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RESUMO 

 

O tema desta pesquisa é o uso da montagem na construção da narrativa do filme 

Matadouro-Cinco. A delimitação do tema aborda a capacidade da montagem de 

modificar, alçada a protagonista, a estrutura do filme. O problema trata-se de entender 

como a montagem dá sentido ao tempo no filme Matadouro-Cinco. O objetivo geral 

deste trabalho é compreender os sentidos produzidos através da montagem no filme 

Matadouro-Cinco, além de verificar de que maneira a elipse e o raccord são usados, 

analisar a estrutura narrativa do filme e inferir a lógica temporal da obra. Para isso, 

trabalhou-se com os conceitos de narrativa a partir de Antonio Costa (2003) e Georges 

Sadoul (1963); já os conceitos de tempo e montagem foram embasados por Marcel 

Martin (2005) e Laurent Jullier e Michel Marie (2009). A partir da metodologia da 

análise fílmica, teve-se como resultados a constatação da total dependência e relação 

dos aspectos abordados na análise, na construção do objeto em questão.   
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INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Graduação pretende pesquisar sobre montagem na 

construção da narrativa cinematográfica. O foco desta pesquisa é o emprego desta 

dentro do filme estadunidense Matadouro-Cinco (Slaughterhouse-Five, 1972), de 

George Roy Hill. O longa-metragem, adaptado do livro homônimo de Kurt Vonnegut 

Jr., conta a história de Billy Pilgrim, cidadão norte-americano, e de como ele ficou 

“solto no tempo”, retrocedendo e avançando em sua vida, sem a capacidade de controlar 

esse fenômeno. 

             A escolha do filme Matadouro-Cinco se justifica a partir de sua estrutura 

narrativa não convencional, chamada de moderna, rompendo assim as características da 

chamada narrativa cinematográfica clássica. Durante esse período, o cinema se 

caracterizou, na maioria das produções, por histórias de fácil entendimento, lineares e 

com temas explícitos, a fim de facilitar o entendimento do expectador e otimizar a 

função comercial dos filmes. A montagem, que nesse período possui mero papel de 

imprimir continuidade, na película de George Roy Hill é alçada à protagonista. 

             Partindo dessa premissa, o problema que ancora este trabalho é entender como a 

montagem dá sentido ao tempo no filme Matadouro-Cinco. Dentro dessa problemática, 

temos como objetivo geral compreender os sentidos produzidos pela montagem no 

filme Matadouro-Cinco, assim como verificar de que maneira a elipse e o raccord são 

usados, analisar a estrutura narrativa do filme e inferir a lógica temporal do filme 

Matadouro-Cinco. 

            Esta pesquisa é inédita no que diz respeito à convergência do eixo proposto e no 

objeto escolhido. Os trabalhos apresentados durante os últimos três anos das edições 

nacionais e regionais do Intercom, analisam de forma separada os temas propostos nesta 

pesquisa. A maioria deles aborda a narrativa, sendo poucos os que trabalham montagem 

e tempo. Portanto, esta pesquisa se mostra relevante pelo seu caráter inovador e por 

tratar de um tema importante e em constante mutação na indústria cinematográfica, mas 

pouco discutido.  

             O procedimento metodológico usado será a análise fílmica. Esse método, de 

acordo com Vanoye e Goliot-Lété (2002), consiste na desconstrução do filme, para com 

a análise, fazer surgir algo novo a respeito do filme. A partir do eixo de trabalho 

proposto, serão analisadas as relações entre narrativa, tempo e montagem e seu aspecto 

convergente. 
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Para melhor compreensão do trabalho, a pesquisa foi dividida em quatro 

capítulos. O primeiro capítulo, denominado Cinema e narrativa: a vontade de contar 

histórias, aborda os primórdios do cinema e as primeiras histórias contadas, trazendo os 

pioneiros da sétima arte e suas inovações na narrativa cinematográfica. Ainda neste 

capítulo, trata-se das políticas organizacionais do cinema norte-americano, e é traçado 

um comparativo entre a narrativa clássica e moderna.  

No segundo capítulo, O tempo do filme, será feita uma categorização dos 

recursos disponíveis para a manipulação do tempo no cinema. Aborda-se também os 

diferentes tipos de tempo presentes nos filmes. 

No capítulo A montagem cinematográfica, o foco está voltado para o conceito 

de montagem e sua relação com o cinema. Também serão elencadas diferentes formas 

de montagem de filmes, juntamente com um panorama histórico de seu surgimento e 

mutação ao longo dos anos.  

O quarto capítulo, chamado de A compreensão do filme, envolve a metodologia 

que será utilizada, assim como as categorias que servirão de alicerce para a análise do 

objeto. Também se fala da história contada no filme, e por fim, a desconstrução 

minuciosa do objeto baseada nos conceitos elencados no referencial teórico e na 

metodologia.  
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CAPÍTULO 1 

CINEMA E NARRATIVA: A VONTADE DE CONTAR HISTÓRIAS 

 

Com a invenção do cinematógrafo pelos irmãos Lumiére em 1895, o homem 

saciou sua busca ancestral pela imagem em movimento. O aparelho que encantou Paris 

no final do século XIX, possibilitou levar as mais variadas histórias para a grande tela. 

Dessa forma nascia o cinema.   

A ideia de se servir do filme principalmente para contar histórias 

nasceu ao mesmo tempo que o cinematógrafo. Certos inventores do 

cinema tiveram, ao que parece, o projeto conscientemente, como 

prova a leitura de certas patentes registradas na época: “contar 

histórias projetando imagens animadas” (GAUDREAULT; JOST, 

2009, p. 38). 

 

Desacreditado por seus próprios criadores, que o viam como uma moda 

passageira, o cinema cavou seu espaço na vida das pessoas e na sociedade. Ao contrário 

de seu propósito inicial puramente didático, ele se estabeleceu ao longo dos anos como 

importante veículo artístico e de disseminação de olhares e percepções. Segundo Martin 

(2005, p.22), “o cinema tornou-se pouco a pouco uma linguagem, isto é, um processo de 

conduzir uma narrativa e de veicular ideias”.  

1.1 A narrativa cinematográfica clássica 

 

Com o continente europeu em declínio devido à Primeira Guerra Mundial em 

1914 , os Estados Unidos se estabelecia gradativamente como polo cinematográfico. O 

cinema adquiria ares industriais com a criação de estúdios, glorificação de atores e 

produções milionárias. Alguns anos antes, em 1903, fora lançado O Grande Roubo do 

Trem (The Great Train Robbery), de Edwin S. Porter, o primeiro filme western, gênero 

que mais tarde deixaria sua marca no cinema dos Estados Unidos. Tal como outras 

produções de Porter, a película mostrava características narrativas avançadas. 

 

É o americano Edwin S. Porter que, começando como imitador, ou 

melhor, como parodista, dos filmes de Méliès, começa a dar uma 

articulação espacial e narrativa mais complexa ao repertório das 

trucagens (Dreams of the rarebit friend, 1906) e que ensina a 

organizar em estruturas narrativas as pequenas cenas de atualidade e 

de vida americana (The little of as american fireman, 1903, e O 

grande roubo do trem, 1903) (COSTA, 2003, p.61). 
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  O Nascimento de Uma Nação (The Birth Of A Nation, 1915), de David Wark 

Griffith, serve como síntese do predomínio norte-americano no cinema. O filme 

arrecadou cerca de 20 milhões de dólares e foi exibido durante 44 semanas para 

aproximadamente 100 milhões de pessoas. “Assim, o filme revolucionava o cinema 

norte-americano no plano dos negócios, permitindo a Hollywood empreender daí por 

diante encenações ainda maiores e mais luxuosas” (SADOUL, 1963, p. 118).  

Além do avanço na visão mercadológica, o plano artístico também trazia uma 

série de inovações. Georges Sadoul (1963, p. 118) fala que “o roteiro tinha uma bela 

pureza de linhas e a narração muito ritmada, apresentava uma admirável progressão 

dramática”.  

A estrutura utilizada por Griffith em O Nascimento de uma nação, viria a ser o 

padrão usado no cinema norte-americano. Estabelecido comercialmente, os Estados 

Unidos criou um jeito de contar histórias em seus filmes, essa maneira seria chamada de 

narrativa clássica. Uma série de técnicas a serem seguidas a fim de construir uma 

narrativa que aperfeiçoasse o cinema feito na primeira década do século XX, conforme 

cita Vanoye e Goliot-Lété (2002):  

As técnicas cinematográficas empregadas na narrativa clássica serão, 

portanto, no conjunto, subordinadas a clareza, a homogeneidade, a 

linearidade, a coerência da narrativa, assim como é claro, seu impacto 

dramático. (VANOYE; GOLIOT-LÉTÉ, 2002, p.27). 

 

O modelo praticado nesse período é marcado por histórias com protagonistas 

claramente definidos, tema central explícito e narrativas com começo, meio e fim. Metz 

(1968) já dizia que a narrativa é uma sequência de eventos. Esses eventos seguiam uma 

lógica estrutural progressiva. Sequenciados por mecanismos que a serviço do diretor, 

sugeriam com transições e fusões, o andamento da história. A apresentação dos 

personagens era seguida pelo conflito, momento em que algum dos personagens entrará 

em confronto com alguém ou situação problemática. O desenrolar final é onde os 

problemas são resolvidos. Dessa forma, o arco criado é encerrado de forma que agrade o 

público. Essa estrutura possibilitou eliminar a não continuidade praticada em outrora, e 

criar um modelo narrativo predominante nos Estados Unidos e no mundo.  

1.1.1 A ascensão de Hollywood e os gêneros cinematográficos 
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          Como referido antes, com o advento da Primeira Guerra Mundial, o cinema norte-

americano reina absoluto. A ascensão de Hollywood se baseia na criação de políticas 

organizacionais baseadas no alto investimento e no controle total por parte dos grandes 

estúdios como Paramount, Fox e Universal. Esse domínio em todas as etapas que 

constituem a realização de um filme foi denominado Studio system. 

                                           

                                          Naturalmente, o Studio system não é apenas uma particular forma de 

integração entre diversos setores da indústria, mas representa também 

um método preciso de organização do trabalho destinado a 

maximização dos lucros através de uma exploração optimal dos 

recursos. Isso comporta uma rígida divisão do trabalho e uma total 

subordinação de todos os componentes da produção (COSTA, 2003, 

p. 66). 

 

           Organizadas as estratégias mercadológicas de distribuição, outro sistema surgiria 

com a intenção de propagar as produções hollywoodianas, mas dessa vez não seria 

diretamente através do produto filme, e sim pelos atores e atrizes que fazem possível 

esse filme. Star system era a promoção extrema de atores e atrizes. Não se limitava 

unicamente aos filmes, mas também a vida pessoal e hábitos cotidianos. Uma 

subdivisão da indústria focada na publicidade dos agora astros de cinema. 

     
    O entusiasmo dos admiradores foi alimentado por milhões de 

fotografias com dedicatória, a publicidade criou em torno dos ídolos 

uma atmosfera de lenda. Seus amores, seus divórcios, seus trajes, suas 

casas, seus animais prediletos tornaram-se para países inteiros 

assuntos de interesse e de discussões. O sistema tendeu mesmo em 

transformar em verdadeiras divindades Rudolf Valentino, Mary 

Pickford, Douglas Fairbanks, Gloria Swanson, Wallace Reid, John 

Gilbert, Mae Murray, Norma Talmadge, Clara Bow ou Lon Chaney... 

(SADOUL, 1963, p.198). 

 

 

             Em viagem realizada a Europa em 1926, o então casal Douglas Fairbanks e 

Mary Pickford visitou Moscou, onde foram recebidos por cerca de 300 mil pessoas. 

Uma prova do poder do cinema estadunidense e do sucesso do star system. Além de 

quebrar barreiras continentais, ele também pregava ideais de vida cultivados nos EUA. 

O homem que vence na vida pelos próprios méritos e a capacidade de não desistir diante 

das adversidades, eram algumas das mensagens difundidas pelo star system. Baseado no 

American Way Of Life, conjunto de costumes do chamado “sonho americano”. 

