pesquisador cinematográfico.
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Nazareth Ohana (1942-78). Nasceu no Rio de Janeiro. Atuou nos filmes de
Domingos de Oliveira e trabalhou como montadora para o diretor, com quem foi
casada, em Edu, coração de ouro, As duas faces da moeda — que também protagonizou
— e É Simonal. Montou O Capitão Bandeira contra o Dr. Moura Brasil, de Antonio
Calmon, e Vai trabalhar, vagabundo, de Hugo Carvana, além de algumas
pornochanchadas. Dirigiu o curta Pé direito, em 1975.

Nelo Melli* (1923-86). Nasceu na Argentina. Começou sua carreira de montador no
início dos anos 40. Veio para o Brasil com a co-produção argentina Meus amores no
Rio (1959), e acabou montando filmes cruciais do Cinema Novo (Porto das Caixas,
Garrincha, alegria do povo, Os cafajestes, A falecida, El Justicero, Brasil ano 2000,
Garota de Ipanema). A partir dos anos 70 trabalhou em filmes de apelo mais comercial
(A batalha dos Guararapes) e pornochanchadas (Deixa, amorzinho, deixa).

Nilcemar Leyart (1946). Desde 1965 exerceu inúmeras funções nos filmes de José
Mojica Marins, como maquiagem e figurino. A partir de 1974 trabalhou também na
montagem de vários deles, começando por A virgem e o machão. A parceria continuou
em A estranha hospedaria dos prazeres, Inferno carnal, Delírios de um anormal,
Perversão, A 5ª dimensão do sexo, Alucinação macabra e Simplesmente mulher, entre
outros. Para outros diretores, montou Tara maldita e Animais do sexo.

Oswald Hafenrichter* (1899-1973). Nasceu na atual Croácia. Montou seus primeiros trabalhos na Alemanha (Mädchen in Uniform, 1931) e foi para a Itália
acompanhando o diretor Carmine Gallone. Depois da Segunda Guerra, foi para a
Inglaterra e montou o clássico O terceiro homem. Trazido por Cavalcanti para o Brasil,
foi o montador oficial da Vera Cruz, assinando Caiçara, Ângela, Sinhá moça, O
cangaceiro, Floradas na serra, entre outros. Em 1957, voltou para a Inglaterra.

Paulo Sacramento (1971). Nasceu em São Paulo. Formou-se em cinema pela ECANa universidade, dirigiu os filmes Ave e Juvenília e, em outros, exerceu as funções
de produtor e montador. Montou curtas como A alma do negócio e Texas hotel. Foi
assistente de direção em A causa secreta, de Sergio Bianchi, para quem montou, anos
depois, Cronicamente inviável e Quanto vale ou é por quilo?. Montou também os longas
Tônica dominante e Amarelo manga. Em 2003, dirigiu O prisioneiro da grade de ferro.

USP.

Rafael Justo Valverde* (1924-1986). Começou como mecânico na Atlântida. Revelouse montador trabalhando com Moacyr Fenelon em Obrigado doutor (1948). Montou mais
de cem filmes em quarenta anos de carreira, entre os quais Agulha no palheiro e Rua sem
sol, de Alex Viany; Rio 40 graus, Boca de Ouro e Vidas secas, de Nelson Pereira dos Santos,
Assalto ao trem pagador, de Roberto Farias, Deus e o diabo na terra do sol, de Glauber Rocha,
Toda nudez será castigada, de Arnaldo Jabor, entre inúmeros outros.
Raimundo Higino* (1935). Nasceu em Camocim, CE. Iniciou sua carreira como
continuísta em Tudo azul (1952), de Moacyr Fenelon. Durante uma década, exerceu
as funções de assistente de direção e diretor de produção em dezenas de filmes.
Assinou pela primeira vez uma montagem com Os fuzis (1964), de Ruy Guerra.
Montou mais de sessenta filmes, entre os quais Todas as mulheres do mundo, Os
paqueras, A psicose do Laurindo, Ainda agarro esta vizinha, A dama do lotação, Dona
Flor e seus dois maridos e Inocência.
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Ricardo Miranda* (1950). Nasceu em Niterói, RJ. Dirigiu o curta A ceia, para o
Festival JB de 1969. Assinou a montagem de Amor, Carnaval e sonho, de Paulo Cezar
Saraceni, para quem também montou Anchieta, José do Brasil e Ao sul do meu corpo.
Parceiro de Arthur Omar, montou Congo, Vocês, O som, ou tratado de harmonia e
Triste trópico, entre outros. É montador de A idade da terra, de Glauber Rocha, e
Crônica de um industrial, de Luiz Rosemberg Filho. Dirigiu o longa Assim na tela
como no céu e as séries Gilbertianas e Mesa, para a televisão.

Rogério Sganzerla* (1946-2004). Nasceu em Joaçaba, SC. Inicialmente, foi crítico
de cinema. Montou, em 1966, os curtas Olho por olho, O pedestre e Documentário,
esse último de sua autoria, utilizando nos três o jump cut e evitando, assim, os
princípios de continuidade. Radicalizou a descontinuidade em longas Sem essa,
Aranha, composto de catorze planos-seqüências, e O signo do caos, triunfo da
fragmentação e dos espaços desconectados. Montou também A mulher de todos e
Abismu, ambos de sua autoria, e Bom Jesus da Lapa, de Elyseu Visconti.

Sérgio Mekler (1963). Nasceu no Rio de Janeiro. Começou a trabalhar com
montagem na televisão, em 1994. Premiado montador de videoclipes, em 1997
assinou seu primeiro longa, A ostra e o vento, de Walter Lima Jr. É um dos montadores
mais requisitados da nova geração, e trabalhou em filmes de Carla Camurati
(Copacabana, La serva padrona), Carlos Diegues (Orfeu, Deus é brasileiro), além de
Crede-mi, Casa de areia, Cazuza, entre outros. É integrante do grupo Chelpa Ferro.

Severino Dadá* (1941). Nasceu em Pedra, PE. Aprendeu montagem com Nelo
Melli, depois de trabalhar como ator e assistente. Seu primeiro filme como montador
é O amuleto de Ogum, de Nelson Pereira dos Santos (com quem voltou a trabalhar em
Tenda dos milagres). Montou Assuntina das Amérikas, de Luiz Rosemberg Filho, Nem
tudo é verdade e A linguagem de Welles, de Rogério Sganzerla, além de quatro filmes
de Octávio Bezerra. Dirigiu Geraldo José, o som sem barreiras, em 2003.

Sylvio Renoldi* (1942-2004). Nasceu em São Paulo. Aprendeu a montar na
produtora Maristela. Em 1965, montou A hora e a vez de Augusto Matraga, de Roberto
Santos, com quem montaria em 1968 o média Viramundo. No mesmo ano montou O
Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, pelo qual ganhou o prêmio em
Brasília em 1968 e foi considerado gênio do ramo. Com Sganzerla, viria a trabalhar
em outros filmes: Perigo negro, Tudo é Brasil, O signo do caos. Foi montador de
Capovilla (Bebel, a garota-propaganda, O profeta da fome), Khouri (O último êxtase,
As deusas), Babenco (Lúcio Flávio, o passageiro da agonia), além de dezenas de filmes
populares, numa trajetória de mais de setenta montagens.

Vânia Debs (1952). Começou montando filmes dirigidos por Adilson Ruiz (Infinita
tropicália, Carlota/amorosidade). É a montadora oficial da nova geração
pernambucana, tendo trabalhado em curtas de Claudio Assis (Soneto do desmantelo
blue), Paulo Caldas (Chá), Marcelo Gomes (Maracatu, maracatus) e Lírio Ferreira
(That’s a lero lero, O crime da imagem), além dos longa-metragens Baile perfumado e
Árido movie. Montou ainda Como fazer um filme de amor e Durval discos.
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Vera Freire* (1950). Nasceu no Rio de Janeiro. Formou-se em comunicação pela
Estácio de Sá e estudou cinema no IDHEC (França). Montadora desde os anos 70,
trabalhou em pornochanchadas (Motel, Tangarella, O pai do povo). Ganhou destaque
em 1977 por seu trabalho em Mar de rosas, de Ana Carolina. Foi premiada em
Gramado (Raoni) e Brasília (Nunca fomos tão felizes, Que bom te ver viva), e venceu
ambos os prêmios com A maldição do Sanpaku. Destacou-se também pela montagem
de uma série de curtas de Nelson Nadotti.

Virginia Flores (1954). Nasceu no Rio Grande do Sul. Começou sua carreira no Rio
de Janeiro como continuísta, assistente de direção e de montagem. Trabalha em
edição de som desde 1985, tendo realizado mais de trinta longas na função até hoje
(Sonho sem fim, Cinema falado, Baixo Gávea, O quatrilho). É montadora desde 1996,
e trabalhou com Julio Bressane (Miramar, São Jerônimo, Dias de Nietzsche em Turim,
Filme de amor) e outros diretores. Foi premiada em Brasília por Pequeno dicionário
amoroso e Miramar.

