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RESUMO 
 

Este Trabalho Final de Graduação buscou responder o problema de pesquisa “Como a 

montagem atua na construção da narrativa do documentário Cinema Novo?” O objetivo 

do trabalho foi estudar o ritmo da montagem e de que forma ele interfere no tempo 

cinematográfico do documentário. Para esse fim, a metodologia da análise fílmica foi 

aplicada. A fundamentação teórica se apoia em conceitos sobre documentário, um breve 

apanhado histórico sobre o movimento Cinema Novo e as bases da Linguagem 

Cinematográfica, indispensáveis para o processo de análise. Como resultado do trabalho, 

pôde-se observar que o filme utiliza uma montagem semelhante à da escola soviética ao 

ignorar o espaço/tempo para criar impacto através da justaposição de diferentes planos. 

O uso da não linearidade possibilitou uma forma criativa e não convencional de narrativa 

fílmica. 

 

Palavras-chave: Cinema; Documentário; Cinema Novo; Montagem. 

 

ABSTRACT 
 

This work aims to answer the research question "How does the editing work in the 

construction of the narrative of the documentary Cinema Novo?" The objective of this 

work was to study the editing rhythm and how it interferes in the cinematographic time 

of the documentary. To this end, the  filmic analys methodology was applied. The 

theoretical part was based on concepts about documentary, a brief historical record about 

the Cinema Novo movement and the concepts of Cinematographic Language, very 

important for the process of analysis. As a result of the work, it has been observed that 

the film uses a editing characteristics similar to the Soviet school by ignoring space / time 

to create impact through the juxtaposition of different scenes. The use of non-linearity 

provides a creative and unconventional form of film narrative. 

 

Keywords: Cinema; Documentary; New Cinema; Editing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 
 

SUMÁRIO 
 

 

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................................07 

2. O DOCUMENTÁRIO.............................................................................................. 08 

2.1. Origens..........................................................................................................10 

2.2 O Documentário no Brasil ............................................................................14 

2.3. A Evolução da Linguagem ..........................................................................16 

3. O CINEMA NOVO................................. .................................................................17 

4. A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA..............................................................22 

4.1. A montagem..................................................................................................24 

5. A ANÁLISE FÍLMICA ………………....................…………..…………….....… 29 

5.1. O documentário Cinema Novo............................................................……. 30 

5.2. Análise da montagem de Cinema Novo........................................................31 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................................35 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................36 

ANEXO A  - Cartaz do filme Cinema Novo........…………………………….…....… 39 

ANEXO B  - Sinopse do filme Cinema Novo...... …………….………….………..… 41 

ANEXO C  - Ficha técnica do filme Cinema Novo.......…………………………....… 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Nyla, esposa de Nanook…….....................…………...……….........11 

Figura 2 - Drifters (1927), de John Grierson……..........................................…13  

Figura 3 – Um homem com uma câmera (1929), de Dziga Vertov...................14 

Figura 4 – Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos...........................19 

Figura 5 – Corisco, interpretado por Othon Bastos............................................20 

Figura 6 – Primeiro plano do documentário.......................................................31 

Figura 7 – Exemplos de planos de diversos filmes com pessoas correndo........32 

Figura 8 – Montagem utilizada de forma expressiva..........................................32 

Figura 9 – Sequência de Planos...........................................................................33 

Figura 10 – Raccord de Movimento entre Macunaíma e morro.........................34 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho Final de Graduação tem como tema o filme Cinema Novo (2016), 

dirigido por Eryk Rocha. O filme pertence ao gênero documentário e trata sobre o 

movimento cinematográfico de vanguarda chamado Cinema Novo, que aconteceu no 

Brasil desde o final da década de 1950 até os primeiros anos da década de 1970. A obra 

pode ser descrita como um filme de montagem, pois traz vários trechos de filmes que 

fizeram parte do movimento junto a imagens de arquivo, como entrevistas com os 

principais idealizadores do Cinema Novo.  

A análise e a investigação do documentário surgiram a partir de interesse pessoal 

do pesquisador pelo cinema e pelo fato de que o movimento foi um dos mais significativos 

da história do cinema nacional. Neste período os idealizadores buscaram transformar o 

cinema brasileiro produzindo filmes sem muitos recursos e como o lema do movimento 

proclama: com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Este trabalho, portanto, se 

justifica no auxílio do entendimento do movimento Cinema Novo por meio de uma obra 

recente, bem como a compreensão da narrativa do documentário através dos elementos 

estudados através da análise proposta. 

 O trabalho busca responder o seguinte problema de pesquisa: “Como a montagem 

atua na construção da narrativa do documentário Cinema Novo?” E tem como objetivo 

estudar o ritmo da montagem e de que forma ele interfere no tempo cinematográfico do 

documentário em análise. Para alcançar esse objetivo, este trabalho se propõe a analisar 

o resgate oral da história e sua interferência na montagem do filme; indicar as cenas que 

estabelecem um determinado período no filme e identificar de que forma a montagem 

constrói ou não uma linha do tempo; sistematizar as imagens de arquivo e perceber as 

similaridades que estas apresentam. A pesquisa do trabalho foi de caráter qualitativo e a 

metodologia utilizada foi a análise fílmica. 

 No segundo capítulo, foram apresentados alguns conceitos para o entendimento 

do que trata o gênero documentário e qual é a sua relação com a ficção, seguido de um 

resgate histórico sobre o tema. Para tanto, utilizamos os autores Altafini (2010), Da-Rin 

(2004), Nichols (2005) e Salles (2005). Já no terceiro capítulo o tópico foi Cinema Novo, 

onde foram descritas as influências do movimento, bem como os diretores e as principais 

obras que compuseram as três fases que fazem parte da trajetória histórica. Para esse fim, 

os autores Martí (2012), Bueno (2010), Malafaia (2012) e Souza (2013) serviram como 

guia teórico. A seguir, no capítulo 4, a temática consistiu na linguagem cinematográfica, 
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onde foram apresentados os elementos que constituem um filme, o que é a montagem e 

como foi seu processo de evolução. Nesse capítulo, os autores Aumont (2012) Martin 

(2013) Nogueira (2010) e Xavier (2005) serviram de apoio. Agora com um melhor 

entendimento dos elementos principais que compões um filme, é possível seguir para o 

capítulo 5, que compreende a análise da montagem a partir de trechos preestabelecidos. 

Aqui foram utilizados os autores Goliot-Lété e Vanoye (1994), Mombelli e Tomaim 

(2014) e Penafria (2009). 