            Com a popularização da figura do ídolo, surge o cenário ideal para o 

estabelecimento dos gêneros cinematográficos, ferramenta criada pelos estúdios para 
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diferenciar e facilitar a distribuição dos produtos (filmes). A figura da estrela de cinema 

passa a ser tipificada para determinados gêneros cinematográficos. O ator ou atriz é 

reconhecido por interpretar um determinado papel sempre da mesma maneira, servindo 

especificamente para um gênero cinematográfico. Conforme infere Costa (2003), atores 

como Douglas Fairbanks, relacionam sua carreira ao gênero de aventuras 

           A identificação com um gênero cinematográfico não é exclusividade dos atores, 

alguns estúdios se especializavam em produzir certos tipos de filmes, conforme fala 

Aumont e Marie (2006).  

Os gêneros cinematográficos nunca foram tão claramente definidos 

como no cinema clássico hollywoodiano, em que reinava uma divisão 

do trabalho particularmente bem organizada (a ponto de certas 

empresas terem sido às vezes identificadas com a produção de gênero 

bem preciso) (AUMONT; MARIE, 2006, p.144). 
 

Dessa forma, estabelecia-se a tríade organizacional da chamada Idade de Ouro de 

Hollywood. Studio system, star system e os gêneros cinematográficos. 

                Se a figura do diretor era omitida, ou não tinha muita importância, a indicação 

do gênero do filme sempre acompanhava o título da produção, para que assim o 

espectador soubesse de antemão o tipo de ambientação e tema abordado no filme. Como 

explica Costa (2003), a divisão parte do ponto de que os estúdios precisavam se adequar 

as tendências do mercado e mapear as preferências e exigências do público, assim 

adquirindo contratos de familiaridade com o público. Nogueira (2010, p.7) esclarece 

que “os gêneros constituem, portanto, um capital hermenêutico seguro para o espectador 

– conhecer os gêneros ajuda a interpretar um filme, e ajuda a escolher o filme que se 

pretende ver, com um risco mínimo de engano”. Entre os gêneros populares do período 

clássico hollywoodiano estão: drama, film noir, western, musical, ficção científica, 

comédia e terror. 

               O drama tem como protagonista o ser humano comum, incapacitado de 

transpor seu estado atual, ou atormentado por condições externas que fogem do 

controle. Esses problemas podem ser de origem afetiva ou social, simples ou 

complexos. O conflito do protagonista é posto em destaque, podendo daí surgirem 

questionamentos éticos, todas essas características convergem para a formação da 

tensão dramática. A ambientação e temática podem variar. Em Casablanca (1942), de 

Michael Curtiz, temos o amor impossível entre os personagens de Humphrey Bogart e 

Ingrid Bergman, ambientado na cidade que dá nome ao filme, e que sofre as 

consequências da Segunda Guerra Mundial.  Já em O que a Carne Herda (Pinky, 1949), 
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de Elia Kazan, a problemática gira em torno da personagem de Jeanne Crain, afro-

americana de pele clara discriminada pelos moradores de sua cidade natal. 

            É no filme de drama que percebemos uma característica que viria a se tornar 

popular no cinema dos EUA nos anos posteriores, a apropriação de características de 

outros gêneros, e também de diretores europeus, contribuindo para um aperfeiçoamento 

do cinema. “Se desenvolveram também pela contribuição de influências heterogêneas 

como aquela, determinante, dos diretores europeus emigrados para Hollywood” (2003, 

p. 99).  Ambos os diretores de Casablanca e O que a Carne Herda tem origem 

europeia. Michael Curtiz é húngaro, enquanto Elia Kazan é turco.  

              Partindo do ponto de apropriação temática, o film noir deriva diretamente do 

drama, porém, não existe uma definição exata do gênero, conforme fala Nogueira 

(2010, p.31-32), “a definição do film noir enquanto gênero está longe de ser consensual. 

Alguns autores advogam tratar-se mais de um estilo, de um tom, ou de uma certa 

ambiência comum a diversas obras do período clássico americano do que propriamente 

de um gênero no sentido mais convencional”.  

            A temática do film noir repousa no contraste entre o bem e o mal. Ressaltada 

pela fotografia que faz uso de fortes oposições entre preto e branco. O anti-herói é posto 

em conflito quando é tentado a cometer o crime, a entrar no mundo da corrupção 

urbana, o que seria de acordo com o ambiente retratado, a grosso modo, adentrar o preto 

da fotografia. Parte importante desse universo é a femme fatale, tal como explica 

Nogueira (2010, p.33) “sensual e impecavelmente vestida, tão bela quanto perigosa, tão 

sedutora quanto letal, tão impulsiva quanto calculista”.  

             Importante e recorrente característica narrativa usada no film noir, é a narração 

em off por meio de flashback, ou seja, o personagem conta a história a partir das 

próprias lembranças, quando de certa maneira, seu destino já está traçado. Assim é 

Pacto de Sangue (Doube Indemnity, 1944), de Billy Wilder. Na trama, um funcionário 

de uma empresa de seguros conta minuciosamente como, com a ajuda de uma mulher 

(femme fatale), cometeu um homicídio.  

                Tratando entre outros temas, também do mundo do crime, está o western, que 

para André Bazin (1991), trata-se do gênero americano por excelência.  

                Como diz o nome, ambienta-se na porção oeste dos Estados Unidos, e situa-se 

historicamente entre a Guerra Civil Americana e a virada para o século XX. Aqui a 

relação de contraste é mais extrema que no film noir. O homem branco, tido como 

civilizado, entra em conflito com o índio (o então selvagem) pela posse das terras, 
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originalmente pertencentes a esses cidadãos nativos. Outro confronto é do cowboy com 

o homem fora da lei, o bandido, também tido como selvagem. O western se caracteriza 

pelo estado atual das coisas, e pelo que está sendo imposto. 

 

Esse grande tema do precário equilíbrio entre uma lei a ser                     

instituída, imposta ou conservada e a violência interna ou externa ao 

grupo ou à comunidade, encontra sua expressão no universo figurativo 

do western. O espaço do western é o espaço da “fronteira”, um dos 

mitos fundadores da nação americana” (COSTA, 2003, p.101). 

      

                A constante mutação e movimento permeia o gênero. A cidade fantasma que 

uma vez abrigou a população, o gado transportado por quilômetros através das 

diligências, as perseguições entre mocinhos, índios e bandidos. A incerteza e temor por 

viver em uma terra sem lei. Em Sete Homens e Um Destino (The Magnificent Seven, 

1962), de John Sturges, uma vila atormentada por bandidos recebe a ajuda de um grupo 

de pistoleiros.  

Se no western, é o receio por um amanhã em segurança numa terra assolada pelo 

crime que dita às regras, o gênero musical além de possuir características diferentes de 

todos os outros gêneros, era acima de tudo, uma terra segura. 

                No musical, mais que em todas as categorias fílmicas, a música tem papel 

primordial na construção da narrativa do filme. Não somente servindo como adicional a 

trama, mas a construindo. Nogueira (2010) diz que a musica surge em decorrência dos 

dilemas dos personagens. Em conjunto com a música cantada, existem coreografias, às 

vezes realizadas por uma pessoa, outras vezes em grupo. 

 

                                      Os momentos, os números ou as sequências cantadas e dançadas pelos 

protagonistas são, portanto, o elemento formal distintivo do musical. 

Nesses momentos, as personagens expõe os seus sentimentos e 

pensamentos, as suas motivações ou decisões, agindo muitas vezes 

como se se um bailado ou uma ópera se tratasse. São essas sequências 

que, em muitos casos, possibilitam a caracterização das personagens e 

propulsiona o desenvolvimento da ação (NOGUEIRA, 2010, p.34). 

                    

                 Durante o período áureo do musical, durante os anos 30, 40 e 50, muito foi 

questionado sobre o caráter utópico de sua temática. Segundo Nogueira (2010), o 

musical funcionaria como uma fuga da realidade, um escape para um lugar onde o final 

seria sempre feliz. 
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              Não distante de uma fuga, mas uma projeção do desconhecido, está a ficção 

científica. Gênero que podemos comparar com o próprio nascimento do cinema e a 

busca do homem pela imagem, na ficção, o homem busca o novo, que também pode ser 

entendido por algo que afronte seu predomínio da humanidade. “Assim, podemos 

considerar ficção científica todo o relato que efabula ou especula sobre mundos e 

acontecimentos possíveis a partir de hipóteses logicamente verosímeis (NOGUEIRA, 

2010, p.29). 

             Raças extraterrestres, poderes sobrenaturais, o avanço desenfreado da 

tecnologia, são alguns dos temas tratados. Em Metropolis (1927), de Fritz Lang, é 

mostrado o resultado da ininterrupta urbanização e do avanço tecnológico. Um 

emaranhado de arranha céus forma a cidade, que já demonstrava a fixação do homem 

com as máquinas e inteligência artificial. Tem-se na projeção da sociedade, caráter 

distópico, uma imaginação pessimista do que poderá ser o mundo moderno. 

 

Esta preocupação com o futuro, este propósito de prospectivar o 

amanhã, é uma constante antropológica. Se a religião ou a magia 

durante séculos dominaram os discursos de previsão e sustentaram as 

expectativas e crenças no que está por vir (as figuras messiânicas, 

videntes ou divinatórias da mais diversa espécie são disso exemplo), a 

ciência e a tecnologia acabariam por ocupar o seu lugar enquanto 

meios privilegiados de especulação (através da experimentação 

laboratorial, do cálculo racional, da previsão lógica). E, porém, o 

futuro permanece necessariamente incerto – tanto ou mais incerto que 

antes (NOGUEIRA, 2010, p.29). 

 

 

 O gênero comédia busca o riso do espectador, e se baseia nas diversas facetas da 

vida do ser humano, sempre expostas de maneira cômica e debochada. Em Tempo 

Modernos (Modern Times, 1936), de Charles Chaplin, um trabalhador exausto pelo 

trabalho repetitivo em uma linha de montagem, repete o mesmo movimento, mesmo já 

deixado o serviço.  

 Terror, segundo Nogueira (2010), tem na fonte do fascínio do espectador, 

ironicamente, o desconforto que provoca neste. O filme de terror procura sempre gerar 

efeito emocional sinistro no espectador, ancorado na grande variedade de figuras 

maléficas presentes no imaginário do ser humano. Lobisomens, seres de outro planeta, 

fantasmas, zumbis são algumas das figuras recorrentes nas produções do gênero. Em 

Frankenstein (1936), de James Whale, um cientista obcecado com a morte dá vida a 

uma criatura, a partir de pedaços de outras pessoas.  
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1.2 A modernidade narrativa  

                    

          Trataremos como cinema moderno, e modernidade narrativa, a desconstrução dos 

preceitos praticados no período clássico do cinema norte americano. Dentro do sistema 

autoritário do studio system, a figura do diretor era muitas vezes de alguém para 

unicamente homologar a obra. Ancorado no viés econômico, o estúdio exercia forte 

controle sobre o conteúdo do filme, além disso, em 1934 fora instaurado o Código 

Hays, um mecanismo ainda maior de controle. “Numa célebre carta ao New York Times 

(2 de abril de 1939), Capra descrevia em termos muito concretos quanto era nobre mas 

ainda pouco realista dizer que os filmes são o meio de expressão do diretor” (COSTA, 

2003, p. 92). 

            Foi na França que isso foi legitimado. A Nouvelle Vague (Nova Onda) foi o 

movimento cinematográfico que legitimou o que a censura impedia nos Estados Unidos. 

Tratava-se de centralizar o controle e criatividade no diretor, o transformando também 

em autor. Os diretores da Nouvelle Vague tinham em sua maioria origem na crítica de 

cinema, na revista Cahiers Du Cinéma, fundada por entre outros, André Bazin, mentor 

do movimento. 