Waldemar Noya* (?-1986). Começou no cinema nos anos 30. Seu primeiro
trabalho de montagem, Moleque Tião, data de 1943, tendo trabalhado em seguida no
longa É proibido sonhar. Foi o principal montador da Atlântida, assinando clássicos da
companhia como Também somos irmãos, Aviso aos navegantes, Carnaval no fogo,
Carnaval Atlântida, Nem sansão nem Dalila, Matar ou correr e O homem do Sputnik.
Deixou a companhia em 1960 para montar filmes populares, entre eles Crônica da
cidade amada, Rei Pelé, O fabuloso Fittipaldi e Barra pesada.

Walter Wanny (1946). Nasceu em Taciba, SP. Fez pequenos trabalhos como ator na
Boca do Lixo, até que assumiu o cargo de montador no começo da década de 70. Um
dos mais prolíficos montadores da Boca, trabalhou em filmes como Adultério, as regras
do jogo, Amadas e violentadas, Dezenove mulheres e um homem, Mulher, mulher,
Sábado alucinante e A ilha dos prazeres proibidos, entre muitos outros. Montou de
filmes religiosos a pornográficos, tendo dirigido as últimas produções da Boca, Escola
do sexo anal e Anal de verdade.

Watson Macedo (1918-81). Nasceu em Itaocara, RJ. Começou como assistente de
direção de Carmen Santos, em Inconfidência mineira. Argila (1940), de Humberto
Mauro, foi seu primeiro trabalho com montagem. Contratado pela Atlântida, passou
a dirigir e a montar filmes da produtora. Os dados sobre o número de filmes e os títulos
variam, mas é possível que tenha montado filmes de Moacyr Fenelon e José Carlos
Burle. Um dos maiores diretores da chanchada, montou Carnaval no fogo, A sombra
da outra e A grande vedete, entre outros.

Willen Dias (1958). Nasceu em Volta Redonda, RJ. Em São Paulo, foi estagiário e
desempenhou diversas funções. Aprendeu montagem com Milton Bolinha, no
começo dos anos 80. Foi assistente de montagem em Feliz ano velho e Lua Cheia.
Parceiro constante de Beto Brant, assinou a montagem do curta Jó e dos longas Os
matadores e Crime delicado, assim como a montagem final de O invasor e a edição de
som de Ação entre amigos. Montou também Cabra Cega, de Toni Venturi, e a série de
televisão Carandiru — outras histórias.
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Elaborada a partir de levantamento inédito, esta filmografia, exclusivamente de longas-metragens,
inclui apenas os montadores presentes na mostra, que iniciaram a carreira no longa-metragem
antes de 1990. Para informações biográficas e um panorama maior dos montadores brasileiros,
consulte as pp. 50-60.

Achille Tartari
Piloto 13 (1929); Amor e patriotismo (1930); A Virgem
da Penha e seus milagres (1930); Eterna esperança
(1940); Bandeirantes do Oeste (1946); O circo chegou à
cidade (1954); Travessuras de Pedro Malazartes (1974).

morrer (1984); O cavalinho azul (1984); Fé (1999); O
chamado de Deus (2000); Villa-Lobos — Uma vida de
paixão (2000); Dois perdidos numa noite suja (2002);
Vocação do poder (2005).

Eduardo Leone
Éder Mazzini
O sexo mora ao lado (1975); A força dos sentidos (1979);
Tara, prazeres proibidos (1979); O gosto do pecado
(1980); O inseto do amor (1980); A mulher que inventou
o amor (1980); Sócias do prazer (1980); Amor, palavra
prostituta (1981); Devassidão, orgia do sexo (1981); Em
busca do orgasmo (1981); Escrava do desejo (1981);
Lílian, a suja (1981); Ninfas insaciáveis (1981); Ousadia
(episódios “A peça” e “O método”, 1981); A reencarnação
do sexo (1981); Amado Batista em Sol Vermelho (1982);
As amantes de um homem proibido (1982); Amor,
estranho amor (1982); Anarquia sexual (1982); Bonecas
da noite (1982); Karina, objeto do prazer (1982); A noite
do amor eterno (1982); Prazeres permitidos (episódios
“Água abaixo... Fogo acima” e “O sonho”, 1982); As
safadas (episódios “A rainha do fliperama” e “Belinha, a
virgem”, 1982); Curras alucinantes (1983); Estranho
desejo (1983); Extremos do prazer (1983); As gatas,
mulheres de aluguel (episódios “Aretuza” e “O gato”,
1983); Onda nova (1983); Tudo na cama (1983); Amor
voraz (1984); Os bons tempos voltaram — Vamos gozar
outra vez (episódio “Sábado quente”, 1984); A estrela
nua (1984); Oh! Rebuceteio (1984); Filme demência
(1986); Anjos do arrabalde (1987); Instinto devasso
(1987); Atração satânica (1989); Forever (1990); O corpo
(1991); Cinderela baiana (1998); Paixão perdida (1999).

Eduardo Escorel
O padre e a moça (1966); Terra em transe (1967); Cara
a cara (1968); O bravo guerreiro (1968); Macunaíma
(1969); O leão de sete cabeças (1969); O dragão da
maldade contra o santo guerreiro (1969); Cabeças
cortadas (1970); Os herdeiros (1970); O doce esporte do
sexo (1971); Herança do Nordeste (1972), (episódios
“Casa de farinha” e “Jaramantaia”); Os inconfidentes
(1972); Quando o Carnaval chegar (1972); São Bernardo
(1972); Os condenados (1973); Joana Francesa (1973);
Guerra conjugal (1974); (1974) Contos eróticos (1977)
(episódio “Vereda Tropical”); Terra dos índios (1979);
Eles não usam black-tie (1981); Cabra marcado para
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O país de São Saruê (1971); A vida de Jesus Cristo
(1971), Anjo loiro (1973); As três mortes de Solano
(1976); Os amantes da chuva (1980); O grande palhaço
(1980); E a vaca foi para o brejo (1981); Amor maldito
(1984); Conterrâneos velhos de guerra (1991).

Francisco Sérgio Moreira
Os anos JK — Uma trajetória política (1980); O mundo
mágico dos Trapalhões (1981); Jango (1984); Me beija
(1984); Rádio Auriverde (1991); Yndio do Brasil (1995);
Cruz e Sousa, o poeta do Desterro (2000); Castro Alves
(1999); Lost Zweig (2003); A marca do Terrir (2005).

Gilberto Santeiro
A sagrada família (1970); Crioulo doido (1971); Vida de
artista (1972); Uirá, um índio em busca de Deus (1973);
O picapau amarelo (1973); Ovelha negra, uma
despedida de solteiro (1974); Isto é Pelé (1974); Lição de
amor (1975); Encarnação (1976); Contos eróticos (1977)
(episódio “O arremate”); Morte e vida severina (1977);
Tudo bem (1978); Ato de violência (1980); Os anos JK —
Uma trajetória política (1980); Prova de fogo (1980);
Memórias do medo (1981); Engraçadinha (1981); O
segredo da múmia (1981); Águia na cabeça (1983); O
bom burguês (1983); O cavalinho azul (1984); Avaeté —
Semente da vingança (1985); Sonho sem fim (1986); As
sete vampiras (1986); Baixo Gávea (1986); Um trem para
as estrelas (1987); Dias melhores virão (1989); Jorge, um
brasileiro (1989); O escorpião escarlate (1990); O fio da
memória (1991); O mandarim (1995); Policarpo
Quaresma, herói do Brasil (1998); A terceira morte de
Joaquim Bolívar (1999).

Glauco Mirko Laurelli
Paixão tempestuosa (1954); Nordeste sangrento (1962);
O Lamparina (1963); Seara vermelha (1964); Meu
Japão brasileiro (1964); São Paulo, S. A. (1965); Quatro
brasileiros em Paris (1965); Riacho de sangue (1966);
Herança sangrenta (1966); O anjo assassino (1967); O
caso dos irmãos Naves (1967); O Jeca e a freira(1967);
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Vidas estranhas (1968); Anuska, manequim e mulher
(1968); Panca de valente (1968); As libertinas (1968)
(episódios “Alice” e “Ana”); Maria Bonita, rainha do
cangaço (1968); No paraíso das solteironas (1968);
Adultério à brasileira (1969) (episódio “A assinatura”);
Agnaldo, perigo à vista (1969); Nova gente (1969); Uma
pistola para Djeca (1969); Betão Ronca Ferro (1970);
Caveira, my friend (1970); Em cada coração um punhal
(1970) (episódio “Transplante de mãe”); Gamal, o delírio
do sexo (1970); Os maridos traem... e as mulheres
subtraem (1970); A moreninha (1970); Cassy Jones, o
magnífico sedutor (1972); Geração em fuga (1973);
Trindad...é meu nome (1973); Doramundo (1978).