 

 

2. O DOCUMENTÁRIO  

 

Desde o início do século passado, o cinema tem sido uma forma cada vez mais 

propícia de contar histórias, sendo o documentário um gênero diferenciado para esse 

objetivo. Essa diferenciação se dá porque o documentário transmite pontos de vista e 

acontecimentos do mundo histórico, mas sua definição não é tão simples como parece. 

Ao comentar sobre a dificuldade em teorizar sobre o documentário, Salles (2005, p. 57) 

explica que “num primeiro exame, verificamos que o documentário não é uma coisa só, 

mas muitas. Não trabalhamos com um cardápio fixo de técnicas nem exibimos um 

número definido de estilos”. 

 As definições mais tradicionais de documentário são por vezes muito objetivas e 

até mesmo ingênuas, pois costumam estabelecer que o documentário seria a própria 

realidade ou um espelho voltado para o mundo. Essa maneira de pensar muitas vezes não 

é defendida pelos próprios documentaristas, mas sim pelo senso comum. Por exemplo: 

para o público leigo, é bastante comum a diferenciação entre documentário e filme de 

ficção, mas essa categorização pode não ser eficiente numa tentativa mais elaborada de 

definir o que é documentário. 

Um fator que diferencia o cinema ficcional clássico do documentário é que este 

nunca pôde contar com a “força estabilizadora da indústria para impor convenções 

estilísticas e padrões narrativos relativamente homogêneos” (SALLES, 2005, p.58). 

Enquanto os filmes de ficção recebem pela indústria diversas classificações e 

enquadramentos de gênero fílmico, o mesmo não aconteceu com o documentário. Essa 

característica resulta em certa dificuldade em separar ficção e não-ficção, fazendo com 

que, por vezes, os dois se confundam e se sobreponham: 
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Alguns documentários utilizam muitas práticas ou convenções que 

frequentemente associamos à ficção, como, por exemplo, roteirização, 

encenação, reconstituição, ensaio e interpretação. Alguns filmes de 

ficção utilizam muitas práticas ou convenções que frequentemente 

associamos à não-ficção ou ao documentário, como, por exemplo, 

filmagens externas, não-atores, câmeras portáteis, improvisação e 

imagens de arquivo. (NICHOLS, 2005, p. 17) 

 

Pode-se afirmar que a diferença entre ficção e não-ficção estaria na forma como o 

documentário se dirige ao público, anunciando, por exemplo, que as imagens impressas 

na tela realmente aconteceram. Existe, portanto, uma forte ligação entre documentário e 

o mundo histórico, criando assim a possibilidade desse gênero influenciar a memória 

popular e a história social. Para Salles (2005), o documentário não é uma consequência 

do tema escolhido para um filme, mas uma forma de se relacionar com esse tema.  

Já para Nichols (2005), todo filme é um documentário e estes podem ser divididos 

em duas categorias: o documentário de satisfação de desejos e o de representação social. 

O primeiro também pode ser chamado de ficção. 

 

 

Os documentários de representação social são o que normalmente 

chamamos de não-ficção. Esses filmes representam de forma tangível 

aspectos de um mundo que já ocupamos e compartilhamos. Tornam 

visível e audível, de maneira distinta, a matéria de que é feita a realidade 

social, de acordo com a seleção e a organização realizadas pelo cineasta. 

Expressam nossa compreensão sobre o que a realidade foi, é e o que 

poderá vir a ser. (NICHOLS, 2005, p. 26) 

 

Outro fator que ajuda na identificação de um documentário é a própria intenção 

da produção: “Se a BBC, o canal Discovery ou Eduardo Coutinho chamam seus 

programas de documentário, então essas obras recebem tal rótulo muito antes que se inicie 

o trabalho de decodificação do espectador” (SALLES, 2005, p.60). Além da intenção do 

filme, a forma como o espectador olha para a obra também deve ser levada em conta, 

visto que tudo poderia ser considerado um documentário ou não, dependendo do ponto 

de vista de cada um.  

O documentário se engaja no mundo pela representação, fazendo isso de três 

maneiras: a primeira é que eles nos dão um retrato reconhecível do mundo através do 

dispositivo fílmico: “A capacidade da imagem fotográfica de reproduzir o que está diante 

da câmera compele-nos a acreditar que a imagem seja a própria realidade reapresentada 

diante de nós” (NICHOLS, 2005, p. 28). Porém, há restrições nesse dispositivo, uma vez 

que as imagens não são capazes de mostrar uma realidade completa, apenas um recorte 

dela e, também, podem ser alteradas de diferentes formas. 
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A segunda maneira diz respeito ao documentário significar ou representar os 

interesses dos outros. “Os documentaristas muitas vezes assumem o papel de 

representantes do público. Eles falam em favor dos interesses de outros, tanto dos sujeitos 

tema de seus filmes quanto da instituição ou agência que patrocina sua atividade 

cinematográfica” (NICHOLS, 2005, p. 28). 

Por último, o documentário também defende um ponto de vista em específico, 

uma interpretação singular da realidade, intervindo mais ativamente sobre qual é a 

natureza de um determinado tema para influenciar ou até mesmo manipular opiniões de 

quem o assiste. 

A atual popularização do gênero é bastante notável, visto os avanços tecnológicos, 

as facilidades de obter equipamentos de gravação e a criatividade de seus idealizadores. 

As possibilidades de produzir documentários são muitas, e para entender melhor como 

chegamos até esse ponto, este capítulo descreverá a trajetória histórica internacional e 

nacional do documentário, e em seguida comentará sobre como foi o processo do 

desenvolvimento tecnológico e como isso alterou linguagem do documentário, 

proporcionando não só um, mas inúmeros formatos possíveis. 

 

 

2.1. Origens 

 

Para muitos pesquisadores da história do cinema, o primeiro documentário a ser 

realizado foi Nanook of the North, de 1922, dirigido pelo estadunidense Robert Flaherty. 

O filme conta a história de uma família inuit que sobrevive na baía de Hudson, no norte 

do Canadá. Devido a um incêndio que consumiu uma quantia significativa de negativos, 

o filme precisou ser refilmado e, por causa de dificuldades encontradas na produção, 

Flaherty teve de modificar algumas locações, como explica Nichols (2005, p.120): 

“Flaherty criou a impressão de que algumas cenas se passavam dentro do iglu de Nanook, 

quando, de fato, elas foram gravadas ao ar livre, com um meio iglu maior do que o normal 

como pano de fundo”. 
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Figura 1 - Nyla, esposa de Nanook 

 

Fonte: reverproducoes.com.br 

 

Flaherty também insistia em encenar situações que já não faziam mais parte da 

rotina dos personagens, como, por exemplo, a caça de morsas com arpão, a utilização de 

roupas tradicionais ou a utilização de tatuagens como rito de passagem. (DA-RIN, 2004). 