Esses jovens prefiguravam um tipo de cinema pessoal, no qual a 

câmera pudesse ser utilizada com a mesma simplicidade e liberdade 

com a qual o romancista e o ensaísta usam a caneta. Um cinema, 

portanto, espontâneo, imediato e com custos baixos, que pudesse 

evitar os complicados procedimentos dos estúdios e o artificial 

cuidado formal da produção francesa “de qualidade”, ou seja, aquela 

produção que, após o momento mágico dos anos trinta e quarenta, 

com a afirmação do “realismo poético”, não tinha conseguido renovar-

se no segundo pós-guerra. (COSTA, 2003, p.116) 

 

                 Segundo Costa (2003), a Nouvelle Vague além de introduzir uma geração de 

novos cineastas, ajudou a estabelecer um tipo de diretor que valoriza o pensamento 

crítico, e ancorado na bagagem crítico literária, nas palavras de Jean-Luc Godard, 

seriam os primeiros cineastas da história. Além da liberdade temática e narrativa, os 

filmes da Nouvelle Vague quebravam padrões técnicos. A montagem por diversas vezes 

era utilizada para imprimir certa descontinuidade proposital à história. Tem em Jean 

Luc-Godard e François Truffaut seus principais expoentes.  
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                Nos Estados Unidos, a crise afetava Hollywood e o cinema como um todo. A 

crescente popularidade da televisão e uma geração recém-formada que não se 

identificava com os temas abordados pelas produções da época alarmavam para a 

necessidade de uma nova abordagem e novos jeitos de contar histórias. Um novo 

cinema americano.  

Nos anos 60, nos Estados Unidos, tinha-se chegado ao fundo da crise 

que tinha as suas origens no desmantelamento do monopólio com 

integração vertical das majors , determinado pela aplicação das leis 

antitruste (1948), e na concorrência da televisão. Os termos da crise 

são dados pela drástica diminuição do número de espectadores, de 

filmes produzidos, e pela reconversão das estruturas de produção 

hollywoodianas que, em medida cada vez mais ampla, vinham sendo 

empregadas no setor da televisão (COSTA, 2003, p.135). 

 

 

             Somado a isso, estava a crescente politização do público jovem, com 

movimentos estudantis e oposição ao governo, fazendo assim com que os ideais 

propagados durante a fase áurea de Hollywood caíssem por terra. 

              Ironicamente, a popularização da televisão e a exibição de filmes por ela, 

contribuíram para a formação de uma geração de jovens interessados em cinema, que 

tinham a possibilidade de revisitar as produções clássicas e “beber” do que fosse 

necessário para refinar o conhecimento cinematográfico. É de nomes como Martin 

Scorsese, Francis Ford Coppola, Mike Nichols e Dennis Hopper que surgiu a chamada 

Nova Hollywood, um renascimento a partir de uma nova visão apresentada por esses 

diretores.  

 George Roy Hill fora um diretor com origem em seriados de televisão norte-

americanos, além de uma passagem pelo teatro. Após Butch Cassidy (Butch Cassidy 

And The Sundance Kid, 1969) e Um Golpe de Mestre (The Sting, 1973), produções de 

ampla repercussão e bilheteria, George Roy Hill convenceu a Universal a financiar 

Matadouro-Cinco. “Sua ambição no romance aparentemente impossível de filmar 

deram a ele o prêmio do júri no Festival de Cannes mas uma inconstante bilheteria” 

(BAXTER, 2002). 

 O filme, ao contrário das produções que possibilitaram George Roy Hill realizar 

Matadouro-Cinco, apresentava novas características, reflexo do contexto de seu 

lançamento. A especificação do gênero, prática comum na era clássica de Hollywood, 

era impossível de realizar em Matadouro-Cinco, devido à apropriação dos novos 

propagados não somente pelos diretores da Nova Hollywood, mas também pelos 

espectadores. A temática da guerra retratada no livro, e consequentemente no filme, é 
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algo recorrente na vida de George Roy Hill, que fora piloto na Segunda Guerra Mundial 

e na Guerra da Coréia. Além disso, os Estados Unidos, desde 1955, estava em guerra 

com o Vietnã.  
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CAPÍTULO 2 

O TEMPO DO FILME 

 

O tempo no cinema está em vias de oposição ao tempo do mundo real. Se na 

realidade as pessoas são condicionadas a meros espectadores de seu andamento 

desenfreado, podendo apenas em seu subconsciente imaginar como seria voltar ao 

passado, avançar ao futuro, ou simplesmente parar o tempo, o cinema propicia total 

domínio temporal. 

 

2.1 Estruturas temporais 

                   

 “O homem dispõe, pela primeira vez, de um instrumento capaz de dominar o 

tempo: a câmara pode, com efeito, tanto acelerar como retardar, inverter ou parar o 

movimento, ou seja, o tempo” (MARTIN, 2005, p.262). Ao fazer uso de tais efeitos, o 

diretor do filme consegue transportar para a tela acontecimentos difíceis ou impossíveis 

de serem vistos, ou, a seu gosto, pode dar ênfase a uma atividade que passaria 

despercebida.  

O tempo acelerado, tal como fala Martin (2005), tem primeiramente função 

prática de expor movimentos lentos, tal como o crescimento das plantas ou o 

movimento de nuvens no céu. Também pode gerar efeito cômico ao acelerar, por 

exemplo, uma marcha fúnebre. 

Ao retardar o tempo, tal como no acelerado, temos a princípio um recurso para 

visualizar aquilo que é impossível de ser visto a olho nu. O bater de asas de um beija-

flor ou a hélice de um avião. Em especial, é usado para imprimir drama e intensidade. 

 

Mas pode também dar, no plano dramático, uma singular impressão de  

força (a tempestade ao retardador em La Tempestaire) ou de esforço 

intenso e contínuo (confrontar a experiência de Pudovkin ao intercalar 

numa cena, representando um homem a ceifar erva, grandes planos 

dos músculos das suas costas e da foice em movimento). Pode 

igualmente representar um valor simbólico. Em “Tempestade na 

Ásia”, o general britânico dá a ordem perseguir os partidários 

soviéticos; vê-se então uma companhia de soldados a dar meia volta 

ao retardador e este efeito técnico exprime muito bem a impotência do 

ocupante na sua luta contra os patriotas (MARTIN, 2005, p.263). 
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O tempo invertido é usado na maioria das vezes como ferramenta de comédia, e 

seu uso perdura desde os primórdios do cinema. “Desde 1896 que Lumiére se servia da 

inversão para mostrar uma parede demolida e que se reconstrói por si própria” 

(MARTIN, 2005, p. 263-264). 

Por fim, a paragem do tempo consiste no congelamento da imagem precedida de 

uma desaceleração. Tem como objetivo acentuar a carga emocional de uma cena. 

Segundo Martin (2005), o exemplo mais conhecido desse recurso se encontra no filme 

“Os Trovadores Malditos”, onde os enviados do Diabo interrompem a marcha do tempo 

que paralisa os dançarinos no baile. Pode ser usada para eternizar um momento de 

felicidade, como em Io e Te (Eu e Tu, 2012), de Bernardo Bertolucci. O protagonista 

antes infeliz, agora exibe uma expressão de felicidade que encerra o filme, que usando a 

paragem temporal, salienta uma nova etapa de sua vida. 

Se essas técnicas são usadas para manipular o tempo a serviço da necessidade do 

diretor, existem recursos práticos para situar o espectador a respeito da ação mostrada 

na tela, que definem em que época ocorre e qual estação ambienta a sequência.  

Segundo Martin (2005), para demonstrar a data da ação retratada, pode-se usar 

uma série de itens que vão explicitar ou dar dicas sobre o momento histórico do filme. 

Pode-se fazer uso da simples legenda indicando a localidade e a data da história. A 

alusão a um acontecimento histórico também pode ser utilizada. O figurino é uma eficaz 

ferramenta para indicar a época mostrada.  A estação é conhecida pela vegetação (folhas 

no chão, neve). Pode-se ainda fazer uso da figura do relógio ou somente de seu som. 

O conceito de duração do tempo envolve três categorias: fazer o tempo passar 

de maneira clara, sugerir sua passagem ou ainda a permanência do tempo. O 

escoamento do tempo pode ser feito de diversas maneiras. 

 

Para isso recorre-se a um grande número de processos técnicos em 

diversas perspectivas. Pode encarar-se, em primeiro lugar, aquilo que 

denominarei de ponto de vista objetivo, isto é, os acontecimentos 

encontrar-se-ão confrontados com um sistema de referência científica 

e social: pode utilizar-se a passagem das páginas de um calendário 

(em “Der Blaue Engel” – O Anjo Azul, o professor arranca com o 

ferro de frisar as últimas páginas do ano de 1924, depois de um 

fundido encadeado indica o escoamento de um certo lapso de tempo 

mais ou menos determinável com rigor (um relógio cujas agulhas 

mudam de lugar, um cigarro ainda não completamente consumido, 

uma janela primeiramente iluminada e depois vista de noite) 

(MARTIN, 2005, p.266).  
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Ou ainda pode-se usar o crescimento de uma criança para mostrar o avanço 

temporal. Em Boyhood: Da Infância a Juventude (Boyhood, 2014), de Richard 

Linklater, a progressão do tempo é mostrada pelo desenvolvimento físico do 

protagonista. 

Quando o diretor busca somente sugerir a passagem temporal, sem uma 

demarcação específica, além dos recursos similares mencionados acima, faz-se uso de 

técnicas puramente cinematográficas, que chamamos de elipses (elas serão abordadas 

especificamente no próximo subtítulo).  

 

Acontece também que a passagem do tempo seja apresentada por um 

plano que não tem especial função na acção e cujo valor e interesse 

são simbólicos: em “The Kid” (O Garoto de Charlot), um plano de 

nuvens que atravessam lentamente o céu é intercalado entre a 

sequência inicial, onde a criança ainda é um bebê, e a sequência 

seguinte, onde ele já tem cinco ou seis anos (MARTIN, 2005, p. 267). 

 

 

O recurso da montagem ainda é usado para imprimir monotonia e perda da 

noção de tempo. “Em O Mercado de Ladrões, a viagem noturna é evocada por uma 

série de fundidos e de encadeados da auto-estrada iluminada pelos faróis dos 

automóveis, juntamente com planos do rosto atento do homem” (MARTIN, 2005, p. 

267). Dessa maneira, segundo o autor, a sequência evoca com exatidão o esforço físico 

do motorista e a dificuldade de especificar o tempo e distância percorrida.  

E por fim, temos a permanência do tempo. É aqui que segundo Martin (2005), 

mais que nas categorias antes referidas, a montagem desempenha papel principal. “A 

lentidão da montagem (isto é, a utilização de planos longos e muito longos) é o meio 

mais eficaz para fazer sentir a estagnação do tempo” (MARTIN, 2005, p.269). Em Bu 

San (Goodbye, Dragon Inn, 2003), de Ming-lian Tsai, um cinema chinês tem sua 

derradeira sessão. Cada movimento da sessão é enfatizado por longos planos onde 

aparentemente nada acontece. 

Falaremos agora das estruturas temporais diretamente ligadas à narrativa do 

filme. Segundo Martin (2005), só o tempo consegue estruturar qualquer narrativa 

cinematográfica. O autor o divide em quatro categorias: condensado, respeitado, abolido 

e desordenado (revertido). 

O tempo condensado consiste na mais tradicional forma usada pelo cinema. 

Martin (2005) fala que suas principais características são a linearidade e a exclusão do 

chamado tempo morto, conteúdo fílmico que não participa diretamente do desenrolar da 
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história, dessa maneira, ainda, segundo o autor, dando a impressão de total plenitude. 

Trata-se da supressão dos tempos fracos da história. 

Respeitar o tempo retratado na história. É essa a premissa do tempo respeitado, 

que busca igualar o tempo de duração do filme com a ação mostrada na tela, ou seja, se 

o filme trata-se de um assalto a um banco, sua duração será similar ao tempo necessário 

para a conclusão do assalto. Alguns diretores fizeram uso dessa técnica ao longo dos 

anos. Alfred Hitchcock, quando realizou Festim Diabólico (Rope, 1948), fez uso do 

plano sequência
1
 para a realização do filme. Nesse plano único, tinha-se a noção de 

tempo respeitado. A câmera seguia a ação de maneira linear e aparentemente sem 

cortes, dando a impressão de realidade temporal. Além de, no plano inicial, um relógio 

marcando vinte e uma horas e cinco minutos, e ao final do filme o mesmo relógio marca 

vinte e duas horas e quinze minutos.   Em Matar ou Morrer (High Noon, 1952), de Fred 

Zinnemann, não existe o plano sequência, mas o diretor também faz uso de um relógio 

para mostrar o avanço do tempo. No início do filme, é mostrado um relógio, e ao final, 

novamente o objeto é enfatizado, só que dessa vez em um horário diferente, exatamente 

o tempo da ação do filme. 