Idê Lacreta
Cabaret Mineiro (1980); Amenic — Entre o discurso e a
prática (1984); Corpo a corpo, todos os sonhos do mundo
(1984); Noites do sertão (1984); A ópera do malandro
(1985); A hora da estrela (1986); O país dos tenentes
(1987); Sua excelência, o candidato (1991); Um céu de
estrelas (1996); Ed Mort (1997); Kenoma (1998); Por trás
do pano (1999); Um copo de cólera (1999); Através da
janela (2000); Latitude zero (2000); Urbania (2001); O
prisioneiro da grade de ferro (2004); 500 Almas (2004);
Em trânsito (2005).

Inácio Araújo
A noite do desejo (1973); A Selva (1973); O Jeca
macumbeiro (1974); O poderoso machão (1974); Lilian
M.: relatório confidencial (1975); O dia em que o santo
pecou (1975); Aleluia Gretchen (1976); A noite das
fêmeas (1976); As safadas (1982) (episódio “Uma aula de
sanfona”); Tchau amor (1983).

Crueldade mortal (1976); Tem folga na direção (1976);
As filhas do fogo (1978); O sol dos amantes (1979); O
Evangelho segundo Teotônio (1984).

José Cañizares
Tú eres la paz (1942); Juvenilia (1943); Allá en el setenta
y tantos (1945); El capitán Pérez (1946); El tercer
huésped (1946); Inspiración (1946); Soy un infeliz
(1946); Mirad los lirios del campo (1947); La caraba
(1948); Siete para un secreto (1947); El tambor de
Tacuarí (1948); Rodríguez supernumerario (1948); La
otra y yo (1949); El extraño caso de la mujer asesinada
(1949); As aventuras de Jack (1949); El último payador
(1950); Mundo estranho (1950); Escuela de campeones
(1950); Volver a la vida (1951); Mi divina pobreza
(1951); Los árboles mueren de pie (1951); O comprador
de fazendas (1951); A carne (1952); Simão, o caolho
(1952); Meu destino é pecar (1952); Magia verde (1953);
O saci (1953); O canto do mar (1954); Mulher de
verdade (1954); Carnaval em lá maior (1955); Die
windrose (1955) (episódio “Ana”); Rosas no céu,
milagres na terra (1955); Mãos sangrentas (1955);
Leonora dos sete mares (1956); Quem matou Anabela?
(1956); A pensão de D. Estela (1956); Eva no
Brasil(1956); Uma certa Lucrécia (1957); Arara
vermelha (1957); Absolutamente certo (1957); O cantor e
o milionário (1958); Moral em concordata (1959); Dona
Violante Miranda (1960); Nudismo não é pecado
(1960); Silêncio branco (1960); Por um céu de liberdade
(1961); Superbeldades (1964); Isto é streap-tease (1962));
Sol sobre a lama (1962); Convite ao pecado (1965);
Amor na selva (1966); Três histórias de amor (1966); Os
Incríveis neste mundo louco (1967); Diversões
naturistas (1967).

João Ramiro Mello
Gimba, presidente dos valentes (1963); O grito da terra
(1964); Menino de engenho (1965); Mar corrente
(1967); O grande assalto (1967); Opinião pública
(1967); Todas as mulheres do mundo (1967); Brasil
verdade (1968) (episódio “Memórias do cangaço”); Os
carrascos estão entre nós (1968); Incrível, fantástico,
extraordinário (1969); Memória de Helena (1969); O
tesouro de Zapata (1969); Rifa-se uma mulher (1969);
Balada dos infiéis (1970); Pindorama (1971); Prata
Palomares (1971); A volta pela estrada da violência
(1972); Guru das sete cidades (1972); O salário da morte
(1972); A filha de madame Betina (1973); Caingangue,
a pontaria do diabo (1973); Como evitar o desquite
(1973); Como nos livrar do saco (1973); Obsessão
(1973); O homem que descobriu o nu invisível (1973);
Mais ou menos virgem (1974); O mau caráter (1974);
Um edifício chamado 200 (1974); Essas mulheres
lindas, nuas e maravilhosas (1975); O pistoleiro (1975);
O sósia da morte (1975); A noite dos assassinos (1976);

José Medina
Perversidade (1921); Do Rio a São Paulo para casar
(1922); Gigi (1925).

Leovigildo Cordeiro (Radar)
O Leão do Norte (1974); O último malandro (1974); As
desquitadas (1975); As loucuras de um sedutor (1975); O
esquadrão da morte (1975); Secas e molhadas (1975);
Costinha, o rei da selva (1976); O sexomaníaco (1976);
Sete mulheres para um homem só (1976); A força do
Xangó (1977); Costinha e o King Mong (1977); O
monstro Caraíba (1977); Pedro Bó, o caçador de
cangaceiros (1977); Prá ficar nua, cachê dobrado (1977);
Uma aventura na floresta encantada (1977); O monstro
de Santa Teresa (1978); Nas ondas do surf (1978);
Agonia (1978); Dupla traição (1978); As amiguinhas
(1979); Massacre em Caxias (1979); Sexo e sangue
(1979); Violência e sedução (1979); Amantes violentos
(1980); Depravação (1980); Gigante da América (1980);
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Sofia e Anita — Deliciosamente impuras (1980); A
cobiça do sexo (1981); Amor e traição (1981); Caçadoras
do sexo (1981); Delícias do sexo (1981); Um menino...
Uma mulher (1981); Viagem ao céu da boca (1981);
Tabu (1982); Mar do pecado (1982); Depravação II
(1982); Depravados em fúria (1983); Taradas no cio
(1983); Etéia, a extraterrestre em sua aventura no Rio
(1984). Solar das taras proibidas (1984).

Luiz Elias
Getúlio: glória e drama de um povo (1956); Sina do
aventureiro (1958); O vigilante rodoviário (1962); À
meia-noite levarei sua alma (1963); O beijo (1964); O
vigilante contra o crime (1964); A desforra (1965); O
diabo de Vila Velha (1965); A verdade vem do alto
(1966); O vigilante e os cinco valentes (1966); Esta noite
encarnarei no teu cadáver (1967); O vigilante em missão
secreta (1967); Brasil verdade (1968) (episódio “Os
subterrâneos do futebol”); Águias em patrulha (1969); A
compadecida (1969); Meu nome é Tonho (1969); O
agente da lei, O (1969); O mistério do Taurus 38 (1969);
Mágoas de caboclo (1970); Marcado para o perigo
(1970); Sentinelas do espaço (1970); Nenê Bandalho
(1970); Até o último mercenário (1971); A herança
(1971); Os desclassificados (1972); Jeca e o bode (1972);
Pânico no império do crime (1972); A virgem (1973);
Caçada sangrenta (1974); Chão bruto (1977); Pixote, a lei
do mais fraco (1980); Eros, o deus do amor (1981); Mulher
objeto (1981); Os indecentes (1981); Quebrando a cara
(1984); Os bons tempos voltaram — Vamos gozar outra vez
(episódio “Os bons tempos voltaram”) (1984); Eu (1986);
Supercolosso, o filme (1996); O cangaceiro (1997); As feras
(2001); Pelé eterno (2004).

Mair Tavares
América do sexo (1969) (episódio “Sexta-feira da paixão,
sábado de aleluia”); O anjo nasceu (1969); Barão Olavo,
o horrível (1970); Pecado mortal (1970); Copacabana,
mon amour (1970); A família do barulho (1970); Lúcia
McCartney, uma garota de programa (1971);
Lobisomem, terror da meia-noite (1974); Xica da Silva
(1976); Lira do delírio (1978); Chuvas de verão (1977);
Bye, bye, Brasil (1979); Eu te amo (1981); Quilombo
(1984); A ópera do malandro (1985); Cinema falado
(1986); Eu sei que vou te amar (1986); A bela palomera
(1987); Ele, o boto (1987); Kuarup (1989); Veja esta
canção (1994); O quatrilho (1995); Tieta do Agreste
(1996); Tudo é Brasil (1998); Milagre em Juazeiro
(1999); Estorvo (2000); Brava gente brasileira (2000);
Três histórias da Bahia (2001); Timor Lorosae — O
massacre que o mundo não viu (2001); Uma onda no ar
(2002); A paixão de Jacobina (2002); O risco: Lúcio
Costa e a utopia moderna (2003); Quase dois irmãos
(2005); O veneno da madrugada (2005).
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Mauro Alice
Sai da frente (1952); Uma pulga na balança (1953);
Floradas na serra (1954); Gato de madame (1956); O
sobrado (1956); A baronesa transviada (1957); Rico ri à
toa (1957); Rio fantasia (1957); A grande vedete (1958);
Alegria de viver (1958); No mundo da lua (1958); O
cantor e o milionário (1958); Jeca Tatu (1959); Na
Garganta do Diabo (1959); Ravina (1959); A primeira
missa (1961); Bruma seca (1961); Tristeza do Jeca (1961);
Vendedor de lingüiças (1962); Casinha pequenina (1963);
Os vencidos (1963); Roteiro dos pampas (1963); Imitando
o sol (1964); Noite vazia (1964); Grande sertão (1965); O
puritano da Rua Augusta (1965); Vereda da salvação
(1965); Corpo ardente (1966); Maré alta (1968); Verão de
fogo (1969); O palácio dos anjos, (1970); As gatinhas
(1970); Em cada coração um punhal (1970) (episódio
“Transplante de mãe”); Pantanal de sangue (1971); As
noites de Iemanjá (1971); Um caipira em Bariloche
(1973); O detetive Bolacha contra o gênio do crime (1973);
As cangaceiras eróticas (1974); O anjo da noite (1974);
Jecão... Um fofoqueiro no céu (1977); Alucinada pelo
desejo (1979); Filhos e amantes (1981); As aventuras da
Turma da Mônica (1982); Retrato falado de uma mulher
sem pudor (1982); Made in Brazil (1985); O beijo da
Mulher Aranha (1985); Besame mucho (1987); Fogo e
paixão (1988); Doida demais (1989); A grande noitada
(1997); Coração iluminado (1998); Até que a vida nos
separe (1999); Carandiru (2003).