Salles (2005, p.63) propõe uma pergunta interessante: “Por que Nanook é 

considerado o primeiro documentário, se a história do cinema nasce com uma cena 

claramente não-ficcional, a saída da fábrica de Lumière?” A resposta consiste no fato de 

que Nanook não é simplesmente um registro, mas uma construção narrativa que possui 

uma estrutura com a intencionalidade de contar uma história. A realidade é construída 

pela imaginação autoral. 

Segundo Da-Rin (2004, p. 47), “Flaherty incorporou a Nanook of the North as 

conquistas, ainda relativamente recentes, da montagem narrativa, que resultam na 

manipulação do espaço-tempo, na identificação do espectador com o personagem e na 

dramaticidade do filme”. A utilização de movimentos de câmera, closes, campo/contra 

campo e montagem alternada são alguns exemplos de que o diretor tinha um certo 

domínio da linguagem cinematográfica, apesar de cometer alguns erros de continuidade.  

 

 

O que nos parece importante reter, neste ponto, é a contribuição original 

de Flaherty no sentido de criar um método de pesquisa, filmagem e 

montagem que inaugura uma “narratividade documentária”; e o fato de 

que este método não seria possível sem a “sintaxe narrativa” do modo 

de representação que recentemente se instituíra. (DA-RIN, 2004, p. 53) 

 

Outro nome importante na história do documentário é o do escocês John Grierson, 

que a partir de 1927 foi um dos principais teóricos e idealizadores do documentário na 

Inglaterra. A questão central para Grierson (e demais documentaristas da escola inglesa) 

estava na utilização do documentário como uma ferramenta educativa para transformação 
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da sociedade. Grierson acreditava que os métodos educacionais da época não eram 

suficientes para acompanhar o desenvolvimento de uma sociedade que estava em 

processo de massificação:  

 

 

Para que o público fosse capaz de apreender a complexidade do mundo 

industrial moderno, era necessário recorrer a novas técnicas de 

comunicação e persuasão. E o cinema, com seus padrões dramáticos e 

sua capacidade de capturar a imaginação das plateias, possuía um 

grande potencial a ser explorado no campo da difusão de valores cívicos 

e na formação da cidadania. (DA-RIN, 2004, p. 56)  

 

 

A natureza educativa de seus projetos não seria aceita no ambiente do cinema 

comercial (movido pelo lucro), então Grierson procurou suporte no âmbito 

governamental, onde conheceu Stephan Tallents, secretário do Empire Marketing Board 

(EMB), importante organismo estatal dedicado à propaganda. Tallents pediu que Grierson 

produzisse relatórios com suas ideias sobre cinema. A segunda parte do primeiro relatório 

enviado se intitulava “A produção do cinema inglês e a tradição naturalista” e trazia ideias 

estéticas e objetivos do que viriam a ser os moldes para o documentário inglês da época. 

Grierson almejava um meio termo entre os filmes americanos, em que as questões 

sociais eram diluídas em conflitos amorosos e individuais, e os soviéticos, nos quais as 

questões individuais ficavam subjugadas às sociais.  

 

 

Os filmes da EBM deveriam ser rodados em ambientes naturais e, com 

base em argumentos simples, traduzir a complexidade da vida moderna 

em padrões dramáticos acessíveis. Grierson estava convencido de que 

filmes de propaganda, para obterem êxito, necessitavam alto nível 

técnico e tratamento cinematográfico apurado. (DA-RIN, 2004) 

 

 

Para promover a linguagem criativa, reveladora da realidade que tanto Flaherty 

quanto Grierson buscavam, a dramatização e a utilização de atores nativos são alguns 

exemplos que os diretores têm em comum. Porém, na concepção de Grierson, os 

documentários de Flaherty pecavam ao se distanciar de problemas mais próximos da 

sociedade: 

 

A tendência romântica a procurar reconstituir costumes superados, em 

regiões remotas, era considerara por Grierson um escapismo, que 

afastava Flaherty dos problemas urgentes colocados pela sociedade 

moderna. [...] Grierson agora reconhecia que Flaherty havia elevado a 

tradição romântica do filme de viagem em um grau, ao introduzir a 

dramaticidade. Mas era preciso elevá-la em mais um grau para dotá-la 

de uma finalidade social. (DA-RIN, 2004, p. 75) 
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Para ilustrar essas ideias, em 1927 Grierson dirigiu Drifters, em que enaltece o 

trabalho dos pescadores de arenque. 

 

Figura 2 - Drifters (1927), de John Grierson 

 

       Fonte: bfi.org.uk 

 

Alguns anos antes de Grierson, o soviético Dziga Vertov também obteve destaque 

em suas produções e teorizações sobre documentário. A partir de 1919, ano em que Lênin 

nacionalizou o cinema russo, Vertov buscou ir na contramão dos “cine-dramas 

burgueses”, que segundo ele não exploravam todas as potencialidades da linguagem 

cinematográfica. A Revolução de Outubro de 1917 tornou o ambiente soviético bastante 

propício para a construção do socialismo através do cinema.  

A abordagem social, desejada por Grierson, para Vertov era uma premissa 

inquestionável. “O que estava em discussão era a definição dos métodos mais adequados 

à participação do cinema na construção do ‘homem novo’ e de uma sociedade industrial 

e socialista” (DA-RIN, 2004, p. 112). Vertov não buscava um cinema próximo do real, 

mas criar uma visão da realidade. Para isso, o cineasta utilizou todas invenções e recursos 

cinematográficos que viessem a colaborar para a criação dessa verdade. Dentre esses 

elementos, estão os movimentos de câmera, a escala dos planos, as variações na 

velocidade de reprodução do filme, sobreposições, fusões, animações e principalmente a 

utilização criativa dos intervalos, passagens de um plano ao outro, ou seja, a montagem. 

A montagem somada ao predomínio dos fatos, em detrimento da encenação, foram os 

preceitos máximos do diretor.  

Ao contrário de Flaherty e Grierson, Vertov não procurou estabelecer uma 

narrativa por meio da montagem, mas sim utilizar a própria descontinuidade como 

linguagem. Essa desorientação imagética “parece deliberadamente visar a uma 
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participação mental ativa do espectador. A continuidade procurada é a do argumento, 

através de uma ‘cine-escritura dos fatos’” (DA-RIN, 2004, p.127). Um filme bastante 

representativo que ilustra essas ideias é “Um homem com uma câmera”, de 1929. 