Porém, Martin (2005) fala que se não fosse pelo uso dos relógios, o espectador 

não teria percebido que se tratava do tempo respeitado em sua plenitude. O autor lembra 

que existe diferença entre tempo científico e tempo de percepção. A intuição de quem 

assiste a um filme depende de seu estado psicológico e de seu interesse ou não, na 

história mostrada.  Para o autor, a principal virtude dessa técnica, especificamente no 

filme de Zinnemann, está na carga dramática. 

  

É importante porque, estabelecendo um final fatal e 

irremediável à ação (a chegada do comboio que traz o bandido 

que jurou vingar-se do xerife), ele valoriza a duração e obriga a 

desempenhar um papel dramático particularmente denso 

(MARTIN, 2005, p. 272). 

 

Tempo abolido, segundo Martin (2005) trata-se da mistura de temporalidades.  

É assim em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa (Annie Hall, 1977), de Woody Allen, em 

que Alvy e Annie discutem sobre o passado, ao mesmo tempo que o protagonista 

lembra de sua infância, os dois são transportados para dentro da sala de aula em que 

Alvy estudou, onde o mesmo, agora mais velho, interage com sua antiga professora. Em 

                                                           
1
  A troca de planos em Festim Diabólico é realizada usando os fundos pretos do cenário ou as costas dos 

atores. 
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O Espelho (Oculus, 2013), de Mike Flannagan, dois irmãos conduzem um experimento 

com um espelho a fim de solucionar um mistério do passado. Em paralelo, é mostrado a 

construção desse mistério na infância dos irmãos. Em certa altura da história, os eventos 

acontecem de maneira tão próxima que a noção de tempo se perde. 

Por fim, o tempo desordenado, que segundo Martin (2005), é baseado na 

evocação do passado e pode fazer uso do flashback. “É sem dúvida, o processo mais 

interessante de interpretação do tempo, do ponto de vista da narrativa fílmica” 

(MARTIN, 2005, p. 275). 

O autor elenca algumas razões que justificam o seu uso. Primeiramente, por 

motivos estéticos.  

 

Em vez de apresentar as origens do drama,                

mostrando seguidamente a sua conclusão, que se realiza 

vinte ou trinta anos depois, far-se-à começar o filme 

neste segundo período, estabelecendo-se depois  uma 

evocação do passado que exporá os acontecimentos já 

decorridos, antes de regressar ao presente para o 

desenrolar da trama (MARTIN, 2005, p.275). 

 

Em Pulp Fiction: Tempo de Violência (Pulp Fiction, 1994), de Quentin 

Tarantino, o filme tem início com um assalto a um bar realizado por um casal. Antes de 

o assalto ser consumado, temos todo o desenvolvimento da história que culminará no 

retorno ao mesmo bar para o fechamento do filme 

 

2.2 As elipses 

 

 A partir da elipse, o cinema ganhou uma notável ferramenta de construção 

fílmica que aperfeiçoou a linguagem cinematográfica e se tornaria quase que um padrão 

no cinema contemporâneo. Não era mais necessário retratar a ação por completo na tela, 

o diretor poderia sugerir acontecimentos ao espectador. “Capaz de mostrar tudo e 

conhecendo o formidável coeficiente de realidade de que é afectado tudo o que aparece 

no ecrã, o cineasta pode e deve recorrer à ilusão e fazer-se compreender por meias 

palavras” (MARTIN, 2005, p.95). 

 Segundo Martin (2005), o mais antigo exemplo de elipse encontra-se em um 

filme dinamarquês de 1911. Um trapezista suicida-se ao soltar a barra, porém, não se vê 

o ato, somente o instrumento a balançar sozinho no ar. Dessa forma, não foi preciso 
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mostrar o homem espatifar-se no chão, esse movimento foi suprimido e substituído por 

uma sugestão do diretor.  

 Outro célebre exemplo do poder da sugestão no cinema encontra-se em 

Casamento ou Luxo (A Woman of Paris: A Drama of Fate, 1923), de Charles Chaplin, 

em que o protagonista reencontra seu antigo amor e sem saber o que lhe aconteceu, 

desde a separação, julga poder reatar a relação. Quando a mulher abre uma gaveta, cai 

um colarinho de homem. 

 Porém, além de sugerir, a elipse oferece ao diretor a capacidade de avançar no 

tempo de maneira rápida e se desfazer do conteúdo inútil para narrativa, “num nível 

mais elementar, traduz-se pela supressão dos pontos mortos ou inúteis da acção” 

(MARTIN, 2005, p.97). O autor fala que para mostrar uma personagem deixando o 

escritório e indo para a casa, basta mostrá-lo fechando a porta de seu local de trabalho e 

na sequência entrando em casa. Ele ainda menciona que tudo visto na tela deve ter 

algum significado, somente quando o diretor tem a intenção de ressaltar determinado 

aspecto do filme para causar aborrecimento ou tédio, pode-se fazer uso de planos mais 

longos. Nogueira (2011) lembra que o cinema experimental fez uso dessa abordagem 

mais provocadora. Um bom exemplo desse recurso está em Irreversível (Irreversible, 

2002) de Gaspar Noé, onde uma mulher que havia se desentendido com o namorado em 

uma festa, o deixa e parte para casa. Ao passar por uma galeria subterrânea, é atacada 

por um homem e estuprada. Toda a sequência do estupro é mostrada. 

 Martin (2005) elenca as elipses em duas categorias: de estrutura e de conteúdo. 

Elipses de estrutura tem importante função dramática na narrativa. O autor fala que é 

muito usada para imprimir suspense à narrativa. Em No Tempo das Diligências 

(Stagecoach, 1939), de John Ford, uma batalha acontece na rua principal de uma cidade, 

um homem contra três bandidos. A câmera muda para o saloon, onde clientes 

assustados aguardam o fim do embate. Ouve-se tiros e um dos bandidos adentra no 

local, pouco tempo depois cai morto no chão e o mocinho surge a salvo.  

 O exemplo acima esconde um fato do espectador, e, segundo Martin (2005), 

podem ser chamadas de objetivas. A seguir, o autor detalha um exemplo de elipse 

subjetiva. 

A heroína de Brief Encounters (Breves Encontros) transtornada  pela 

partida do começara a amar, sente-se importunada, no comboio que a 

traz para casa, por uma passageira conversadora: um grande plano do 

rosto da mulher exprime então o ponto de vista de Laura, que depressa 

deixa de ouvir os mexericos da outra, enquanto o seu monólogo 

interior nos chega em primeiro plano sonoro; a elipse das palavras da 
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mulher corresponde ao desinteresse da heroína e, portanto, do 

espectador, devido a sua vacuidade (MARTIN, 2005, p. 99). 

 

 Há, por fim, as elipses de caráter simbólico, “porque a dissimulação de um 

elemento da acção não desempenha um papel emotivo, mas reveste um significado mais 

vasto e mais profundo” (MARTIN, 2005, p. 100). 

 Em A Patrulha Perdida (The Lost Patrol, 1934), de John Ford, soldados 

britânicos encurralados em um forte no deserto sofrem o ataque dos árabes. O inimigo 

quase nunca é visto, somente na hora da morte. Fato que segundo Martin (2005), 

acentua o caráter da guerra de guerrilha.  

Já nas elipses de conteúdo, a intenção é retirar da tela, ou pelo menos sugerir de 

maneira sutil, em serviço da censura social e dos bons costumes, quaisquer cenas que 

evoquem temas como morte, dor física e sexo explícito. Em Psicose (Psycho, 1960), de 

Alfred Hitchcock, quando Marion Crane, personagem de Janet Leigh, é assassinada a 

facadas no chuveiro, não há plano algum onde seja mostrada perfuração do corpo de 

Marion. Tudo é sugerido pelo intercalar de planos fechados da mulher horrorizada pela 

situação, com o movimento repetitivo do assassino com a faca. 

 No filme A Primeira Noite de um Homem (The Graduate, 1967), de Mike 

Nichols, há um bom exemplo da elipse usada para sugerir sexo. Quando o protagonista, 

resistente a ter relações com uma amiga da família, finalmente cede aos encantos da 

mulher, o apagar das luzes do quarto em que os dois se encontram sugere o prosseguir 

da ação.  
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CAPÍTULO 3 

A MONTAGEM CINEMATOGRÁFICA 

 

É na montagem que o filme toma forma e o diretor consegue recortar e construir 

a realidade que deseja mostrar na tela. A grosso modo, segundo Martin (2005), a 

montagem trata-se da organização dos planos de um filme de acordo com a preferência 

do realizador sobre duração e ordem dos mesmos. 

 

3.1 Os tipos de montagem 

 

Nos primeiros anos do cinema, o plano que falamos acima, era único, “a relação 

de um plano com os planos que o antecedem e lhe sucedem, não se colocavam 

inicialmente como problema” (NOGUEIRA, 2010, p. 93). Porém, ainda segundo o 

autor, essa condição não se alongaria por muito tempo, a evolução narrativa do cinema 

impôs também o avanço das ferramentas de construção dos filmes, em especial a que 

discutiremos nesse capítulo, a montagem.  

Para Martin (2005), a montagem pode ser dividida em três tipos: narrativa, 

expressiva e ideológica ou intelectual. O primeiro exemplo, segundo Martin (2005), 

consiste em ordenar de maneira simples e cronológica os acontecimentos de um filme a 

fim de desenvolver a história. 

 

Foi o americano Edwin Porter que lhe deu um sentido, em Life of an 

American  Fireman (1902) e sobretudo em The Great Train Robbery 

(1903), que pode ser considerado como o primeiro filme realmente 

cinematográfico pela fluidez e coerência da narrativa. Está, desde esse 

momento, inventado o essencial do cinema, a montagem narrativa que 

se opõe radicalmente ao corte da narrativa em cenas análogas aos 

quadros de teatro (MARTIN, 2005, p. 170). 

 

Porém, foi o também norte-americano D. W. Griffith que foi além do antes 

feito e sistematizou a montagem de maneira que ela viria a se tornar um padrão 

narrativo ao longo dos anos.  Ela “tem necessidade de fazer sentir aos espectadores que 

existe, de uma cena à outra, de um plano ao outro, uma continuidade espacial ou 

temporal: que a acção decorre, apesar da mudança de quadro, numa unidade diegética 

identificável” (AMIEL, 2007, p. 23). Dessa forma, segundo Amiel (2007), a montagem 
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imprime sensação de continuidade e fluidez narrativa. O espectador tem a noção de 

avanço da história.  

Ainda dentro da montagem narrativa, existe um recurso cuja função é diminuir 

o efeito da quebra dos planos, o chamado raccord. “Fazer raccord, como o termo o 

indica, fazer com que o corte não seja sentido como uma ruptura definitiva e radical, 

mas como uma costura, que permite juntar pedaços diferentes com a maior discrição” 

(AMIEL, 2007, p. 26). Talvez o exemplo mais famoso de seu uso encontra-se em 2001: 

Uma Odisseia no Espaço (2001, A Space Odyssey, 1968), de Stanley Kubrick, quando 

uma tribo de macacos (estágio inicial do homem), descobre o uso da ferramenta (ossos), 

e um deles arremessa o instrumento para o alto, temos o corte do osso para uma nave 

espacial imitando o mesmo movimento de deslocamento. Raccord que também 

funciona como elipse, pois milhões de anos passam quando o plano muda para a nave 

espacial. 

Já na montagem expressiva, tem-se na justaposição de imagens seu principal 

fundamento. Dessa forma, é capaz de transmitir peso emocional ao espectador.  

 

Neste caso, a montagem visa exprimir através de si própria um 

sentimento ou uma   ideia; deixa então de ser um meio para constituir 

um fim. Longe de ter por finalidade ideal o apagar-se perante a 

continuidade, facilitando ao máximo as ligações flexíveis de um plano 

ao outro, tende, pelo contrário, a produzir sem cessar, efeitos de 

ruptura no pensamento do espectador, fazendo-o tropeçar 

intelectualmente para tornar mais viva nele a influência da ideia 

expressa pelo realizador e traduzida pela confrontação de planos 

(MARTIN, 2005, p. 167-168). 