Máximo Barro
Se a cidade contasse (1954); A padroeira do Brasil (1958);
O pão que o diabo amassou (1958); Macumba na alta
(1959); As aventuras de Pedro Malazartes (1960);
Conceição (1960); Zé do Periquito (1960); Meu destino em
suas mãos (1962); O cabeleira (1963); A ilha (1963); Terra
sem Deus (1963); As cariocas (1966) (episódio dirigido por
Fernando de Barros); O corintiano (1966); A margem
(1967); O quarto (1968); A arte de amar bem (1970); Cléo
e Daniel (1970); Isto é São Paulo (1970); Isto é Brasil
(1970); Uma mulher para sábado (1971); Cordélia,
Cordélia (1971); O conto do vigário (1976); A última
ilusão (1976); A árvore dos sexos (1977); Ninfas diabólicas
(1978); O atleta sexual (1978); Curumim (1979); O outro
lado do crime (1979); Uma estranha história de amor
(1979); Milagre, o poder da fé (1979); Viúvas precisam de
consolo (1979); Colegiais e lições de sexo (1979); Amélia,
mulher de verdade (1981); A noite das depravadas (1981);
O sexo e as pipas (1981); Aluga-se moças (1981); O castelo
das taras(1982); O inferno começa aqui (1982); Perdida
em Sodoma (1982); Procuro uma cama (1982); O vale dos
amantes (1982); Aluga-se moças 2 (1983); Põe devagar...
bem devagarinho (1983); Vaivém à brasileira (1983); O
filho adotivo (1984); Meu homem, meu amante (1984);
Rastros na areia (1988); O vigilante (1992).
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Nelo Melli
Mi amor eres tú (1941); Águila blanca (1941); Locos de
verano (1942); El espejo (1943); El fabricante de estrellas
(1943); La calle Corrientes (1943); Punto negro (1943);
Las seis suegras de Barba Azul (1945); Rigoberto (1945);
Esperanza (1949); La balandra Isabel llegó esta tarde
(1950); Donde comienzan los pantanos (1952); Paraíso
robado (1952); Sala de guardia (1952); El cura Lorenzo
(1954); Concierto para una lágrima (1955); Marianela
(1955); Sinfonía de juventud (1955); El protegido
(1956); El último perro (1956); Estrellas de Buenos Aires
(1956); La muerte flota en el río (1956); Surcos en el mar
(1956); Campo virgen (1958); Meus amores no Rio
(1959); Mandacaru vermelho (1961); Teus olhos
castanhos (1961); Esse Rio que eu amo (1962);
Garrincha, alegria do povo (1962); Os cafajestes (1962);
Pedro e Paulo (1962); Porto das Caixas (1962); Gimba,
presidente dos valentes (1963); Pluft, o fantasminha
(1964); Viagem aos seios de Duília (1964); A falecida
(1965); ABC do amor (1967) (episódio “O pacto”); El
Justicero (1967); Garota de Ipanema (1967); O menino e
o vento (1967); Perpétuo contra o esquadrão da morte
(1967); Capitu (1968); Anjos e demônios (1969); Brasil
ano 2000 (1969); Tempo de violência (1969); Cômicos e
mais cômicos (1971); Romualdo e Juliana (1971); O
marido virgem (1973); O supercareta (1973); Pontal da
solidão (1974); Seguro de castidad (1974); O segredo da
rosa (1974); Sinfonia brasileira (1974); Uma tarde, outra
tarde (1974); Deixa amorzinho, deixa (1975); Onanias, o
poderoso machão (1975); Marília e Marina (1976);
Cordão de ouro (1977);Na ponta da faca (1977);
Batalha dos Guararapes (1978); A rainha do rádio
(1981); Dois homens para matar (1984); Ela e os homens
(1984); Tropclip (1985).

Oswald Hafenrichter
Mädchen in uniform (1931); Gitta entdeckt ihr herz
(1932); Der choral von Leuthen (1933); Scipione
l’africano (1937); Dir gehört mein herz (1938); Giuseppe
Verdi (1938); Mutterlied (1938); ); Il sogno di Butterfly
(1939); Marionette (1939); Amami, Alfredo! (1940);
Manon Lescaut (1940); Oltre l’amore (1940); An ideal
husband (1947); The fallen idol (1948); The third man
(1949); Caiçara (1950); The happiest days of your life
(1950); Ângela (1951); Apassionata (1952); Sai da frente
(1952); Terra é sempre terra (1952); Tico-tico no fubá
(1952); Nadando em dinheiro (1952); Veneno (1952);
Esquina da ilusão (1953); Luz apagada (1953); O
cangaceiro (1953); Sinhá Moça (1953); Uma pulga na
balança (1953); Candinho (1954); É proibido beijar
(1954); Família Lero-Lero (1954); Floradas na serra
(1954); Na senda do crime (1954); Armas da vingança
(1955); O sobrado (1956); A estrada (1956); The smallest
show on earth (1957); Escravos do amor das amazonas

(1958); Hello London (1958); Law and disorder (1958);
Jet storm (1959); Foxhole in Cairo (1961); The hands of
Orlac (1961); Ein toter sucht seinen mörder(1962); The
happy thieves (1962); Ladies who do (1963); Sparrows
can’t sing (1963); Das verrätertor (1964); Dr. Who and
the Daleks (1965); The skull (1965); The deadly bees
(1966); The psychopath (1966); The Trygon factor
(1966); Danger route (1968); The file of the golden goose
(1969) Cry of the banshee (1970); Trog (1970); The
creeping flesh (1973); The vault of horror (1973)

Rafael Justo Valverde
Obrigado, doutor (1948); Poeira de estrelas (1948);
Dominó Negro (1949); O homem que passa (1949);
Todos por um (1950); Maria da Praia (1951); Milagre de
amor (1951); Tudo azul (1951); Com o diabo no corpo
(1952); Destino (1952); O preço de um desejo (1952);
Agulha no palheiro (1953); Balança mas não cai (1953);
Carnaval em Caxias (1953); Luzes nas sombras (1953);
Rua sem sol (1954); Genival é de morte (1955); O primo
do cangaceiro (1955); Rio 40 Graus (1955); Tira a mão
daí (1955); Com água na boca (1956); Sai de baixo
(1956); Com jeito vai (1957); De pernas pro ar (1957);
Metido a bacana (1957); Rio Zona Norte (1957); É de
chuá! (1958); E o bicho não deu (1958); Pé na tábua
(1958); Sherlock de araque (1958); Espírito de
porco(1959) Garota enxuta (1959); Massagista de
madame (1959); Mulheres à vista (1959); Eles não
voltaram (1960); Entrei de gaiato (1960); Marido de
mulher boa (1960); Pistoleiro Bossa Nova (1960); Tudo
legal (1960); Vai que é mole (1960); Briga, mulher e
samba (1961); O dono da bola (1961); Os três
cangaceiros (1961);
Mulheres, cheguei (1961); Um
candango na Belacap (1961); Viúvo alegre (1961);
Assalto ao trem pagador (1962); Boca de Ouro (1962);
Bom mesmo é Carnaval (1962);Os cosmonautas (1962);
O homem que roubou a Copa do Mundo (1963) Quero
essa mulher assim mesmo (1963); Vidas secas (1963);
Asfalto selvagem (1964); Bonitinha mas ordinária
(1964); Deus e o diabo na terra do sol (1964); Pão de
Açúcar (1964); Procura-se uma rosa (1964); Selva
trágica (1964); Um ramo para Luiza (1964); Entre o
amor e o cangaço (1965); História de um crápula (1965);
Morte para um covarde (1965); Society em baby-doll
(1965); Cuidado, espião brasileiro em ação (1966);
Engraçadinha depois dos trinta (1966); Essa gatinha é
minha (1966); Na onda do iê-iê-iê (1966); Nudista à
força (1966); Onde a terra começa (1966); Paraíba, vida
e morte de um bandido (1966); 007 1/2 no Carnaval
(1966); Em busca do tesouro (1967); Jerry, a grande
parada (1967); A lei do cão (1967); Mar corrente (1967);
Mineirinho vivo ou Morto (1967); Proezas de Satanás na
Vila do Leva-e-Traz (1967); As sete faces de um cafajeste
(1968); As aventuras de Chico Valente (1968); Cristo de
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lama, a história do Aleijadinho (1968); Dois na lona
(1968); Fome de amor (1968); Massacre no supermercado
(1968); Os viciados (1968); Três mulheres de Casanova
(1968); A cama ao alcance de todos (1969) (episódio “A
segunda cama”); A doce mulher amada (1969); A noite
do meu bem (1969); A penúltima donzela (1969); A um
pulo da morte (1969); O matador profissional (1969); Os
raptores (1969); Meu nome é Lampião (1969); A
vingança dos doze (1970); Estranho triângulo (1970);
Navalha na carne (1970); Pais quadrados, filhos
avançados (1970); Roberto Carlos e o diamante cor-derosa (1970); As aventuras com tio Maneco (1971); Azyllo
muito louco (1971); Em família (1971); Pra quem fica,
tchau! (1971); Os machões (1972); Roberto Carlos a 300
quilômetros por hora (1972); Toda nudez será castigada
(1973); Um virgem na praça (1973); As moças daquela
hora (1974); A Rainha Diaba (1974); Nem os bruxos
escapam (1975); O caçador de fantasmas (1975); Uma
mulata para todos (1975); O casamento (1976); Deu a
louca nas mulheres (1977); Essa freira é uma parada
(1977); Fim de festa (1978); Maneco, o super tio (1978);
Parceiros da aventura (1980); Álbum de família (1981);
Bonitinha mas ordinária (1981); Beijo na boca (1982);
Atrapalhando a Suate (1983); Perdoa-me por me traíres
(1983); O homem da capa preta (1986).Tanga (Deu no
New York Times) (1986); Vento sul (1986).