 

Figura 3 – Um homem com uma câmera (1929), de Dziga Vertov. 

 

             Fonte: cantodosclassicos.com 

 

2.2 O Documentário no Brasil 

 

A novidade do cinema chegou em terras brasileiras no ano de 1896, no Rio de 

Janeiro. Altafini (1999) aponta que o imigrante italiano Pascoal Segreto foi dono da 

primeira sala fixa de exibição, onde o cinema integrava espetáculos de teatro de 

variedades e dos cafés-concertos. O irmão de Pascoal, Afonso Segreto, foi o responsável 

pelas primeiras imagens do cinema nacional, realizadas na Baía de Guanabara. Essas 

tomadas eram conhecidas, segundo Gonçalves (2006), por “tomadas de vista” e eram 

realizadas por todo o país, com temáticas regionalistas, mostrando as paisagens e a cultura 

dos locais. Elas foram realizadas até o ano de 1908. 

Durante as décadas de 1910 e 1920, os documentários, assim como os cinejornais, 

eram produzidos apenas para angariar fundos para realização de filmes ficcionais, que 

precisavam de uma infraestrutura e equipamentos mais difíceis de lidar. Gonçalves (2006) 

explica que as câmeras, ao serem incorporadas ao trabalho de antropólogos, foram 

utilizadas para gravar imagens de populações indígenas.  

A Comissão de Linhas Telegráficas e Estratégicas do Mato Grosso ao Amazonas 

(Comissão Rondon) realizou uma série de filmes expondo as imagens que obtiveram 

durante expedições. O major Luiz Thomaz Reis era o encarregado de todo processo de 

produção desses filmes, que mostravam uma vida indígena selvagem e idealizada, 
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totalmente desconhecida para uma sociedade urbana que até então não tinha 

conhecimento da diversidade cultural que existia no país. Dentre as produções, Rituais e 

Festas Bororo, de 1917, foi a primeira experiência de montagem bem-sucedida no país e 

um dos primeiros filmes antropológicos do mundo. 

Um documentário que se destacou, principalmente pela sua apuração técnica, foi 

“São Paulo – Sinfonia da Metrópole”, de 1929. Dirigido pelos húngaros Rodolfo Rex 

Lustig e Adalberto Kemeny, o filme utiliza de forma experimental o enquadramento, 

movimentos de câmera e escolhas de luz, cuidados que não eram muito comuns naquela 

época. 

 

 

É evidente o espírito oficial do filme, acompanhando cerimônias 

militares, filmando prédios de Secretarias de Estado, um travelling da 

Av. Brigadeiro Luiz Antônio para mostrar o prédio do Cine Paramount. 

Porém, a temática urbana foi documentada neste filme com uma outra 

forma de olhar a metrópole, registrada através de movimentos de 

câmera, enquadramentos e montagem inspirados na vanguarda 

europeia. [...] Demorará muito, mais de 40 anos, para o surgimento de 

outros filmes com o mesmo experimentalismo (ALTAFINI, 1999, p. 9) 

 

Em 1936, o governo federal criou, a pedido do antropólogo Edgar Roquete Pinto, 

o Instituto Nacional do Cinema Educativo (INCE). O Instituto tinha como objetivo levar 

para as classes menos favorecidas a democratização do conhecimento através de uma 

imagem positiva do Brasil. O cineasta Humberto Mauro dirigiu o INCE por 30 anos e 

realizou diversos curtas educativos, documentários culturais, científicos e longa 

metragens, se tornando um dos principais nomes brasileiros do cinema da época, com 

direito a exibições no exterior dos documentários Vitória Régia e Céu do Brasil, ambos 

de 1937. 

Durante a abertura democrática, em 1949, o engenheiro italiano Franco Zampari 

criou a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, que tinha como objetivo a produção em 

massa, nos mesmos moldes da indústria de Hollywood. Os principais filmes produzidos 

pela companhia foram as chanchadas, filmes carnavalescos e humorísticos de caráter 

popular que fizeram sucesso comercial entre as décadas de 1930 e 1960. 

Na contramão das chanchadas, surgiram cineastas dispostos a produzir um cinema 

fora desses padrões, influenciados pelo Neorrealismo italiano, pela Nouvelle Vague 

francesa e pelas teorias da montagem de Einsestein e Vertov. Esses diretores em questão 

formaram o movimento Cinema Novo, que será abordado no próximo capítulo. Apesar 

de o Cinema Novo não ter como foco explícito o documentário, alguns diretores 
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investiram no gênero, como Paulo Cézar Saraceni, que rodou um dos primeiros 

documentários do movimento, Arraial do Cabo (1959). Altafini (1999, p.10) comenta 

que “o filme foi rodado inteiramente em locações externas, retratando a vida social de 

uma comunidade de pescadores inteiramente dissolvida pela instalação de uma indústria 

nas redondezas”.  

 

 

2.3 A Evolução da Linguagem 

O gênero documentário vem se popularizando cada vez mais. À medida que 

avanços tecnológicos e novas formas de produzir audiovisual surgem, novos recursos são 

utilizados e os formatos e possibilidades de produção se multiplicam.  

O início dessa evolução tecnológica se deu com a possibilidade de captar som e 

imagens sincronizadas, aumentando consideravelmente o grau de verossimilhança das 

obras. O som direto substituiu a “voz oficial”, retirando uma certa formalidade intrínseca 

da voz over narrativa.  A redução de peso e tamanho das câmeras também foi um 

importante avanço para que os cineastas pudessem ter mais liberdade criativa e captar 

imagens onde antes não era possível. A maior sensibilidade dos equipamentos à luz  

também foi um fator que facilitou o deslocamento dos cineastas e os avanços na 

linguagem, pois a gravação em ambientes mais escuros foi facilitada, não havendo mais 

necessidade de utilizar muitos equipamentos de iluminação. 

Esses avanços tecnológicos abriram espaço para um importante momento na 

história do documentário, onde o cinema direto tomou o lugar do documentarismo 

clássico de John Grierson e do realismo do pós-guerra. Inicialmente o cinema direto 

aposta numa abordagem observativa e não interventiva, o que representa um recuo do 

cineasta em relação ao assunto, a tentativa de não interferir na realidade filmada, para que 

o espectador faça suas próprias interpretações. 