  

Principal entusiasta desse método, Sergei Eisenstein acreditava que a 

justaposição de planos tratava-se de um ato de criação, “cada corte deve gerar um 

conflito entre dois planos unidos, fazendo com que na mente do espectador surja um 

terceiro conceito, que será precisamente aquilo que Eisenstein chama da imagem” 

(LEONE; MOURÃO, 1993, p. 51). 

Depois do aspecto de continuidade e choque, tem-se um instrumento de 

transmissão de ideias e pontos de vista, a chamada montagem ideológica ou intelectual. 

“A montagem desempenha um papel intelectual propriamente dito, criando ou 

evidenciando relações entre acontecimentos, objetos ou personagens” (MARTIN, 2005, 

p. 194).  Em experimento realizado pelos cineastas Pudovkin e Kuleshov, fora provado 

o poder e o discurso encontrado nesse tipo de montagem. 
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Temos a filmagem do ator Moujoskin com a expressão neutra sendo 

usada para a montagem de três sequências experimentais. Na primeira 

sequência, o plano do ator foi justaposto a um plano de um prato de 

sopa colocado sobre a mesa; na segunda, o plano articulado ao de um 

ataúde no qual jazia uma mulher morta; e na terceira, ao plano de uma 

menina entretida com um brinquedo (LEONE; MOURÃO, 1993, p. 

49-50). 

 

Ainda, segundo os autores, o experimento foi apresentado a uma plateia que 

exaltou o desempenho do ator. Os espectadores foram levados a pensar que a expressão 

do ator mudava de acordo com o plano que o antecedia, no entanto, sua face permanecia 

igual nos três casos.  

 

3.1.1 A montagem narrativa 

 

 Voltaremos a falar desse tipo de montagem devido a sua importância histórica, e 

como já referido antes, seu predomínio na hora de contar histórias audiovisuais. Martin 

(2005), elenca quatro categorias possíveis de montagem narrativa: linear, invertida, 

alternada e paralela.  

 A montagem linear segundo Martin (2005), organiza um filme comportando 

uma ação única de maneira cronológica, respeitando a continuidade do tempo. É o mais 

simples tipo de montagem existente. Já na invertida, o tempo cronológico é alterado 

visando ênfase dramática na narrativa, “saltando livremente do presente para o passado” 

(MARTIN, 2005, p.197). Em 500 Dias Com Ela (500 Days Of Summer, 2009), de Mark 

Webb, o romance do protagonista é mostrado nos altos e baixos com as idas e vindas do 

relacionamento, e nesse caso, do tempo.  

 A montagem alternada, tal como diz o nome, baseia-se no paralelismo de duas 

(ou mais) ações, segundo Martin (2005), essas ações sempre acabarão por se encontrar 

ao final do filme. Ainda segundo o autor, é muita usada para retratar perseguições na 

grande tela. Em Velozes e Furiosos (The Fast And The Furious, 2001), de Rob Cohen, 

quando os protagonistas perseguem uma dupla de criminosos, a ação é dividida 

mostrando cada um lidando com um dos bandidos dentro da mesma linha temporal, 

chegando ao fim da sequência onde os dois personagens principais da trama se 

encontram para uma última corrida.  

 Na montagem paralela, não é necessário que os acontecimentos simultâneos 

estejam cronologicamente conectados. Segundo Martin (2005), esse tipo de montagem 
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aproxima-se do tipo ideológico, mencionado antes, por também fazer surgir da 

justaposição de acontecimentos um novo significado.  

 

O mais célebre exemplo dessa montagem é Intolerance (Intolerância), 

de Griffith, em que decorrem paralelamente quatro ações: a tomada de 

Babilónia por Ciro, a paixão de Cristo, o assassínio do dia de Saint-

Barthélemy e um drama contemporâneo nos Estados Unidos, em que 

um inocente é injustamente condenado à morte, e cuja aproximação 

visa mostrar que a intolerância é de todos os tempos” (MARTIN, 

2005, p.200-201). 

 

Martin (2005) alerta que a simultaneidade dos acontecimentos tem pouca 

importância e que o mais importante é a proximidade simbólica das ações.  

 

3.2 Planos e enquadramentos 

 

 Se a montagem propicia a construção do filme perante uma série de nuances e 

especificidades referidas antes neste trabalho, a câmera é o instrumento capaz de 

interpretar o pedaço de realidade a ser construído pelo diretor, também ancorada por 

uma lista de nomenclaturas e técnicas que auxiliam na construção cinematográfica. 

 O plano é a menor unidade narrativa existente, “é a imagem entre dois cortes” 

(RODRIGUES, 2007, p.26).  Ainda segundo o autor, o tempo de cada plano pode variar 

de acordo com a intenção do diretor. A junção de planos constituem uma cena, que por 

sua vez, constituirão uma sequência.  

 

A sequência de um casamento, por exemplo, pode ser formada pelas 

cenas do pedido de casamento num restaurante; a cena da mulher 

numa loja comprando o vestido de noiva; em casa provando o vestido; 

o noivo num bar na festa de despedida de solteiro; o noivo esperando 

na igreja; a noiva chegando; a cerimônia do casamento; a saída na 

porta da igreja; terminando com o carro partindo com os noivos 

(RODRIGUES, 2007, p.26). 

 

 

Dentro do plano, existe a possibilidade de variar profundidade de campo e 

perspectiva de câmera em relação ao ser humano ou objeto a ser mostrado na tela. 

Segundo Jullier e Marie (2009), de maneira básica pode-se distinguir três posições 

(planos) que diferenciam o sujeito e sua ligação com o ambiente: plano médio, close-up 

e plano geral.  
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O primeiro “apresenta o sujeito em sua unidade (seja ela humana, animal, vaso 

de flores, automóvel...) com um mínimo de “ar” (gíria de operador de câmera) em 

cima e embaixo” (JULLIER e MARIE, 2009, p.27). O close-up, segundo Jullier e 

Marie (2009), visa isolar um elemento ou detalhe importante na história. E por fim, o 

plano geral revela o sujeito em seu ambiente, implicando sua relação com ele.  

É nessa variação de perspectivas que a noção de enquadramento surge como 

elemento revolucionário no cinema. Segundo Martin (2005), nos primórdios do cinema, 

a câmera permanecia estática e somente registrava a ação, aos poucos, percebeu-se que 

isso poderia ser alterado.  

 

Trata-se aqui da composição do conteúdo da imagem, quer dizer, da 

maneira como o realizador planifica e, eventualmente, organiza o 

fragmento de realidade que apresenta à objetiva e que se reencontrará 

de forma idêntica a tela (MARTIN, 2005, p. 44-45). 

 

 

 O autor lista algumas possibilidades de variação de enquadramento: excluir 

determinados elementos do quadro, como em O Bebê de Rosemary (Rosemary’s Baby, 

1968), de Roman Polanski, quando uma voz fala ao telefone, a câmera até o cômodo 

onde essa pessoa se encontra mas não a mostra. Mostrar de maneira isolada um detalhe 

significativo para a trama ou personagem, assim é feita a sequência inicial de Gosto de 

Sangue (Blood Simple, 1984), de Joel e Ethan Coen, onde a cena inicial é a conversa de 

um casal dentro de um carro em uma estrada chuvosa, a câmera enfatiza a água batendo 

no para-brisa do veículo sem parar, ressaltando o caráter inquieto da discussão. Alterar a 

naturalidade do enquadramento de maneira intencional.  

 

Desesperada com a infidelidade do homem que ama, uma 

jovem, estendida de barriga para baixo na sua cama, com o 

rosto em lágrimas, é filmada com um longo plano fixo, de tal 

modo que a haste horizontal do caixilho da câmara lhe barra a 

fronte, simbolizando com força o drama que a obceca (Foolish 

Wives – Esposas Levianas) (MARTIN, 2005, p. 45). 

 

 

Pode-se também modificar o ponto de vista do espectador. Em Doom: A Porta 

do Inferno (Dooom, 2005) de Andrzek Bartkowiak, em certa altura do filme, o 

protagonista combate seres humanos infectados com um vírus, temos então o seu ponto 

de vista da situação seguindo a empunhadura de sua arma enquanto ele elimina os 

inimigos. Por fim é possível utilizar a profundidade de campo para criar diferentes 
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efeitos. Em Intriga Internacional (North By Northwest, 1959), de Alfred Hitchcock, 

enquanto o protagonista interpretado por Cary Grant aguarda transporte em uma estrada 

deserta, ele avista um avião a uma considerável distância, aos poucos a aeronave se 

aproxima de Cary (e consequentemente da câmera) quase o atingindo. 
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CAPÍTULO 4 

A COMPREENSÃO DO FILME 

 

4.1 Metodologia:  a análise fílmica 

 

O objeto desta pesquisa é o filme estadunidense Matadouro-Cinco 

(Slaughterhouse-Five, 1972), dirigido por George Roy Hill e adaptado do livro 

homônimo de Kurt Vonnegut Jr. Na trama, Billy Pilgrim conta como ficou “solto no 

tempo”, sendo transportado para vários momentos de sua vida, sem qualquer controle 

sobre esse fenômeno. Este trabalho tem por objetivo compreender os sentidos que a 

montagem cinematográfica produz no filme Matadouro-Cinco, assim como verificar de 

que maneira a elipse e o raccord são usados, analisar a estrutura narrativa do longa-

metragem e inferir a lógica temporal. Para responder esses questionamentos será usada 

a análise fílmica. 

A consciência de que o cinema possuía um discurso, algo a falar, não veio 

paralelamente ao seu nascimento. Foi com o desenvolvimento de uma linguagem 

cinematográfica que os filmes evoluíram de simples registros cotidianos para narrativas 

complexas e significativas. Diante do avanço da técnica, a compreensão fílmica também 

fora aprimorada. 

Aumont (2009) refere o cinema como uma instituição ampla e industrial, que 

possui uma variedade de fenômenos os quais a cada um deles designam uma abordagem 

única.  A análise fílmica constitui um campo de diferenciação entre o espectador normal 

e o analista. Vanoye e Goliot-Lété (2002) clarificam a diferença entre os dois sujeitos: 

 

ESPECTADOR NORMAL ANALISTA 

Passivo, ou melhor, menos ativo do que o 

analista, ou mais exatamente ainda, ativo 

de maneira instintiva, irracional. 

Ativo, conscientemente ativo, ativo de 

maneira racional, estruturada. 

Percebe, vê e ouve o filme, sem desígnio 

particular.  

Olha, ouve, observa, examina 

tecnicamente o filme, espreita, procura 

indícios. 

Está submetido ao filme, deixa-se guiar 

por ele. 

Submete o filme a seus instrumentos de 

análise, a suas hipóteses. 
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Processo de identificação Processo de distanciamento. 

Para ele, o filme pertence ao universo do 

lazer 

Para ele, o filme pertence ao campo da 

reflexão, da produção intelectual.  

PRAZER TRABALHO 

Fonte: VANOYE, Francis; GOLIOT-LETÉ, Anne. Ensaio sobre a análise fílmica. 

 

Essa diferença é importante perante o processo natural que as pessoas têm ao 

se identificar (ou pelo menos tentar) com algum elemento presente no filme. “Porque o 

espectador tende a projetar no filme suas próprias preocupações” (VANOYE; GOLIOT-

LETÉ, 2002, p. 13). Porém, o autor salienta também, que não se deve separar totalmente 

o primeiro contato com a obra da abordagem puramente técnica.  

O processo de criação de um filme envolve diversas fases, desde a elaboração do 

argumento, ao roteiro técnico, escolha de atores, gravação... A análise fílmica, em 

primeira instância, tem a função de desconstruir todas essas fases, “desmontar um filme 

é, de fato, estender seu registro perceptivo e, com isso, se o filme for realmente rico, 

usufruí-lo melhor” (VANOYE; GOLIOT-LETÉ, 2002, p. 12). 

No que diz respeito à divisão categórica de elementos possíveis em uma análise 

fílmica, Jullier e Marie (2009) elencam três camadas para analisar uma produção 

audiovisual. A primeira baseia-se no plano e suas implicações. Cabe ao analisador 

distinguir qual ponto de vista está sendo utilizado na cena ou sequência, os movimentos 

que a câmera realiza, a quantidade de luz presente no ambiente e também, ainda 

segundo Jullier e Marie (2009), as combinações audiovisuais, os efeitos sonoros. 