roubo da calcinhas (1975); Dona Flor e seus dois maridos
(1976); O crime do Zé Bigorna (1977); Tenda dos
Milagres (1977); Amor bandido (1978); A dama do
lotação (1978); O bom marido(1978); Assim era a
pornochanchada (1978); Cinderelo trapalhão (1979);
Copa 78 — O poder do futebol (1979); O princípio do
prazer (1979); O beijo no asfalto (1980); O rei e Os
Trapalhões (1980) Prova de fogo (1980); Menino do Rio
(1981); O incrível monstro trapalhão (1981); As
aventuras de um paraíba (1982); Índia, a filha do sol
(1982); Inocência (1983); Garota dourada (1983); O rei
do Rio (1985); Luzia-homem (1988); Solidão, uma linda
história de amor (1989); Buena sorte (1997).

Ricardo Miranda
Amor, carnaval e sonhos (1972); Triste trópico (1974);
Anchieta, José do Brasil (1977); Xuxu, planta-se... (1974);
Crônica de um industrial (1978); “Copa 78 — O poder
do futebol” (1979); A idade da terra (1980); O homem de
areia (1981); O segredo da múmia (1981); Luz del Fuego
(1982); Ao sul do meu corpo (1982).

Rogério Sganzerla
O Signo do Caos (2005); Abismu (1978); A Mulher de
Todos (1969); Sem essa, Aranha (1970).

Severino Dadá
Raimundo Higino
Os fuzis, Os (1963); Todas as mulheres do mundo (1967);
A psicose de Laurindo (1969); Os paqueras (1969); A
dança das bruxas (1970); Ascensão e queda de um
paquera (1970); Memórias de um gigolô (1970); O
impossível acontece (1970) (episódio “Eu, ela e o outro”);
O vale do Canaã (1970); Os senhores da terra (1970);
Assalto à brasileira (1971); Dois perdidos numa noite
suja (1971); Edy Sexy, o agente positivo (1971); Faustão
(1971); O enterro da cafetina (1971); Soninha toda pura
(1971); A difícil vida fácil (1972); O grande gozador
(1972); Jesuíno Brilhante, o cangaceiro (1972); Mãos
vazias (1972); Missão: matar (1972); O grande gozador
(1972); Procura-se uma virgem (1972); Quando as
mulheres paqueram (1972); Simeão, o boêmio (1972);
Um marido sem... é como um jardim sem flores (1972);
Café na cama (1973); Como era boa a nossa empregada
(1973) (episódios “O terror das empregadas” e “O melhor
da festa”); Os mansos (1973); Tati, a garota (1973); A
cartomante (1974); A estrela sobe (1974); Ainda agarro
esta vizinha (1974); As mulheres que fazem diferente
(1974) (episódio: “A bela da tarde”); Banana mecânica
(1974); Essa gostosa brincadeira a dois (1974); O
comprador de fazendas (1974); O roubo da calcinhas
(1975); As aventuras amorosas de um padeiro (1975); Eu
dou o que ela gosta (1975); Luz, cama, ação (1975); O
flagrante (1975); O homem da cabeça de ouro (1975); O
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O amuleto de Ogum (1974); Assuntina das
Amérikas(1976); Na ponta da faca (1977); Tenda dos
Milagres (1977); Um brasileiro chamado Rosaflor
(1977); Boi de prata (1980); Mulher de programa (1981);
Insônia (1982); Banquete das taras (1982); Os três
Palhaços e o menino (1982); Um sedutor fora de série
(1983); A longa noite do prazer (1983); Estranho jogo do
sexo (1983); Nem tudo é verdade (1986); Memória viva
(1987); Uma avenida chamada Brasil (1989); Matou a
família e foi ao cinema (1991); A dívida da vida (1992);
A saga do guerreiro alumioso (1993); Corisco & Dadá
(1996); O lado certo da vida errada (1996); Milagre em
Juazeiro (1999); Lua Cambará (2002).

Sylvio Renoldi
A hora e a vez de Augusto Matraga (1965); Luta nos
pampas (1965); As cariocas (1966) (3°episódio); Vidas
nuas (1967); As libertinas (1968) (episódio “Angélica”);
Trilogia de terror (1968); Bebel, a garota propaganda
(1968); Brasil verdade (1968) (episódio “Viramundo”); O
Bandido da Luz Vermelha (1968); O homem Nu (1968);
Adultério à brasileira (1969) (episódio “O telhado”); As
armas (1969); O cangaceiro sanguinário (1969); O
cangaceiro sem Deus (1969); O Gigante, a hora e a vez
do cinegrafista (1969); O profeta da fome (1969); Quelé
do Pajeú (1969); Em cada coração um punhal (1970)
(episódios “Clepsusana” e “O filho da televisão”);
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Juliana do amor perdido (1970); África eterna (1970); O
pornógrafo (1970); Sertão em festa (1970); Fora das
grades (1971); Ipanema toda nua (1971); Luar do sertão
(1971); No rancho fundo (1971); Paixão na praia (1971);
A infidelidade ao alcance de todos (1972); As deusas
(1972); Corrida em busca do amor (1972); Janaína, a
virgem proibida (1972); Jogo da vida e da morte (1972);
Maridos em férias (1972); Os desempregados (1972);
Piconzé (1972); Rogo a Deus e mando bala (1972);
Mestiça, a escrava indomável (1973); O poderoso
garanhão (1973); Os garotos virgens de Ipanema (1973);
O último êxtase (1973); Um intruso no paraíso (1973); A
noite do espantalho (1974); A noiva da noite (1974); A
casa das tentações (1975); A extorsão (1975); Efigênia dá
tudo que tem (1975); Ladrão de galinhas (1975); O rei da
noite (1975); Aruã na terra dos homens maus (1976); O
Ibrahim do subúrbio (1976); Paranóia (1976); Socorro!
Eu não quero morrer virgem (1976); A praia do pecado
(1977); Gente fina é outra coisa (1977); Lúcio Flávio, o
passageiro da agonia (1977); O segredo das massagistas
(1977); Será que ela agüenta? (1977); Snuff, vítimas do
prazer (1977); Adultério por amor (1978) A força do sexo
(1978); Chapéu de couro (1978); O artesão de mulheres
(1978); O cortiço (1978); O Caçador de Esmeraldas
(1979); Os três boiadeiros (1979); A tara das cocotas na
ilha do pecado (1980); Cabocla Tereza (1980);
Campineiro, o garotão para madames (1981);
Oswaldianas (1992) (episódio “Perigo Negro”); Tudo é
Brasil (1997); O signo do caos (2005).