Ramos (2008) aponta o grupo de Robert Drew, nos Estados Unidos, o free cinema 

inglês e o candid eye canadense como movimentos de não interferência que ocorreram 

aproximadamente entre os anos de 1957 e 1962. Jean Rouch e Edgar Morin criam uma 

fase estilística ao trazer a entrevista e a encenação dramática unida aos elementos de não 

interferência do direto, o que possibilita um modo interativo e reflexivo no plano. Uma 

obra marcante dessa fase é Chronique d’un éte (1961), de Jean Rouch. A forma 

participativa e interativa do sujeito com o mundo, com a ação direta do cineasta nas 
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entrevistas recebeu o nome de cinema verdade. Porém, a distinção entre o cinema direto 

e o cinema verdade não durou muito tempo, devido à forte dominância da intervenção 

dos cineastas. 

No Brasil, dois filmes foram precursores do documentário direto: Aruanda (1960), 

de Linduarte Noronha e o citado anteriormente Arraial do Cabo (1959), de Paulo César 

Saraceni.  Esses filmes foram de grande influência para o surgimento do cinema novo ao 

tratar do povo de uma forma verdadeira. 

 

 

3. O CINEMA NOVO 

O Cinema Novo foi um movimento cinematográfico nacional que caminhou na 

contramão do cinema clássico, ou seja, padronizado, massificado e industrial que estava 

em vigor nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, os idealizadores tiveram como principal 

inspiração o cinema europeu pós 2ª guerra, principalmente as vertentes do Neorrealismo 

Italiano e da Nouvelle Vague francesa. As influências resgatadas do Neorrealismo Italiano 

foram a simplicidade, o baixo custo de produção e a utilização de não-atores.  

 

O Neorrealismo italiano foi um dos primeiros movimentos a ganhar 

projeção internacional ao desenvolver uma fórmula particular, tirando 

o foco das tramas sobre heróis do cinema clássico dos EUA e 

privilegiando o retrato da população pobre e flagelada pela guerra, 

acentuando tons populares de forma progressista. (MARTÍ, 2012, p.14) 

 

Já a Nouvelle Vague possibilitou a afirmação de um “cinema de autor”, que 

suscitou a consolidação dos estilos individuais dos diretores brasileiros. 

No final da década de 50, temos o argentino Fernando Birri como influência 

latino-americana da gênese do Cinema Novo brasileiro. Segundo Tonetto (2006), as 

similaridades sociais entre Brasil e Argentina foram propícias para o surgimento de um 

cinema de crítica social e de conscientização nos dois países. Em 1962, Fernando Birri 

originou o manifesto “Por un cine nacional, realista y popular”, que foi difundido no brasil 

por Nelson Pereira dos Santos. Através do neorrealismo expresso por Birri e Pereira dos 

Santos, outros cineastas começaram a seguir o exemplo estético de um novo cinema, mais 

próximo do povo, que mostrava a realidade e a pobreza do terceiro mundo. 

Por meio dessas influências, criou-se, em um primeiro momento, uma estética 

relativamente homogênea de se fazer filmes, em que os diretores procuravam produzir 
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suas obras de forma independente, sem recursos sofisticados e sem a preocupação do 

refinamento estético da produção industrial, a exemplo da companhia cinematográfica 

paulista Vera Cruz, que recebia muitas críticas dos cinemanovistas por tentar reproduzir 

o cinema americano. O que os idealizadores do Cinema Novo desejavam era o oposto – 

o que era novo no cinema do Brasil era a possibilidade de conscientizar o público sobre 

a realidade brasileira, a alternativa era mostrar o país sem enfeites ou romantismos.  

 

O Cinema Novo procurava, sobretudo, uma independência cultural 

para o filme brasileiro. Isso não significava ter apenas temas 

nacionais, mas encontrar um cinema capaz de traduzir a realidade 

nacional com base em uma estética autenticamente brasileira. 

(FIGUEIRÔA, 2004, p.31). 

 

No Cinema Novo não existiam regras, dogmas ou métodos rígidos a serem 

seguidos, o que unia as obras era a vontade de emancipação nacional, do ponto de vista 

cultural, cinematográfico, industrial, estético e político. Essa independência possibilitou 

trazer uma pluralidade de perspectivas a partir das particularidades e ideias de cada 

diretor.  

De acordo com Bueno (2010), a origem do Cinema Novo se deu no final dos anos 

1950, quando o país era governado por Juscelino Kubitschek e passava por um expressivo 

processo de desenvolvimento econômico conhecido pelo slogan “cinquenta anos em 

cinco”. O terreno era próspero para produções artísticas e propostas culturais inovadoras 

que até então não tinham sido vistas no país. Ruy Guerra foi um dos pioneiros no campo 

cinematográfico e, ao produzir Os Cafajestes (1962), trouxe a expressão “Cinema Novo” 

ao grande público, sendo o primeiro sucesso comercial de uma produção de baixo 

orçamento. Mas foi a partir de Rio, 40 Graus (1955), de Nelson Pereira dos Santos, que 

os cineastas brasileiros começaram a imprimir tons nacionais em seus filmes, 

configurando uma forma estética de representar nossa condição. O filme descreve 

problemas reais de pessoas reais, mais precisamente cinco meninos que vendem 

amendoim nas ruas da capital carioca. Com uma edição agitada que reflete o ritmo 

frenético das cidades, são retratados temas como a pobreza, o preconceito e a corrupção. 

Rio, 40 Graus foi o filme que impulsionou a realização das obras subsequentes do Cinema 

Novo, a partir dele outros diretores acreditaram na possibilidade de fazer cinema no país 

de forma engajada, sendo um precursor de outras obras da primeira fase do movimento.  

É possível dividir o Cinema Novo em três fases. A primeira, que vai de 1960 a 

1964, é marcada pelo interesse de denunciar as mazelas do país, principalmente a pobreza 
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do trabalhador rural, a seca nordestina e o coronelismo. Nelson Pereira dos Santos, 

Joaquim Pedro de Andrade, Carlos Diegues, Paulo César Saraceni, Leon Hirsman, David 

Neves, Ruy Guerra, Luiz Carlos Barreto e Glauber Rocha são alguns dos diretores que 

marcaram a fase inicial do movimento e inseriram o debate político e a função social em 

suas produções. Os filmes da fase inicial alcançaram repercussão não só no Brasil, mas 

também no exterior e consagraram uma produção de vanguarda do cinema nacional. 