O segundo nível, de acordo com Jullier e Marie (2009), diz respeito a 

sequência, e principalmente, o poder da montagem na construção do filme e seu efeito 

na narrativa. Jullier e Marie (2009) mencionam que o tipo de corte pode variar cria 

diferentes efeitos, pode ser de surpresa (narrativa clássica) ou distanciamento (narrativa 

moderna). Recurso que também remete a ferramentas de análise do tempo fílmico. A 

análise do objeto fará uso especificamente deste nível analítico.  

 

Graças a um hábito profundamente arraigado, o espectador do cinema 

tende a ligar dois planos que se seguem. Esse vínculo é susceptível de 

assumir diferentes formas, e as conexões que sustentam um plano A e 

um plano B consecutivos estabelecem facilmente vários níveis de 

interpretação. Os primeiros gestos de montagem da história do 

cinema, desde o fim do século XIX, visavam sobretudo ganhar tempo. 
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A montagem, efetivamente, é antes de tudo a elipse (JULLIER; 

MARIE, 2009, p. 44). 

 

E por fim, como já mencionado antes, passa pela desconstrução do filme, a 

análise do tipo de história que está sendo contada, de que maneira isso acontece e quem 

movimenta a trama. Segundo Jullier e Marie (2009), a maioria dos filmes apresenta seu 

protagonista em desequilíbrio que é confrontado com a tarefa de confrontar sua 

condição desfavorável . 

Mesmo que a análise fílmica trabalhe a desconstrução da obra audiovisual, o 

resultado final, de certa forma apresenta uma criação. Segundo Vanoye e Goliot-Lété 

(2002), o analista acrescenta algo ao filme, legitima sua existência.   

 

4.2 O objeto: o filme Matadouro-Cinco 

 

Matadouro-Cinco (Slaughterhouse-Five, 1972) é um filme longa-metragem 

estadunidense dirigido por George Roy Hill e adaptado do livro homônimo de Kurt 

Vonnegut Jr. De acordo com o Internet Movie Database (Imdb), a produção foi orçada 

em aproximadamente três milhões e duzentos mil dólares, possui duração de uma hora e 

quarenta e quatro minutos, e teve locações em Praga (República Tcheca) e no estado 

norte-americano de Minnesota.   

O filme, que transita entre os gêneros cinematográficos drama e ficção 

científica, conta a história de Billy Pilgrim (Michael Sacks) e de como ele ficou 

“unstuck in time” (solto no tempo), avançando e retrocedendo momentos de sua vida, 

sem nenhum controle sobre tal fenômeno.  Os acontecimentos da trajetória de Billy são 

mostrados de maneira desordenada, e são eles: a Segunda Guerra Mundial (com ênfase 

no bombardeio na cidade alemã Dresden em 1945), o trauma do pós guerra, a vida 

matrimonial, um segundo momento do casamento, onde ele já constitui uma família, e 

uma abdução alienígena onde Billy é transportado para o planeta Tralfamadore, 

juntamente com Montana Wildhack (Valerie Perrine), uma famosa atriz de Hollywood. 

Existe ainda uma breve sequência em que a infância de Billy é retratada, ao ser jogado a 

força em uma piscina pelo pai.  

Devido à natureza do protagonista, a função da montagem recebe destaque no 

filme. Matadouro-Cinco tem como montadora Dede Allen, que além da parceria com 

George Roy Hill, trabalhou com diretores como Sidney Lumet, Artur Penn, Elia Kazan 

e Robert Wise.  
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Matadouro-Cinco recebeu o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 1972. 

George Roy Hill fora indicado duas vezes ao prêmio de melhor diretor pela Academia 

de Artes e Ciências Cinematográficas dos Estados Unidos, a primeira por Butch Cassidy 

(Butch Cassidy and The Sundance Kid, 1969), e a segunda, a qual se consagraria 

vencedor, por Golpe de Mestre (The Sting, 1973). 

Segundo o Imdb, a última aparição de Michael Sacks foi no filme The House 

Of God (1984). Além de Matadouro-Cinco, as produções de maior relevância de Sacks 

foram Louca Escapada (The Sugarland Express, 1974), de Steven Spielberg e Horror 

em Amityville (The Amityville Horror, 1979), de Stuart Rosenberg.  

 

4.3 A análise 

 

A análise será feita a partir das teorias descritas no referencial teórico, sendo elas 

aplicadas dentro de três categorias: narrativa, que compreende aspectos referentes ao 

tipo história do filme; tempo, que engloba a lógica temporal presente na película e seus 

recursos de avanço e retrocesso narrativo; e montagem cinematográfica, que abordará a 

maneira com que o filme é estruturado sob a ótica dos planos.  

 

4.3.1 Narrativa 

 

A estrutura narrativa do filme Matadouro-Cinco, desde as primeiras 

sequências, já impõe seu caráter não linear, característica herdada da Nouvelle Vague 

francesa. A primeira cena, um veículo para e uma mulher se dirige a porta de uma casa 

e chama por seu pai, ela está acompanhada pelo marido. No interior da casa está Billy 

Pilgrim, que na cena seguinte aparece escrevendo uma carta ao editor do The Ilium 

Daily News explicando sua condição. 
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Figura 1 – A condição de Billy. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

Billy explica que está “solto no tempo”, indo pra frente e para trás em sua vida. 

A carta serve como introdução a história, explicando o que virá adiante. A medida em 

que Billy escreve o texto, a ação se transporta para uma paisagem de guerra, onde o 

vemos caminhando sozinho na neve. Essa aleatoriedade de espaços será usada com 

frequência na narrativa e é o principal mecanismo para contar a história. Ela será 

abordada nos subtítulos seguintes.  

No quesito personagens, Matadouro-Cinco, logo cedo, define seu protagonista 

e antagonista, uma característica da narrativa clássica. Billy Pilgrim é um jovem de 

fisionomia inocente e desamparada. Ao perambular pelo cenário de guerra, ele encontra 

dois soldados norte-americanos, um deles se chama Paul Lazzaro, homem de 

personalidade explosiva e inconsequente. Embora sua aparição seja constante durante o 

período na guerra, Paul só irá influenciar a narrativa ao final do filme. 

Os demais personagens da trama surgem em decorrência dos diversos 

momentos em que a vida de Billy é mostrada. A esposa, os filhos, o genro, Edgar Derby 

(amigo de Billy durante o período na guerra) e Montana Wildhack (atriz de Hollywood). 

Os pais de Billy tem suas aparições limitadas a uma cena cada um.  

 



36 
 

 

Figura 2 - Billy e sua família. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

O filme é ancorado na não linearidade narrativa, embora, cada linha temporal 

ofereça a possibilidade de o espectador realizar uma organização mental e encaixar a 

história a fim de entendê-la. Para Gaudreault e Jost (2009), a narrativa é algo fechado. 

Em Matadouro-Cinco, perante o já referido, não existe começo, meio e fim. A película 

é estruturada com recortes da vida do protagonista. Para Metz (1972), a narrativa é uma 

sequência de eventos, que conforme Vanoye e Goliete-Leté (2002), ao tratar da 

narrativa clássica, devem respeitar uma série de especificações, entre elas a clareza. 

Matadouro-Cinco não determina o tema central da história. O filme apresenta 

características da narrativa clássica e moderna.  

 

4.3.2 Tempo 

 

Como mencionado anteriormente na presente monografia, ao falar de tempo do 

filme, Martin (2005) elenca, a princípio, recursos puramente ligados ao mecanismo da 

câmera para modificar a estrutura temporal.  São eles: o avanço do tempo, seu retardo, 

inversão e paragem. Matadouro-Cinco não faz uso de tais recursos, a ação flui de 

maneira única ao longo da história.  

Ambientação histórica e localização são aspectos importantes na constituição 

de um filme. Porém, nem sempre é possível precisar a época retratada na película. 

Martin (2005) cita algumas ferramentas úteis para situar o espectador a respeito da ação 

retratada no filme. Entre elas estão: o figurino, condição climática, alusão a um fato 

histórico ou a simples legenda indicando a data e local do acontecimento. Portanto, em 

primeira instância, serão abordadas as localidades e épocas presentes e passíveis de 

identificação no filme e o uso dos artifícios citados acima. Além do conceito de duração 

do tempo, também de acordo com Martin (2005). De maneira específica, será tratada a 
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sugestão da passagem de tempo usando o desenvolvimento e amadurecimento do 

protagonista do filme.  

A identificação das diferentes temporalidades do filme será baseada na 

dinâmica proposta pela própria narrativa, usufruindo do fenômeno vivido pelo 

protagonista, tempo e espaço serão identificados a cada pulo no tempo que Billy 

realizar. Porém, a fim de facilitar a compreensão da análise, ela será dividida em duas 

partes: o período na guerra e a vida matrimonial de Billy Pilgrim.  

As primeiras sequências mostram filha e genro adentrando a casa de Billy a sua 

procura. Não é possível especificar alguma informação a respeito da localidade 

temporal. Somente quando a ação se transporta para o interior da casa, é que se faz 

possível a identificação de um aspecto importante no tempo do filme. 

 

 

Figura 3 - Fisionomia do protagonista. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Billy se encontra sentado a uma máquina de escrever detalhando sua condição. 

A aparência é de uma idade avançada, como visto na imagem acima, sendo possível 

identificar traços de calvície e marcas na testa. Além do simples fato do uso de uma 

máquina de escrever, que implica na sugestão da ação ser do tempo presente, 

especificamente o período de lançamento do filme. Época ainda distante da 

popularização dos computadores.   

A primeira amostra do problema que Billy enfrenta é retratada enquanto ele 

escreve a carta para o jornal, ao descrever seu problema, a ação é transportada para um 

ambiente invernal e bélico. A paisagem é predominada por neve, árvores e uma tropa de 

soldados com tanques em movimentação.  
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Figura 4 - Ambiente de guerra. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

O diretor então faz uso de um plano com o ponto de vista de Billy, ressaltando 

que o espectador vê o que o protagonista enxerga. Isso é perceptível pois o plano 

seguinte ao ponto de vista é um plano close-up dos olhos de Billy, que é seguido 

novamente pelo plano ponto de vista. 

 

 

Figura 5 - O jovem Billy observa os soldados 

 

Se antes seu rosto era envelhecido, agora os traços são de alguém jovem, o 

cabelo cobre a testa, e essa não exibe marcas do tempo. Dessa forma, deduz-se que o 

momento da vida de Billy sendo mostrado remete há muitos anos antes das cenas 

iniciais do filme. Após a ambientação na guerra, a ação retorna de maneira breve para o 

momento em que ele escreve a carta. Ao escrevê-la, Billy ratifica a sugestão temporal e 

local antes dada, ele está na guerra, precisamente na Segunda Guerra Mundial, em meio 

a linhas inimigas alemãs. Porém, antes, ele descreve sua estadia no planeta 

Tralfamadore, juntamente com uma amiga. A ação então é deslocada de maneira breve 

para o planeta, onde não há nenhum indício temporal, somente o rosto de Billy, que 

mais uma vez apresenta as marcas do envelhecimento. Ele está acompanhado de uma 
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mulher que o questiona se ele está mais uma vez viajando no tempo, Billy concorda 

com a indagação.  

  

 

Figura 6 - Mais uma vez velho. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

As cenas mencionadas até esse ponto da narrativa funcionam como um prólogo 

do filme, sua função temporal será abordada nos parágrafos subsequentes deste 

subtítulo.  

No retorno para o front, onde agora Billy está acompanhado de dois 

compatriotas, há um efeito de montagem denominado raccord (seu uso será analisado 

somente no subtítulo seguinte), que suaviza a transição de ambientes. O efeito também 

caracteriza uma elipse, ferramenta que será melhor desenvolvida nos parágrafos finais 

deste subtítulo.  

A próxima ambientação identificável no período bélico acontece quando Billy 

(que agora faz parte de um grupo) desloca-se até Dresden. Mesmo que a narrativa 

explicite sua ida para a cidade alemã, o diretor enfatiza sua importância na chegada de 

trem ao local através de um letreiro com o nome da cidade.  

 

 

Figura 7 – A chegada em Dresden. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 
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A próxima informação é mostrada de maneira direta. Faz-se uso de legendas 

para informar data e horário da ação retratada. Recurso unicamente usado nesta 

sequência. 