Vera Freire
Mandinga (1970); Motel (1975); Tangarella, a tanga de
cristal (1975); O pai do povo (1976); Mar de rosas
(1977); Samba da criação do mundo (1978); O escolhido
de Iemanjá (1978); Raoni (1978); Gaijin — Os
caminhos da liberdade (1980); Até a última gota (1980);
O sonho não acabou (1982); Das tripas coração (1982);
Garota dourada (1983); Nunca fomos tão felizes (1984);
Além da paixão (1985); Dança dos bonecos (1986); O
homem da capa preta (1986); O mentiroso (1987);
Sonhos de menina-moça (1988); Super Xuxa contra o
baixo astral (1988); Que bom te ver viva (1989); A
maldição do Sanpaku (1992); Oswaldianas (1992)
(episódio “Daisy das almas deste mundo”); Menino
Maluquinho — O filme (1995); Quem matou Pixote?
(1996); Doces poderes (1996); Fica comigo (1996);
Adágio ao sol (2000); O Aleijadinho (2001); Garrincha
— Estrela solitária (2003); O vestido (2003).

acaso (1946); O gol da vitória (1946); Segura esta
mulher (1946); Sob a luz de meu bairro (1946); Asas do
Brasil (1947); Este mundo é um pandeiro (1947); Falta
alguém no manicômio (1948); Luz dos meus olhos
(1947); É com este que eu vou (1948); E o mundo se
diverte (1948); Terra violenta (1948); A sombra da outra
(1949); O caçula do barulho (1949); Também somos
irmãos (1949); Aviso aos navegantes (1950); Carnaval no
fogo (1950); Não é nada disso (1950); Aí vem o barão
(1951); Areias ardentes (1951); Barnabé tu és meu
(1951); Brasil desconhecido (1951); Barnabé tu és meu
(1951); Maior que o ódio (1951); Amei um bicheiro
(1952); Carnaval Atlântida (1952); Três vagabundos
(1952); A carne é o diabo (1953); A dupla do barulho
(1953); É pra casar? (1953); Guerra ao samba (1954);
Malandros em quarta dimensão (1954); Matar ou correr
(1954); Nem Sansão nem Dalila (1954); Paixão nas
selvas (1955); Chico Viola não morreu (1955); O golpe
(1955); Colégio de brotos (1956); Garotas e samba
(1956); Papai fanfarrão (1956); Vamos com calma
(1956); De vento em popa (1957); Treze cadeiras (1957);
É a maior (1958); E o espetáculo continua (1958); Esse
milhão é meu (1958); Aí vem a alegria (1959); O cupim
(1959); O homem do Sputnik (1959); O palhaço o que é?
(1959); Pintando o sete (1959); Cacareco vem aí (1960);
Dois ladrões (1960); Quanto mais samba melhor (1961);
As sete Evas (1962); Entre mulheres e espiões (1962); Os
apavorados (1962); O rei Pelé (1963); Crônica da cidade
amada (1965); Os selvagens (1965); Lana, rainha das
amazonas (1966); O mundo alegre de Helô (1966); Toda
donzela tem um pai que é uma fera (1966); Adorável
trapalhão (1967); Jogo perigoso (1967); Como matar um
playboy (1968); Jovens pra frente (1968); O diabo mora
no sangue (1968); Um é pouco, dois é bom (1970); As
confissões de Frei Abóbora (1971); Rua descalça (1971);
Como ganhar na loteria sem perder a esportiva (1971);
Jesus Cristo, eu estou aqui (1971); Rua descalça (1971);
Som, amor e curtição (1972); Eu transo... ela transa
(1972); O fabuloso Fittipaldi (1973); Aladim e a
lâmpada maravilhosa (1973); Enigma para demônios
(1974); Quem tem medo de lobisomem? (1974); Assim
era a Atlântida (1975); O casal (1975); Ipanema, adeus!
(1975); Nós, os canalhas (1975); Padre Cícero (1976); A
mulher do desejo (1977); Barra pesada (1977); Agüenta,
coração (1984).

Waldemar Noya
Moleque Tião (1943); É proibido sonhar (1943);
Tristezas não pagam dívidas (1944); Gente honesta
(1944); Romance de um mordedor (1944); Não adianta
chorar (1945); Vidas solitárias (1945); Fantasma por
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A falecida
Drama; 1965; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b; 85 min. Produtora:
Produções Cinematográficas Meta Ltda./ Produção: Jofre Rodrigues
e Aluisio Leite Garcia/ Direção: Leon Hirszman/ Montagem: Nelo
Melli/ Roteiro: Leon Hirszman e Eduardo Coutinho, baseado na
peça teatral de Nelson Rodrigues/ Fotografia: José Medeiros/
Câmera: Dib Lufti. Com Fernanda Montenegro, Paulo Gracindo e
Ivan Cândido.
Zulmira é obcecada pela morte e quer ter um funeral luxuoso.
Acreditando estar doente, pede ao marido que procure o Sr.
Guimarães, homem rico, que se recusa a ajudar e conta que teve um
caso com Zulmira.

A hora e a vez de Augusto Matraga
Drama; 1965; São Paulo; 35 mm; p&b; 120 min. Produtora:
Luis Carlos Barreto Produções Cinematográficas/ Produção:
Luis Carlos Barreto/ Direção: Roberto Santos/ Montagem:
Sylvio Renoldi/ Roteiro: Roberto Santos, baseado no conto de
Guimarães Rosa com mesmo nome/ Fotografia: Helio Silva.
Com Leonardo Villar, Jofre Soares e Maurício do Valle.
Augusto Matraga é um fazendeiro violento que vive no sertão
de Minas Gerais. Após sofrer emboscada é dado como
morto. Salvo por um casal de negros, volta-se para a
religiosidade. Porém, quando conhece Joãozinho Bem Bem,
este percebe nele o homem violento. Vive então o conflito
entre a vingança e a penitência por seus erros.

Ampla Visão
Não-ficção; 2004; São Paulo; vídeo; p&b e cor; 11 min. Produtora: Heco
Produções/ Direção e montagem: Eugênio Puppo e Ricardo Carioba.
Filme de montagem realizado com base em material do Acervo Primo
Carbonari. Destaque para as imagens de personalidades como Júlio
Prestes, Adhemar de Barros, Santos Dumont e de acontecimentos
como os Jogos Panamericanos e festividades carnavalescas.

Assalto ao trem pagador
Policial; 1962; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b; 89 min. Produtora: Produções
Cinematográficas Herbert Richers/ Produção: Roberto Farias, Herbert
Richers e Arnaldo Zonari/ Direção: Roberto Farias/ Montagem: Rafael Justo
Valverde/ Roteiro: Roberto Farias/ Câmera José Rosa/ Fotografia: Amleto
Daissé. Com Reginaldo Faria, Grande Otelo e Eliezer Gomes.
Gangue executa um assalto ao trem pagador da Estrada de Ferro Central do
Brasil, e, para não despertar suspeitas da polícia, eles decidem só gastar 10%
do produto roubado. Grilo Peru, que desrespeita o trato, entrega-se ao luxo na
Zona Sul e é assassinado por Tião Medonho, o líder do bando. Ao mesmo
tempo, a polícia fecha o cerco sobre os outros assaltantes para chegar ao líder.
70
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Cabaret Mineiro
Drama; 1980; Montes Claros; 35 mm; cor; 75 min. Produtora: Companhia
Cinematográfica Monteclarence/ Produção: Carlos Alberto Prates Correia/
Direção: Carlos Alberto Prates Correia/ Montagem: Idê Lacreta/ Roteiro:
Carlos Alberto Prates Correia/ Fotografia: Murilo Salles. Com Nelson Dantas,
Tamara Taxman e Tânia Alves.
Paixão é um elegante aventureiro que viaja de trem pelo norte de Minas.
Durante a viagem ele se apaixona por Salinas, que desaparece na manhã
seguinte. Em Montes Claros, Paixão se apaixona por Avana e os dois vão morar
em Grão Mogol. Lá o casal é atacado por uma onça e Paixão a mata. Na praça
da estação, ele se vê levando mulher e filha ao trem que sairá do hospício.

Cabra marcado para morrer
Não-ficção; 1964-84; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b e Cor; 119 min.
Produção Executiva: Zelito Viana/ Direção: Eduardo Coutinho/
Montagem: Eduardo Escorel/ Roteiro: Eduardo Coutinho/
Fotografia: Fernando Duarte (1964) e Edgard Moura (1981).
João Pedro Teixeira foi um líder camponês assassinado por ordem dos
latifundiários no início dos anos 1960. As filmagens de sua vida foram
interrompidas pelo golpe militar de 1964. Dezessete anos depois, o
diretor retoma o projeto e procura a viúva Elizabeth Teixeira e seus
filhos. O tema principal do filme passou a ser a trajetória dos
personagens, a partir de lembranças e imagens passadas.

Caiçara
Drama; 1950; São Bernardo do Campo; p&b; 95 min.
Produtora: Companhia Cinematográfica Vera Cruz/ Produção:
Alberto Cavalcanti/ Direção: Adolfo Celi/ Montagem: Oswaldo
Hafenrichter/ Roteiro: Alberto Cavalcanti, Adolfo Celi e
Ruggero Jacobbi/ Fotografia: Chick Fowle/ Câmera: Nigel C.
Huke, Jacques Deheinzelin e Adalberto Kemenv. Com Eliane
Lage, Carlos Vergueiro e Mário Sérgio.
Marina é casada com Zé Amaro, e sua vida é tediosa e
melancólica. O drama se intensifica quando Manoel, sócio de
Zé Amaro, tenta conquistá-la à força. A situação muda quando
um marinheiro, Alberto, se apaixona por Marina.