Em 1965, Glauber Rocha escreve “Uma Estética da Fome” para a Resenha do 

Cinema Latino-Americano, em Gênova. Esse manifesto situava o artista do terceiro 

mundo diante das potências colonizadoras e, segundo Malafaia (2012, p.50), propõe um 

“aprofundamento da postura estética e política característica dos primeiros momentos do 

Cinema Novo”. Dessa forma, o manifesto buscava combater um cinema burguês que 

escondia a realidade da pobreza e da fome no Brasil. 

 

A fome não se define como tema, objeto do qual se fala. Ela se instala 

na própria forma do dizer, na própria textura das obras. (...) A carência 

deixa de ser obstáculo e passa a ser assumida como fator constituinte 

da obra, elemento que informa a sua estrutura e do qual se extrai a força 

da expressão. (...) A estética da fome faz da fraqueza a sua força, 

transforma em lance de linguagem o que até então é dado técnico. 

Coloca em suspenso a escala de valores dada, interroga, questiona a 

realidade do subdesenvolvimento a partir de sua própria prática. 

(XAVIER, 2007, p.9) 

 

A proposta estética da primeira fase é bastante naturalista, um exemplo clássico é 

o filme Vidas Secas (1963), obra de Graciliano Ramos adaptada para o cinema pelo 

diretor Nelson Pereira dos Santos. O longa conta a história de uma família pobre e sua 

luta pela sobrevivência na seca nordestina. Os planos longos, o céu com a imagem 

superexposta e a narrativa mais arrastada faz com que o espectador submerja num 

ambiente de sol escaldante e praticamente sem vegetação do sertão. 

 

Figura 4 – Vidas Secas (1963), de Nelson Pereira dos Santos. 
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Fonte: sescmg.com.br 

Um dos filmes mais emblemáticos do Cinema Novo é Deus e o Diabo na Terra 

do Sol (1964), dirigido por Glauber Rocha com apenas 23 anos de idade. O filme é 

considerado um marco na cinematografia nacional e pode ser entendido como uma forma 

de contestação social ao tratar de temas como o messianismo e o banditismo social no 

cangaço. Isso se dá por meio da jornada do casal Manoel e Rosa, trabalhadores sertanejos 

que matam Coronel Moraes, dono das terras nas quais viviam e fogem para não serem 

mortos. Ao longo da história encontram personagens icônicos e carregados de misticismo, 

como o Beato Sebastião, o assassino de aluguel Antônio das Mortes e o cangaceiro 

Corisco. Deus e o Diabo leva o cinema moderno brasileiro para um patamar artístico 

internacional e concorre a Palma de Ouro em Cannes naquele ano.  

 

Figura 5 - Corisco, interpretado por Othon Bastos. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fonte: vitrine.com.br 

 

Outros filmes que se destacam no período é Barravento (1961), primeiro longa de 

Glauber Rocha, que conta a história de uma comunidade de pescadores na Bahia que tenta 

livrar o povo do domínio da religião, e Os Fuzis (1964), de Ruy Guerra, narra as tensões 

e estabelece paralelos entre vítimas da seca e um grupo de soldados enviados para 

proteger os galpões de um latifundiário. 

A segunda fase, que data de 1964 até 1968, tem um mote mais politizado ao 

denunciar os problemas da ditadura militar. Filmes como O desafio (1968), de Paulo 

Cesar Saraceni e Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha, são dois filmes importantes 

deste período. Também se destacam A Falecida (1965), de Leon Hirszman, O Bravo 
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Guerreiro (1968), de Gustavo Dahl e O Padre e a Moça (1965), de Joaquim Pedro de 

Andrade.  

De acordo com Bueno (2010), nesse período houve uma transformação na estética 

fílmica, o naturalismo e a realidade crua deram lugar a uma abertura para a subjetividade, 

novas formas de produção, expressão e a inserção de temas como a política, a vida nas 

grandes cidades e a liberdade sexual. “O universo em desagregação do Brasil tradicional 

foi aqui enfocado como o espaço privilegiado para se pensar a profunda transformação 

pela qual passava a sociedade brasileira em pleno processo de modernização autoritária” 

(BUENO, 2010, p. 47). 

 Outro motivo dessa mudança foi a necessidade de adaptação às novas condições 

de mercado para atingir um público maior e mais diversificado. Ainda que esses fatores 

tivessem feito os diretores tomarem diferentes caminhos criativos e produzissem obras 

mais individualizadas, o Cinema Novo não perdeu sua identidade de grupo, articulando-

se por meio da cultura e da política. 

 

As ilusões e esperanças do período imediatamente anterior são 

substituídas por uma refração dos sujeitos e pela perplexidade diante da 

nova conjuntura. Os filmes ganharam uma dimensão analítica, muito 

mais acentuada e a questão política foi trabalhada de maneira bem mais 

sutil. Nessa etapa, não seria mais necessário ser tão didático e realista 

em relação aos problemas da miséria nordestina ou uma denúncia tão 

direta das injustiças sociais. (BUENO, 2010, p.44) 

 

Como o Cinema Novo demonstrava uma postura oposta à dos militares, órgãos 

criados pelo governo começavam a dificultar a vida dos cineastas, analisando todo tipo 

de material audiovisual e validando ou não a sua distribuição. Um exemplo foi a 

Embrafilme, criada em 1969. Segundo Júnior (2015), diversas dificuldades surgiram 

devido à intervenção militar no cenário cultural brasileiro e estendiam-se pela música, 

teatro, cinema, rádio e televisão. 

Já a terceira fase apresenta um Cinema Novo em declínio e vai até o ano de 1972, 

com o tropicalismo e o exotismo brasileiro como pano de fundo. Segundo Bueno (2010), 

o tropicalismo foi um “movimento cultural divulgado em todos os domínios da arte 

brasileira e representou a revisão ideológica do fim dos anos de 1960 e a retomada da 

discussão a respeito do caráter nacional”. Dois filmes representativos desse período são 

“Macunaíma” (1969), de Joaquim Pedro de Andrade e o antropofágico Como era Gostoso 

o Meu Francês (1971), de Nelson Pereira dos Santos. 
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Foi um período de poucas produções, esteticamente marcado pela inclusão de 

elementos kitsch (popularesco, vulgar, brega) “aliado a uma roupagem moderna e uma 

sofisticação tecnológica, mesclando o primitivismo e a ideia de deglutição e do 

sincretismo cultural” (BUENO, 2010, p. 48). 

 Devido à repressão política, dificuldades de distribuição e de público, o Cinema 

Novo perdeu sua potência e encerrou um importante ciclo da história do cinema nacional, 

deixando muitas referências frutíferas para os produtores das gerações seguintes. 