 

 

Figura 8 - Mês, dia e ano. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

 

Figura 9 - Pela primeira vez o horário é especificado. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

A alusão é ao dia do bombardeio realizado na cidade. Fato histórico que 

enfatiza sua importância na narrativa e serve para situar a quantidade de tempo que 

Billy estava na guerra. Esta é a última ferramenta usada para especificar e indicar 

temporalidade durante o período bélico.   

A primeira amostra da vida pós-guerra de Billy acontece em um quarto onde 

ele está acompanhado de sua esposa. Recém-casado e de aparência ainda jovem, faz-se 

entender que a guerra é uma memória recente em Billy.  

A alteração temporal seguinte apresenta Billy já com uma família constituída, e 

em um momento que parece distante do retratado na cena anterior. 
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Figura 10 - A família Pilgrim. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Na imagem, além dos dois filhos de Billy, que sugerem a passagem de tempo, 

ao fundo existe um prédio com os dizeres em caixa alta “PILGRIM BUILDING” 

(Edifício Pilgrim), construção que constata o sucesso profissional de Billy. Também é 

notável uma aparência facial mais madura de Billy.  

A ambientação seguinte apresenta a única aparição da mãe de Billy em toda a 

totalidade do filme. 

 

 
Figura 11 - O trauma do front 

 

Nesta cena, Billy se encontra em uma instituição médica, após ter um colapso 

nervoso durante uma aula de optometria (ciência especializada no estudo da visão). 

Mais uma vez seu ponto de vista é utilizado. Sua mãe conversa com o que parece ser 

outro paciente. A localidade é sugerida mesmo antes dela relatar o motivo dele estar 

naquele lugar (por causa da guerra). Como pode ser visto na imagem, existe uma tela na 

janela. A temporalidade desta cena acontece durante o noivado de Billy. Na ação 

subsequente, Billy encontra-se em uma maca em meio a exames e testes psiquiátricos na 

mesma instituição retratada na figura anterior. 
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O próximo momento da vida de Billy retratado é uma passagem de sua 

infância. 

 

Figura 12 - O pai de Billy 

 

Esta é a cena em que o protagonista é mostrado ainda na infância, e também a 

única aparição de seu pai. Tal como as cenas anteriores em que Billy sofria do trauma 

do pós-guerra, seu pai o joga a força na piscina do que parece ser um clube, dada as 

presenças de outros homens ao fundo.  

Outro momento do casamento de Billy é mostrado, separado pela troca de 

estação climática, tal como referenciado por Martin (2005) anteriormente neste trabalho, 

um recurso utilizado para demarcação temporal, como pode ser observado nas figuras 

que seguem. 

 

 

Figura 13 - Galhos secos. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 
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                                 Figura 14 - Paisagem verde. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Na figura 13, Billy brinca com seu cachorro e ao fundo está sua casa. Não há 

folhas nas árvores e o verde do gramado aparenta desgaste, indicando que trata-se de 

uma estação de clima rigoroso. O figurino de Billy também sugere baixa temperatura. Já 

na figura 14, no mesmo cenário, o verde predomina na paisagem, e Billy veste uma 

camisa de mangas curtas, implicando que a ação acontece durante o verão ou primavera. 

Essa comparação também sugere que houve avanço no tempo. Avanço que se 

caracteriza como elipse. A vegetação em tom mais verde sugere a troca de estação 

climática.  Martin (2005) fala que a elipse, num nível elementar, é a exclusão dos 

tempos inúteis para a história. O autor ainda refere que para o tempo passar basta 

sugerir sua passagem, é um recurso que o diretor dispõe. Sem ela, para o florescer da 

vegetação se fazer presente, seriam necessário meses, algo impossível de ser retratado 

no cinema.  

A troca de tempos presente em Matadouro-Cinco se faz em completo pelo 

emprego da elipse, todos os avanços e retrocessos temporais são ancorados na lógica de 

supressão do conteúdo que nada acrescenta à narrativa.  

Em outra cena na casa de Billy, acontece a celebração de aniversário do seu 

casamento com Valerie.  
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Figura 15 - Billy festeja seu casamento. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Durante a festa, Billy presenteia sua esposa com um diamante. Até esse gesto, 

não é possível constatar com exatidão há quanto tempo o casal está junto, a não ser pela 

aparência um pouco mais experiente de Billy Pilgrim. Somente quando ele se retira do 

quintal onde acontece a festa e dirige-se até o andar superior da casa, para aí encontrar 

seu filho Robert, já adolescente, isolado no banheiro, é que se faz possível deduzir que o 

casamento de Billy já perdura por alguns anos.  

A adolescência de Robert é marcada por este momento referido no parágrafo 

anterior e por um período de rebeldia, como é possível verificar na imagem abaixo. 

 

 

Figura 16 - Vandalismo no cemitério. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Na figura 16, Robert encontra-se detido em uma viatura da polícia por ter, 

juntamente com outros jovens, destruído lápides de um cemitério. Seu figurino tem 

mangas rasgadas e um colar no pescoço. A aparência do filho de Pilgrim também difere 

da mostrada na festa, agora seu cabelo está grande e sua expressão é fechada.  Essa fase 

diferente de Robert também serve como indicativo de avanço temporal. Ela também 

mostra a posição social contrária ao status alcançado por sua família. Este fato baseado 
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na descrença dos jovens dos anos 60 perante o modelo de vida norte-americano, uma 

característica da narrativa moderna.  

Após os fatos retratados nos parágrafos anteriores, a ação retorna ao momento 

em que Billy escreve a carta em sua casa e recebe a visita de sua filha e genro. A última 

cena onde se faz possível a identificação de traços temporais é quando Billy ministra 

uma palestra a respeito do planeta Tralfamadore. 

 

 

Figura 17 - A velhice de Billy. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Além da voz fraca e hesitante, trata-se do momento onde a aparência física de 

Billy se faz mais debilitada, fatos que sugerem a ação mostrada é o momento mais 

longínquo da vida de Billy Pilgrim.  

   O próximo aspecto a ser tratado com relação ao tempo é sua estrutura ligada 

diretamente a narrativa, ao jeito que a história é contada. Matadouro-Cinco faz uso da 

categoria denominada tempo desordenado, que segundo Martin (2005), ancora-se na 

utilização do flashback. “É sem dúvida, o processo mais interessante de interpretação do 

tempo, do ponto de vista da narrativa fílmica” (MARTIN, 2005, p. 275). Se por um lado 

usa-se o flashback, o filme também é estruturado na categoria chamada tempo 

condensado, que como refere Martin (2005), trabalha com a exclusão dos tempos fracos 

da história.  

Em Matadouro-Cinco, como referido antes, Billy Pilgrim (já envelhecido) 

escreve uma carta ao jornal relatando sua condição. A partir de seu relato, surgem todas 

as experiências na tela. A experiência na Segunda Guerra Mundial e o trauma causado 

por ela, a vida de casado, até o retorno ao mesmo local onde o protagonista escrevia a 

carta para continuação da história. Ou seja, todos os fatos ocorridos na guerra, o 
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casamento e a abdução pelo planeta Tralfamadore são lembranças de Billy a respeito de 

sua condição de “solto no tempo”.   

 

4.3.3 Montagem 

 

A montagem cinematográfica é a organização dos planos do filme. Martin 

(2005) a divide em três categorias: narrativa, expressiva e ideológica. Para a análise de 

Matadouro-Cinco, será trabalhada a montagem narrativa e, de maneira específica, três 

de suas subcategorias: linear, paralela e invertida. 

Para compreender os sentidos produzidos pela montagem, objetivo geral desta 

pesquisa, a análise será estruturada em três cenas onde podem ser exemplificados os 

tipos de montagem narrativa elencados acima.  

De acordo com Martin (2005), a montagem linear compreende um fluxo 

contínuo de ação, a sequência ou cena progride de maneira cronológica, este será o 

primeiro exemplo a ser analisado. 

Após sua chegada em Dresden, Billy, juntamente de seu grupo, caminha pelas 

ruas da cidade em direção ao alojamento que dá nome ao filme. Na cena, eles são 

observados pelos moradores, e também contemplam o local, que pouco tempo depois 

seria destruído.  

 

 

Figura 18 - A chegada a Dresden. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 
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Figura 19 - Recepção Amigável. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

 

Figura 20 - Arquitetura da cidade alemã. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

 

Figura 21 - Crianças cercam Billy. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Ao acompanhar o grupo pela cidade, a narrativa faz uso de planos que 

enfatizam sua beleza, com construções imponentes e moradores visivelmente alegres. 

A trilha sonora suave otimiza o caráter benevolente da cena. Como pode ser visto na 

figura 21, crianças saúdam Billy enquanto ele caminha pelas ruas. A montagem utiliza 

planos de duração média, imprimindo ritmo cadenciado à ação, sugerindo um 

momento feliz em meio ao caos e a desgraça da guerra.  
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O próximo exemplo trata-se da montagem paralela que, segundo Martin 

(2005), é a categoria mais próxima do efeito gerado pela montagem ideológica, que 

segundo Martin (2005), desempenha papel intelectual na criação ou ênfase de relações 

e acontecimentos.  Na montagem paralela, dois acontecimentos simultâneos fazem 

surgir um novo significado. O autor ainda enfatiza que a proximidade dos eventos 

pouco importa, o valor está na aproximação simbólica das ações.  

Durante o período na guerra, Billy desenvolve amizade com Edgar Derby. As 

vésperas do embarque para Dresden, Edgar é encarregado de liderar o grupo (indicado 

por Billy). A montagem então aproxima esse fato, com um evento da vida matrimonial 

de Billy, onde ele é nomeado presidente do Lions Club norte-americano. 

 

 

           

   Figura 22 – Nomeação                                                 Figura 23 – Nomeação (2) 

   Fonte: Matadouro-Cinco (1972)                                 Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

       

Figura 24 – Após a nomeação                                          Figura 25 – Após a nomeação (2) 

Fonte: Matadouro-Cinco (1972)                                       Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 
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                      Figura 26 - Saudações                                            Figura 27: Saudações (2) 

                        Fonte: Matadouro-Cinco (1972)                             Fonte: Matadouro-Cinco (1972 

 

Como pode ser visto nas figuras acima, as ações das duas épocas distintas se 

espelham. A partir da montagem paralela, a ênfase na ação similar nos dois espaços 

produz o significado de amadurecimento de Billy ao longo de sua vida. Se na guerra, ele 

fora protegido por seu amigo Edgar e enxergava no mesmo uma referência, na vida 

adulta é Billy, que na visão das outras pessoas, é visto como um modelo de vida.  

A próxima categoria analisada trata-se da montagem invertida, que segundo 

Martin (2005), salta livremente entre as diferentes épocas, é de suma importância pois é 

a partir de seu mecanismo de ir e vir entre presente, passado e futuro, que o filme é 

organizado em quase sua totalidade.  

Como mencionado no subtítulo referente ao tempo, a condição de Billy é 

revelada logo no começo do filme quando o mesmo escreve uma carta. 

  

 

Figura 28 – Fase adulta. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 
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Figura 29 – Guerra. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

 

Figura 30 – Tralfamadore. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Como pode ser visto nas figuras acima, trata-se de três épocas diferentes. A 

não linearidade e total liberdade de ir e vir no tempo confere caráter de 

imprevisibilidade à narrativa. É a partir da montagem invertida que Billy tem a 

possibilidade de estar solto no tempo.  

Apesar da montagem em Matadouro-Cinco imprimir intencionalmente a 

descontinuidade narrativa que dificulta a compreensão da história, ao separarmos as 

linhas temporais presentes no filme entre: cenas onde Billy escreve a carta, o período na 

guerra e a vida matrimonial, o entendimento torna-se mais fácil.  

Ao avançar e retroceder no tempo, a montagem se utiliza de um elemento 

recorrente no filme: o raccord. Em suma, o corte significa continuidade na narrativa, 

porém, com o artifício do raccord, é possível suavizar a troca de planos e, de acordo 

com Amiel (2007), costurar a ação. Matadouro-Cinco transita em épocas distintas e faz 

uso dessa ferramenta. Serão analisadas três transições que utilizam essa técnica. A 

primeira trafega entre o aniversário de casamento de Billy, evento já mencionado nesta 

pesquisa, e a nomeação de Edgar Derby como líder do grupo em Dresden. 
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Figura 31 – No futuro. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

 

Figura 32 – No passado. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Na figura 31, Billy se encontra em sua festa de casamento e, na imagem 

seguinte, na guerra. A transição temporal é realizada através de um corte que enfatiza 

por meio de um plano close-up, as botas de Billy. Dessa maneira, ao abrir a porta de sua 

casa, Billy retrocede no tempo até sua estadia na Segunda Guerra Mundial. Trata-se de 

um raccord de movimento que também é uma elipse de tempo, uma vez que o 

movimento dos pés é preservado e o tempo e espaço se modificam. 