Cinejornal notícias em Amplavisão no 125
Não-ficção; 1957-61; São Paulo; 35 mm; p&b; 8 min.
Produtora: Primo Carbonari Produções Cinematográficas/
Direção: Vicente Carbonari/ Montagem: Achille Tartari.
Cinejornal que aborda diversos temas do período entre 1957 e
1961.Visita à fábrica Nacional de Vagões, com a presença do
então presidente Juscelino Kubitschek, e a chegada do
príncipe holandês ao Brasil.
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Estorvo
Drama; 1998; Rio de Janeiro; 35 mm; cor; 95 min. Produtora:
Prefeitura do Rio – Secretaria Municipal de Cultura, Riofilme,
Rioarte e Sky Light Cinema/ Produção: Bruno Stroppiana e
Bruno Cerveira/ Direção: Ruy Guerra/ Montagem: Mair
Tavares/ Roteiro: Ruy Guerra, baseado no livro de Chico
Buarque de Holanda/ Fotografia: Marcelo Durst. Com Jorge
Perugorria, Bianca Byington e Karen Accioly.
O pesadelo existencialista de um personagem anônimo que
vaga pela cidade de hoje. Na verdade, o desespero de um
homem, um anti-herói sem nome, que vive na cidade e foge
de perseguidores enigmáticos.

Exemplo regenerador
Drama; 1919; São Paulo; 35 mm; p&b; 7 min. Produtora: Rossi Filmes/
Produção: Gilberto Rossi/ Direção: José Medina/ Montagem: José Medina.
Um marido farrista deixa a esposa só, em casa, no dia do aniversário de
casamento. O criado, condoído com a tristeza da esposa, imagina um
plano para ajudá-la a reconquistar o marido.

Filme demência
Drama; 1987; São Paulo, 35 mm; cor; 90 min. Produtora: Éder
Mazzini Cinematográfica Ltda., Beethoven Street Filmes,
Embrafilme – Empresa Brasileira de Filmes S.A./ Direção: Carlos
Reichenbach/ Montagem: Éder Mazzini/ Roteiro: Inácio Araújo e
Carlos Reichenbach Filho/ Fotografia: José Roberto Elizer. Com
Ênio Gonçalves, Emílio de Biase e Imara Reis.
Um pequeno industrial de cigarros, falido economicamente e em
crise doméstica, é praticamente exilado da casa pela mulher. Como
na lenda de Fausto, terá de encontrar seu correspondente Mefisto,
que aparecerá de várias formas.

Nem Sansão nem Dalila
Comédia; 1954; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b; 88 min. Produtora: Atlântida
Empresa Cinematográfica do Brasil S.A./ Direção: Carlos Manga/
Montagem: Waldemar Noya e Carlos Manga/ Roteiro: Victor Lima/
Fotografia: Amleto Daissé/ Câmera: Silvio Carneiro. Com Oscarito, Fada
Santoro e Cyll Farney.
O simplório barbeiro Horácio, após uma trombada com uma máquina do
tempo, cai no século IV a.C., no reino de Gaza. Lá ele conhece Sansão, cuja
força descomunal vinha de uma “milagrosa” peruca. Ao trocar a tal peruca
de Sansão por um isqueiro, Horácio se transforma num homem forte e
poderoso, passando a dominar Gaza como um ditador bonachão.
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O amuleto de Ogum
Policial; 1974; Rio de Janeiro; 35 mm; cor; 117 min. Produtora:
Regina Filmes Ltda. Embrafilme – Empresa Brasileira de Filmes/
Direção: Nelson Pereira dos Santos/ Montagem: Severino Dada/
Roteiro: Nelson Pereira dos Santos, baseado no argumento
original de Francisco Santos/ Fotografia: Hélio Silva. Com Jofre
Soares, Anecy Rocha e Ney Sant’Anna.
Gabriel, que ainda criança teve o “corpo fechado” na umbanda,
é o homem de confiança de Severiano, chefe de uma quadrilha
na violenta cidade de Caxias, região metropolitana do Rio de
Janeiro. No entanto, Gabriel e Severiano acabam rompendo,
quando o primeiro se envolve com Neida, a amante do segundo.

O Bandido da Luz Vermelha
Policial; 1968; São Paulo; 35 mm; p&b; 92 min. Produtora: Distribuidora
de Filmes Urânio/ Produção: José da Costa Cordeiro, José Alberto dos
Reis e Rogério Sganzerla/ Direção: Rogério Sganzerla/ Montagem:
Sylvio Renoldi/ Roteiro: Rogério Sganzerla/ Fotografia: Peter Overbeck.
Inspirado na história de João Acácio Pereira da Costa, conhecido como
O Bandido da Luz Vermelha. Com Paulo Villaça, Helena Ignez e
Pagano Sobrinho. O Bandido da Luz Vermelha é conhecido por sua
ousadia. Na cidade de Santos ele se apaixona pela musa Janete Jane, que
o leva a perder o controle da situação, já complicada pelo envolvimento
com o político JB e com a organização criminosa Mão Negra.

O caso dos irmãos Naves
Drama; 1967; São Paulo; 35 mm; p&b; 92 min. Produtora: MC
Produção e Distribuição Cinematográfica e Lauper Filmes Ltda./
Produção: Glauco Mirko Laurelli e Luiz Sérgio Person/ Direção:
Luiz Sérgio Person/ Montagem: Glauco Mirko Laurelli/ Roteiro:
Luis Sérgio Person e Jean-Claude Bernardet, baseado na novela
homônima de João Alamy Filho/ Fotografia e câmera: Osvaldo de
Oliveira. Com Juca de Oliveira e Raul Cortez.
Cidade de Araguari, 1937. Um homem desaparece com uma
grande quantia de dinheiro. Seus sócios, os irmãos Naves, são
acusados de assassinato e, depois de torturas e humilhações, os dois
são condenados. Em 1952, quinze anos depois, a suposta vítima
aparece, revelando um dos mais graves erros judiciais da história
brasileira. Porém, um deles já havia morrido na prisão.

O guru e os guris
Não-ficção; 1973; São Paulo; 35 mm; p&b; 11 min. Produção:
Carlos Reichenbach/ Direção: Jairo Ferreira/ Montagem: Inácio
Araújo/ Fotografia: Carlos Reichenbach.
Documentário sobre as atividades do cineclubista Maurice
Lefeard e sua militância à frente do Clube de Cinema de Santos.
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O país de São Saruê
Não-ficção; 1971-79; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b; 80 min. Produtora: João
Ramiro Mello Produções Cinematográficas/ Produção: Vladimir Carvalho e
João Ramiro Mello/ Direção: Vladimir Carvalho/ Montagem: Eduardo Leone/
Roteiro: Vladimir Carvalho/ Fotografia e câmera: Manuel Clemente.
Há três séculos, as terras secas do Nordeste foram conquistadas à grande nação
dos índios Cariris pelos bandeirantes, que estabeleceram as primeiras fazendas
de gado. Com o ciclo do ouro em Minas Gerais, essas fazendas foram
abandonadas com riquezas inexploradas. Trezentos anos depois, permanecem
da mesma forma. À custa de muitas lutas, os novos colonos tentam nelas
sobreviver.

O quarto
Drama; 1968; São Paulo; 35 mm; p&b; 101 min. Produtora: Data
Filmes e Columbia Pictures/ Produção: Rubem Biáfora/ Direção:
Rubem Biáfora/ Montagem: Máximo Barro/ Roteiro: Rubem
Biáfora/ Fotografia: Rudolph Icsey/ Câmera: Pio Zamuner. Com
Sérgio Hingst, Giédre Valeika e Gláucia Rothier.
Homem comum, pequeno funcionário, vive um cotidiano solitário
e repetitivo entre o trabalho e sua moradia diminuta. Para quebrar
a rotina busca a companhia de prostitutas, até que tem um caso
amoroso com uma mulher da sociedade, que logo o abandona.

O segredo da múmia
Horror; 1981; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b/cor; 85 min. Produtora:
Super 8 Produções Cinematográficas, Embrafilme, Produções
Cinematográficas Mapa Ltda./ Produção: Ivan Cardoso e Zelito
Vianna/ Direção: Ivan Cardoso/ Montagem: Gilberto Santeiro/
Roteiro: Rubens Francisco Luchetti/ Fotografia: Carlos Horta,
César Elias e Renato Laclete. Com Wilson Grey, Anselmo Vasconcelos e Regina Casé.
Em 1954, o cientista brasileiro Dr. Vitus descobre o túmulo da
múmia Runamb, no Cairo. Runamb foi um psicopata que matava
as mulheres que possuía. O Dr. Vitus aplica na múmia o elixir que
faz com que esta volte a atacar.