É importante mencionar outro movimento que surge no declínio do Cinema Novo, 

o Cinema Marginal, Cinema do Lixo ou ainda “udigrudi” (suposta pronunciação 

brasileira de underground). Segundo Bueno (2010), trata-se de uma radicalização e uma 

rejeição do Cinema Novo. Com uma forte veia contracultural, o cinema da Boca do Lixo 

nega o intelectualismo e a estética europeia dando lugar a um cinema visceral, feito “a 

partir do lixo, das sobras podres do primeiro mundo. No terceiro mundo havia que se 

fazer um cinema necessariamente precário, mal-acabado, violento, iconoclasta e 

antiburguês” (BUENO, 2010, p. 50). Algumas das principais obras do Cinema Marginal 

foram O Bandido da Luz Vermelha (1968) e A Mulher de Todos (1969) de Rogério 

Sganzerla; Matou a Família e foi ao Cinema (1969) e O Anjo Nasceu (1969) de Júlio 

Bressane. Outros diretores que se destacaram no movimento foram Ozualdo Candeias e 

José Mojica Marins.  

 

 

4. A LINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA 

A principal diferença entre o cinema e outros meios de expressão é o fato de sua 

linguagem funcionar a partir da reprodução fotográfica da realidade. Porém, o cinema, 

apesar de captar a realidade, não é a realidade em si e nem é totalmente neutro, como 

aponta Martin (2013), mas sempre um signo de outra coisa. Dessa forma, nem toda 

representação (significante) coincide exatamente com a informação que a imagem veicula 

(significado): 

A representação é sempre midiatizada pelo tratamento fílmico: se o 

cinema é linguagem, é porque opera com a imagem dos objetos, não 

com os próprios objetos. A duplicação fotográfica (...) arranca do 

mutismo do mundo um fragmento de quase realidade para fazer dele o 

elemento de um discurso. Dispostas diferentemente do que na vida, 

tramadas e reestruturadas pelo fio de uma intenção narrativa, as efígies 

do mundo tornam-se os elementos de um enunciado. (METZ apud 

MARTIN, 2013, p.18) 
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 Vale lembrar que o início do cinema se deu a partir da simples 

gravação/reprodução do cotidiano, como nos filmes dos irmãos Lumière “A chegada do 

trem na estação” (1896) e “A saída dos operários da fábrica Lumière” (1895). Com o 

passar do tempo, o cinema desenvolveu uma linguagem própria, uma forma de conduzir 

e relatar histórias e ideias de acordo com a estética e desejos de seus idealizadores, o que 

permitiu que o cinema provasse seu valor como forma de arte. Durante esse processo, 

diversos autores teorizaram sobre a imagem e a linguagem do cinema. 

Entender a linguagem cinematográfica significa dar um passo à frente na 

compreensão dos elementos que compõem um filme e dão sentido a uma narrativa. 

Segundo Martin (2013, p. 27), “é preciso aprender a ler um filme, a decifrar o sentido das 

imagens como se decifra o das palavras e o dos conceitos, a compreender as sutilezas da 

linguagem cinematográfica”. Esse entendimento permite uma compreensão mais ampla 

das obras e de como o dispositivo fílmico (não só a dimensão técnica, mas todo o processo 

de produção) atua em nossa percepção. O espectador médio, sem conhecimento da 

linguagem, absorve apenas uma parcela do filme, geralmente apenas o roteiro, a história 

que é contada, enquanto um espectador ciente dos mecanismos fílmicos observa também 

outros elementos que fazem parte da construção da obra, de sua produção de sentido. Isso 

possibilita um olhar diferenciado sobre as obras e um melhor entendimento das várias 

formas de como o cinema sensibiliza seus apreciadores.  

 

4.1 Elementos da linguagem 

 

Os principais elementos da linguagem cinematográfica que criam e condicionam 

a expressividade da imagem, segundo Martin (2013), são os enquadramentos, os tipos de 

planos, os ângulos de filmagem e os movimentos de câmera. O autor também identifica 

elementos fílmicos “não específicos”, que também compõem a imagem fílmica como a 

iluminação, o figurino, o cenário e a cor. Todos esses elementos ajudam a criar a 

atmosfera, a estabelecer sentido a narrativa e a indicar as emoções que o diretor quer 

passar ao público. Porém, a este trabalho caberá analisar apenas os elementos que estão 

de alguma forma ligados à montagem. 

Assim como vários outros elementos, a definição de plano no cinema é 

abrangente, ou seja, varia de acordo com o autor e com o contexto de fala. Talvez a 

definição mais habitual seja a do plano como unidade de duração, sendo então “a unidade 
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mínima da linguagem cinematográfica, isto é, um segmento ininterrupto de tempo e 

espaço fílmico, ou seja, uma imagem contínua entre dois cortes ou duas transições” 

(NOGUEIRA, 2010, p. 13).  

Além do plano, também são unidades de duração a cena e a sequência, sendo que 

os planos resultam em uma cena e algumas ou várias cenas envolvem uma sequência. 

Apesar de existirem exceções1, a maioria dos filmes utiliza esses elementos para construir 

sua estrutura narrativa. 

Classicamente, costumou-se dizer que um filme é constituído de 

sequências - unidades menores dentro dele, marcadas por sua função 

dramática e/ou pela sua posição na narrativa. Cada sequência seria 

constituída de cenas - cada uma das partes dotadas de unidade espaço-

temporal. Partindo daí, definimos por enquanto a decupagem como o 

processo de decomposição do filme (e, portanto, das sequências e 

cenas) em planos. O plano corresponde a cada tomada de cena, ou seja, 

à extensão de filme compreendida entre dois cortes, o que significa 

dizer que o plano é um segmento contínuo da imagem. (XAVIER, 2005, 

p. 27) 

Outra abrangência do plano é quanto a sua escala, ou seja, a porção que o corpo 

humano ocupa no enquadramento. A escala dos planos pode variar desde um plano geral 

(uma cidade, um bairro, uma casa) até um plano detalhe (uma boca, um olho). Entre esses 

extremos podemos encontrar, ao delimitar o espaço filmado, o plano conjunto, plano 

médio, plano americano, primeiro plano, close-up, entre outros. A porção do quadro que 

essas escalas ocupam varia de acordo com o autor e também com os cineastas, não 

existindo uma denominação fixa para cada escala. 

 

 

 

4.2. A Montagem 

A montagem é o que dá vida e ritmo a um filme. O processo de montagem é 

basicamente a justaposição de dois planos para formar cenas e sequências. Para muitos 

autores, é o fundamento mais específico da linguagem fílmica e será o principal elemento 

a ser analisado neste trabalho. 