O segundo exemplo analisado acontece quando Billy, na guerra, utiliza um 

chuveiro para tomar banho. À medida que a água corre pela ducha, já não é mais o 

mesmo Billy que se molha, trata-se de um Billy ainda criança. 
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Figura 33 – Banho na guerra. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

 
Figura 34 – Banho na infância. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

Ao abrir o chuveiro, Billy encontra-se na Segunda Guerra Mundial, ao banhar-

se na água Billy está na ducha da piscina do clube que frequentava com seu pai. Nesse 

caso, assim como no anterior, o raccord caracteriza uma elipse.  

O terceiro caso também tem início no período na guerra. Billy está no refeitório 

do alojamento e mostra impaciência ao ouvir de um compatriota, contra sua vontade, 

dicas para sobreviver na guerra. 

  

 

Figura 35 – Billy desmaia. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 
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Figura 36 – Billy surge deitado em seu gramado. Fonte: Matadouro-Cinco (1972) 

 

Exausto pelo falatório incansável do homem ao lado, Billy cai sobre o prato de 

comida que o alimentava. Após o corte, Billy está com o rosto no chão do gramado de 

sua casa. A elipse se faz presente mais uma vez. 

No quesito narrativa, o objeto apresenta características da narrativa clássica e 

moderna, fato que também acontece ao analisar o tempo, pois também oferece 

variedades de tipos temporais. Por consequência, a montagem não é exclusiva de uma 

categoria. Todas as especificações convergem e enriquecem o objeto 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa, que teve como objetivo compreender os sentidos produzidos 

através da montagem no filme Matadouro-Cinco, foi possível perceber a importância da 

montagem como pilar na construção fílmica. 

Para elaborar o presente Trabalho Final de Graduação, foram estudados 

elementos diretamente ligados ao nascimento do cinema, passando por sua organização 

como indústria, até a ousadia de alguns que contribuíram para o avanço das técnicas 

cinematográficas. Foi possível, através da divisão em capítulos, perceber o vasto 

catálogo de ferramentas e técnicas, que postas em combinação, oferecem uma 

infinidade de possibilidades para a elaboração de filmes. 

O processo de criação da presente monografia fora minucioso e detalhista. 

Desde a escolha do tema, passando pela procura de bibliografia, pela construção do 

referencial teórico, e chegando na análise. Tal como o objeto escolhido, cada item deste 

processo esteve conectado, e sua boa execução foi essencial para que ao final, o 

resultado tenha sido satisfatório. 

 O filme Matadouro-Cinco carece de melhor discussão, trata-se de uma obra 

complexa que dialoga com o espectador usando os mais variados tipos de discursos. A 

presente monografia organizou a análise do filme baseada na tríade narrativa, tempo e 

montagem, devido à própria natureza do protagonista da obra, que viaja no tempo sem 

controle algum sobre o fenômeno. 

 Fora constatado que os três elementos escolhidos convergem a todo o momento 

no decorrer do filme, devido a sua história de constante alternância espacial e temporal. 

O avanço da narrativa depende de elementos relacionados ao tempo fílmico, que por sua 

vez tem na montagem seu elemento de organização para o espectador. Essa dinâmica é 

importante para qualquer produto cinematográfico, mas em Matadouro-Cinco, sua 

presença é essencial.  



55 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AMIEL, Vincent. A estética da montagem. Trad: Carla Bogalheiro Gamboa. Lisboa: 

Edições Texto & Grafia, Lda, 2007. 

 

AUMONT, Jacques. A estética do filme. Trad: Marina Appenzeller. Campinas: 

Papirus, 2009.   

 

AUMONT, Jacques e MARIE, Michel. Dicionário teórico e crítico de cinema. Trad: 

Eloísa Araújo Ribeiro. Campina, SP: Papirus, 2003. 

 

BAXTER, Brian. George Roy Hill. Disponível em: 

http://www.theguardian.com/news/2002/dec/30/guardianobituaries.film. Acessado em 

julho de 2015. 

 

BAZIN, André. O cinema: ensaios. Trad: Eloísa Araújo Ribeiro. São Paulo: 

Brasiliense, 1991.  

 

COSTA, Antônio. Compreender o cinema. Trad. Nilson Moulin Louzada. São Paulo: 

Globo, 2003. 

 

GAUDREAULT, André e JOST, François. A narrativa cinematográfica. Trad. 

Adalberto Muller. Brasília: Universidade de Brasília, 2009. 

 

JULLIER, Laurent e MARIE, Michel. Lendo as imagens do cinema. Trad: Magda 

Lopes. Editora Senac São Paulo, 2009. 

 

LEONE, Eduardo e MOURÃO, Maria Dora . Cinema e montagem. São Paulo: Ática, 

1993. 

 

MARTIN, Marcel. A Linguagem Cinematográfica. Trad. Lauro António e Maria 

Eduarda Colares. Lisboa: Dinalivro, 2005. 

 

METZ, Christian. A significação do cinema. Perspectiva, 1968. 

 

NOGUEIRA, Luís. Manuais de Cinema II. Géneros Cinematográficos. Labcom 

Books: Covihã, 2010. Disponível em: http://www.livroslabcom.ubi.pt. Acessado em: 15 

abr. 2015. 

 

NOGUEIRA, Luís. Manuais de Cinema III. Planificação e montagem. Labcom 

Books: Covilhã, 2010. Disponível em: http://www.livroslabcom.ubi.pt. Acessado em: 

15 abr. 2015. 

 

RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. Editora Lamparina: Brasil, 2007. 

 

SADOUL, Georges. A história do cinema mundial. Livraria Martins Editora: São 

Paulo, 1963.  

 

http://www.theguardian.com/news/2002/dec/30/guardianobituaries.film
http://www.livroslabcom.ubi.pt/
http://www.livroslabcom.ubi.pt/


56 
 

VANOYE, Francis e GOLIOT-LÉTÉ. Ensaio sobre a análise fílmica. Trad. Martina 

Appenzeller. Campinas, SP: Papirus, 2002. 

 

 

 

FILMOGRAFIA 

 

2001: A Space Odissey. Direção: Stanley Kubrick. EUA/Reino Unido: Metro-

Goldwyn-Mayer (MGM), 1968. 160 minutos. 

 

(500) Days Of Summer. Direção: Mark Webb. EUA: Fox Searchlight Pictures, 2009. 

95 minutos. 

 

A Woman Of Paris: A Drama of Fate. Direção: Charles Chaplin. EUA: Charles 

Chaplin Productions, 1923. 78 minutos. 

 

Annie Hall. Direção: Woody Allen. EUA: Rollins-Joffe Productions, 1977. 93 minutos. 

 

Blood Simple. Direção: Joel Coen. EUA: River Road Productions, 1984. 99 minutos.  

 

Boyhood. Direção: Richard Linklater. EUA: IFC Productions, 2014. 165 minutos. 

 

Brief Encounter. Direção: David Lean. Reino Unido: Cineguild, 1945. 86 minutos.  

 

Bu San. Direção: Ming-Lian Tsai. Taiwan: Homegree Films, 2003. 82 minutos. 

 

Butch Cassidy and The Sundance Kid. Direção: George Roy Hill. EUA: Twentieth 

Century Fox Film Corporation, 1969. 110 minutos. 

 

Casablanca. Direção: Michael Curtiz. EUA: Warner Bros, 1942. 102 minutos. 

 

Der Blaue Angel. Direção: Josef von Sternberg. Alemanha: Universum Film, 1930. 124 

minutos. 

 

Doom. Direção: Andrzej Bartkowiak. Reino Unido/República Tcheca/Alemanha/EUA: 

John Wells Productions, 2005. 105 minutos. 

 

Doube Indemnity. Direção: Billy Wilder. EUA: Paramount Pictures, 1944. 107 

minutos. 

 

Dream of a Rarebit Fiend. Direção: Edwin S. Porter. EUA: Edison Manufacturing 

Company, 1906. 7 minutos. 

 

Foolish Wives. Direção: Erich von Stroheim. EUA: Universal Film Manufacturing 

Company, 1922. 117 minutos.  

 

High Noon. Direção: Fred Zinnemann. EUA: Stanley Kramer Productions, 1952. 85 

minutos. 



57 
 

 

Intolerance. Direção: David Wark Griffith. EUA: Triangle Film Corporation, 1916. 

163 minutos.  

 

Io e Te. Direção: Bernardo Bertolucci. Itália: Fiction Films, 2012. 103 minutos. 

Irreversible. Direção: Gaspar Noé. França: 120 Films, 2002. 97 minutos. 

 

Le Tempestaire. Direção: Jean Epstein. França: France Illustration-Film Magazine, 

1947. 22 minutos.  

 

Les Visiteurs du Soir. Direção: Marcel Carné. França: Productions André Paulvé, 

1942. 120 minutos. 

 

Life of an American Fireman. Direção: Edwin S. Porter. EUA: Edison Manufacturing, 

1903. 6 minutos.  

 

Metropolis. Direção: Fritz Lang. Alemanha: Universum Film, 1927. 153 minutos. 

 

North By Northwest. Direção: Alfred Hitchcock. EUA: Metro-Goldwyn-Mayer 

(MGM), 1959. 136 minutos. 

 

Oculus. Direção: Mike Flanagan. EUA: Relativity Media, 2013. 104 minutos. 

 

Pinky. Direção: Elia Kazan. EUA: Twentieth Century Fox Film Corporation, 1949. 102 

minutos. 

 

Potomok Chingis-Khana. Direção: Vsevolod Pudovkin. Rússia: Mezhrabpomfilm, 

1928. 127 minutos. 

 

Psycho. Direção: Alfred Hitchcock. EUA: Shamley Productions, 1960. 109 minutos. 

 

Pulp Fiction. Direção: Quentin Tarantino. EUA: Miramax, 1994. 154 minutos. 

 

Rope. Direção: Alfred Hitchcock. EUA: Warner Bros, 1948. 80 minutos. 

 

Rosemary’s Baby. Direção: Roman Polanski. EUA: William Castle Productions, 1968. 

136 minutos. 

 

Slaughterhouse-Five. Direção: George Roy Hill. EUA: Universal Pictures, 1972. 104 

minutos.  

 

Stagecoach. Direção: John Ford. EUA: Walter Wanger Productions, 1939. 96 minutos. 

 

The Amityville Horror. Direção: Stuart Rosenberg. EUA: America International 

Pictures (AIP), 1979. 117 minutos. 

 

The Birth of a Nation. Direção: David Wark Griffith. EUA: David W. Griffith Corp, 

1915. 165 minutos. 

 



58 
 

The Fast and The Furious. Direção: Rob Cohen. EUA/Alemanha: Universal Pictures, 

2001. 106 minutos.  

 

The Graduate. Direção: Mike Nichols. EUA: Lawrence Turman, 1967. 106 minutos. 

 

The Great Train Robbery. Direção: Edwin S. Porter. EUA: Edison Manufacturing 

Company, 1903. 11 minutos.  

 

The House of God. Direção: Donald Wrye. EUA: United Artists, 1984. 108 minutos. 

 

The Kid. Direção: Charles Chaplin. EUA: Charles Chaplin Productions, 1921. 68 

minutos. 

 

The Lost Patrol. Direção: John Ford. EUA: RKO Radio Pictures, 1934. 73 minutos. 

 

The Sting. Direção: George Roy Hill. EUA: Zanuck/Brown Productions, 1973. 129 

minutos. 

 

The Sugarland Express. Direção: Steven Spielberg. EUA: Universal Pictures, 1974. 

110 minutos. 

 

Thieves Highway. Direção: Jules Dassin: EUA: Twentieth Century Fox Film 

Corporation, 1949. 94 minutos. 

 

 

 

 

 

 