Opinião Pública
Não-ficção; 1967; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b; 65 min. Produtora: Verba
S.A. – Film – Indústria/ Produção: Arnaldo Jabor, Jorge Cunha Lima, João
Carlos Simões Côrrea e Nelson Pereira dos Santos/ Direção: Arnaldo
Jabor/ Montagem: João Ramiro Mello, Gilberto Macedo e Arnaldo Jabor/
Roteiro: Arnaldo Jabor/ Fotografia: Dib Lufti/ Câmera: José Medeiros.
A classe média carioca, examinada através dos depoimentos dos seus
próprios membros, que abordam assuntos como a juventude, a família
burguesa, fenômenos sensacionalistas, misticismo, política e meios de
comunicação de massa.
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Os anos de JK, uma trajetória política
Não-ficção; 1980; Belo Horizonte; 35 mm; cor/ p&b; 110 min. Produtora:
Terra Filmes/ Produção: Sílvio Tendler/ Direção: Sílvio Tendler/
Montagem: Francisco Sérgio Moreira/ Roteiro: Sílvio Tendler e Antonio
Paulo Ferraz/ Fotografia: Lúcio Kodato.
Documentário que através de material de arquivo discute a história política
do Brasil centrando-se na figura do presidente Juscelino Kubitschek, visto
como o responsável por um dos períodos mais democráticos do nosso país,
a segunda metade dos anos 1950.

Raoni
Não-ficção; 1978; Rio de Janeiro, Paris, Bruxelas; 35 mm; cor; 85 min.
Produção: Pierre Louis Saguez/ Direção: Jean Pierre Duttileux e Luiz
Carlos Saldanha/ Montagem: Vera Freire/ Roteiro: Jean-Pierre
Duttileux e Luiz Carlos Saldanha/ Fotografia (Cinemascope) e
Câmera: Luiz Carlos Saldanha.
Na região amazônica situa-se o Parque Nacional do Xingu, para onde
várias tribos indígenas foram transferidas, mas mesmo protegidas,
sofrem constantes invasões. Raoni é o cacique da tribo Mekronotis,
que viaja para São Paulo e volta para relatar ao seu povo o que viu
durante a viagem.

Sem essa, Aranha
Comédia; 1970; Rio de Janeiro; 35 mm; cor; 102 min. Produtora: Belair
Filmes/ Produção: Júlio Bressane e Rogério Sganzerla/ Direção: Rogério
Sganzerla/ Montagem: Rogério Sganzerla e Júlio Bressane/ Roteiro:
Rogério Sganzerla/ Fotografia: Edson Santos/ Câmera: José Antonio
Ventura. Com Jorge Loredo, Helena Ignez e Maria Gladys.
Fantástico Aranha é um capitalista que reflete sobre a situação do Brasil
enquanto freqüenta suas amantes, morros e inferninhos. O filme compõese de dezessete planos-seqüências móveis, alguns com mais de dez
minutos de duração.

Simão, o caolho
Comédia; 1952; São Paulo; 35 mm; p&b; 95 min. Produtora: Companhia
Cinematográfica Maristela/ Produção: Alfredo Palácios/ Diretor: Alberto
Cavalcanti/ Montagem: José Cañizares/ Roteiro: Alberto Cavalcanti/
Fotografia: Ferene Fekete/ Câmera: Guelfo Martini. Com Mesquitinha,
Raquel Martins e Carlos Araújo.
Simão é um corretor de negócios que vive na cidade de São Paulo em
1932. Sempre acompanhado de sua mulher e de amigos turbulentos,
Simão espera por um lance de sorte. Até que um amigo aparece com um
olho suplementar para Simão, que se torna milionário por conseguir ficar
invisível através do olho. Candidata-se então à Presidência da República.
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Subterrâneos do futebol
Não-ficção; 1968; São Paulo; 35 mm; p&b; 30 min.
Produção: Thomaz Farkas/ Direção: Maurice
Capovilla. Montagem: Luiz Elias/ Roteiro: Maurice
Capovilla/ Fotografia: Thomaz Farkas e Armando
Barreto. (Terceiro episódio do filme Brasil verdade).
Documentário sobre os jogadores e seus sonhos de
sucesso, assim como vicissitudes da vida do futebolista
profissional e a paixão dos brasileiros por esse esporte.

Tabu
Experimental; 1982; Rio de Janeiro; 35 mm; cor; 85 min. Produtora:
Júlio Bressane Produções Cinematográficas/ Produção; Júlio Bressane/
Direção: Júlio Bressane/ Montagem: Leovigildo Cordeiro (Radar)/
Roteiro: Júlio Bressane/ Fotografia: Murilo Salles/ Câmera: Murilo Salles
e Júlio Bressane/. Com Caetano Veloso, José Lewgoy e Cole Santana.
Encontro imaginário entre Lamartine Babo e Oswald de Andrade,
promovido por João do Rio e presenciado por personalidades. Isadora
Duncan faz performances teatrais, Lamartine canta e Oswald se entrega
aos seus casos.

Terra em transe
Drama; 1967; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b; 115 min. Produtora: Mapa
Produções Cinematográficas Ltda./ Produção: Zélito Viana/ Direção:
Glauber Rocha/ Montagem: Eduardo Escorel/ Roteiro: Glauber Rocha/
Fotografia: Luis Carlos Barreto/ Câmera: Dib Lufti. Com Paulo Autran,
Glauce Rocha e Jardel Filho.
Eldorado é um país fictício que vive a luta entre políticos poderosos.
Porfírio Diaz é um senador que odeia o povo; Vieira é um demagogo que
se elege às custas dos camponeses para depois fuzilar seus líderes; e Don
Julio Fuentes é da burguesia progressista. Paulo Martins é poeta e
jornalista, a consciência em transe que vai se envolver nessa luta política.

Todas as mulheres do mundo
Comédia; 1967; Rio de Janeiro; 35 mm; p&b; 86 min. Produtora: D.
O. Produções Cinematográficas Ltda. e Saga Filmes/ Produção: Luis
Carlos Pires Fernandes e Domingos de Oliveira/ Direção: Domingos de
Oliveira/ Montagem: Raimundo Higino, João Ramiro Mello e Paula
Gracel/ Roteiro: Domingos de Oliveira, baseado nos contos “A Falseta”
e “Memórias de um Don Juan”, de Eduardo Prado/ Fotografia e
Câmera: Mário Carneiro. Com Leila Diniz, Paulo José e Ivan de
Albuquerque.
Edu e Paulo, dois velhos amigos, se encontram. O primeiro não acredita
no amor, enquanto o segundo busca viver os ideais da felicidade
burguesa. Paulo conta a história de seu namoro e casamento com Maria
Alice, por quem abandonou todas as outras mulheres.
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Triste trópico
Não-ficção; 1974; Rio de Janeiro; 35 mm; cor; 80 min.
Produtora: Melopéia Cinematográfica/ Direção: Arthur Omar/
Montagem: Ricardo Miranda/ Roteiro: Arthur Omar, baseado
no conto “Peregrino da América” de Nuno M. Pereira/
Fotografia: Isso Milman e José Carlos Avellar.
Médico recém-formado, na década de 1920, pela Sorbonne,
volta ao Brasil. Inventa medicamentos, vinculando-se também
aos canais de poder local e fazendeiros. Começa a sofrer perturbações, sendo tomado por delírios que o levam a abandonar tudo
e liderar um movimento messiânico.

Vereda da salvação
Drama; 1965; São Paulo; 35 mm; p&b; 100 min. Produtora: Anselmo Duarte
Produções Cinematográficas/ Produção: Anselmo Duarte/ Direção: Anselmo
Duarte/ Montagem: Mauro Alice/ Roteiro: Anselmo Duarte, baseado na peça
teatral de Jorge Andrade/ Fotografia e câmera: Ricardo Aronovich. Com Raul
Cortez, Lélia Abramo e José Parisi.
Manoel é o líder de um grupo de camponeses que se vê desesperado quando a
estrada passa pelas terras. Começam a aparecer donos das terras de todos os lados
e os camponeses não têm dinheiro para comprar arame farpado. Sentem-se
desiludidos e se voltam contra seu líder. Nessa hora aparece o líder religioso
Joaquim, que prega a salvação do povo através da humilhação.

Vestibular 70
Não-ficção; 1970; Brasília; 35 mm; p&b; 15 min. Produção: UNB –
Universidade de Brasília/ Direção: Vladimir Carvalho/ Montagem: Eduardo
Leone/ Fotografia: Fernando Duarte, Heinz Förthmann e Miguel Freire.
Documentário realizado na Universidade de Brasília sobre a participação
de 5400 estudantes nos exames vestibulares.

Viramundo
Não-ficção; 1968; São Paulo; 35 mm; p&b; 40 min. Produção:
Thomaz Farkas/ Direção: Geraldo Sarno/ Montagem: Sylvio Renoldi
e Roberto Santos/ Roteiro: Geraldo Sarno/ Fotografia: Thomaz
Farkas. (Quarto episódio do filme Brasil verdade).
Documentário sobre a migração dos nordestinos para São Paulo, e os
problemas gerados pela inadaptação — o analfabetismo e a falta de
qualificação para trabalhos industriais.

ZéZero
Não-ficção; 1974; São Paulo; 35 mm; p&b; 30 min. Produção:
Ozualdo Candeias/ Diretor: Ozualdo Candeias/ Montagem: Luiz
Elias/ Roteiro: Ozualdo Candeias/ Fotografia: Ozualdo Candeias.
Camponês miserável tem a visão de uma “fada”, que o convence
a ir para a cidade através de fotos publicitárias e promessas.
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