                                                           
1 “Festim Diabólico”, de Alfred Hitchcock e “Arca Russa”, de Alexandr Sokurov, são exemplos de filmes 

que utilizam o que se chama de plano-sequência, que são planos longos e sem cortes que equivalem a 

uma sequência. No caso de “Festim Diabólico”, o filme possui 10 planos-sequência que se fundem 

através de raccords, enquanto “Arca Russa” contém apenas um plano de 87 minutos. 



25 
 

 
 

Martin (2013, p. 147) conceitua a montagem como “a organização dos planos de 

um filme em certas condições de ordem e duração”. Por sua vez, Aumont (2012) 

caracteriza a definição de Martin de “definição restrita da montagem” devido à limitação 

teórica concernente aos processos tecnológicos. Ao propor uma expansão dessa definição 

e incluir um conjunto de fenômenos fílmicos, sugere a seguinte definição: “A montagem 

é o princípio que rege a organização de elementos fílmicos visuais e sonoros, ou de 

agrupamentos de tais elementos, justapondo-os encadeando-os e/ou organizando sua 

duração” (AUMONT, 2012, p. 62). 

Martin (2013) ainda faz uma importante distinção entre montagem narrativa e 

montagem expressiva: enquanto a primeira serve para reunir os planos em uma sequência 

lógica e cronológica para dar sentido e coesão à narrativa, a segunda utiliza-se do choque 

de imagens para produzir um sentimento ou uma ideia que o filme queira passar. Ao 

contrário da montagem narrativa, a expressiva não tenta “esconder” os cortes, mas 

propositalmente insere efeitos de ruptura no pensamento do espectador.  

De forma semelhante, Amiel (2010) comenta que a montagem é uma operação 

que se equilibra entre dois polos: a montagem-planificação e a montagem-colagem, 

podendo articular imagens e sons tanto usando a lógica de continuidade como de ruptura. 

A partir dessa concepção, o autor divide a montagem em três tipos: a montagem narrativa, 

para contar histórias; a montagem discursiva, para estabelecer relações de sentido e a 

montagem de correspondências, para “fazer nascer emoções” (AMIEL, 2010, p.18). 

Desde as primeiras décadas do cinema, diretores experimentaram essas 

abordagens na prática. De acordo com Canelas (2010), os teóricos da montagem que 

opuseram essas duas tendências foram Edwin Porter e D.W. Griffith, representando a 

montagem narrativa e os soviéticos Lev Kulechov, Vsevolod Pudovkin, Sergei Eisenstein 

e Dziga Vertov, representando a montagem como produção de sentido, ou seja, expressiva 

ou simbólica. Martin (2013) chama esse tipo de montagem de “intelectual” ou 

“ideológica”. 

Porter, com o filme Life of an American Fireman (1902), apresentou o poder da 

justaposição e demonstrou que o “plano isolado, considerado como peça incompleta de 

uma ação, é a unidade a partir da qual os filmes devem ser construídos, estabelecendo, 

desta forma, o princípio básico da montagem” (CANELAS, 2010, p. 2). Porter defende 

que a justaposição de dois planos que inicialmente não tem nada em comum, ao serem 

unidos, podem criar uma realidade, “costurando” a narrativa e dando sentido à história. 
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“Pela primeira vez na curta história do cinema, o plano não possuía significado próprio, 

dependia da relação com os restantes planos” (Reisz apud Canelas, 2010, p. 2). 

 

Griffith coloca à esquerda do plano uma jovem tocando piano, enquanto 

no plano seguinte, um homem, à direita, escuta com atenção e sorri 

encantado. A disposição espacial e a montagem criam uma relação entre 

os planos que situa como contíguos no espaço diegético cada um dos 

quadros em que decorre a ação. [...] É o fundamento da montagem 

narrativa: aquela que impõe uma unidade lógica por meio de elementos 

fragmentados, que são os planos sucessivos. (AMIEL, 2010, p. 23) 

 

 

 

Aos ingleses James Williamson e George Albert Smith, Martin (2013) atribui um 

grande progresso na montagem: nos filmes de perseguição dos compatriotas, é utilizada 

a montagem alternada, que possibilita mostrar dois ou mais acontecimentos simultâneos 

em lugares diferentes. Porém, foi Porter que melhor utilizou esse recurso em Life of an 

American fireman (1902) e em O grande roubo do trem (1903). “A partir daí, estava 

inventado o essencial do cinema, a montagem narrativa, que se opõe radicalmente à 

decupagem do enredo em cenas semelhantes às situações do teatro” (MARTIN, 2013, p. 

150).  

D.W. Griffith é o principal nome lembrado nas bibliografias sobre cinema no que 

se trata da montagem realizada pelos norte-americanos. Além de utilizar a montagem 

alternada de forma organizada, utilizou também variações na escala de planos. Isso fez 

com que a montagem fosse utilizada pela primeira vez como um meio de expressão. Martí 

(2012) explica que Griffith foi o responsável pela criação do conceito de “montagem 

invisível”, que tem como pressuposto fazer com que o espectador não se dê conta que 

está assistindo a um filme, de forma que o dispositivo cinematográfico ficasse 

imperceptível atrás do enredo. 

Outro avanço importante da montagem atribuído ao americano Griffith foi o que 

Martin (2013) chama de “montagem expressiva”, que é uma combinação entre a 

montagem alternada e a paralela (baseada na aproximação simbólica). 

 

O vínculo entre essas cenas não era mais constituído pela sucessão 

simultânea no tempo, nem pelo deslocamento do herói no espaço, mas 

por uma comunidade de pensamento, de ação dramática. Vemos assim 

Enoch Arden em sua ilha deserta e sua noiva Annie Lee, que o espera, 

alternarem-se na tela, em primeiro plano, numa montagem rápida que 

traduz a angústa da separação de dois seres que se amam. (MARTIN, 

2013, p. 150) 
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Griffith foi uma influência para os soviéticos, que fizeram um cinema 

revolucionário e propagandístico, diferente do entretenimento norte americano. O 

pioneiro da estética soviética de montagem, segundo Canelas (2010), foi Lev Kulechov, 

cineasta e teórico russo criador do efeito Kulechov, resultado de uma experiência com o 

objetivo de comprovar que uma imagem não tem sentido por si só, mas que o contexto 

proposto pela montagem contribuiu para o sentido que se quer passar. Dessa forma, a 

significação dos planos através da montagem pode depender exclusivamente de uma 

relação subjetiva do espectador. 

O cineasta soviético intercalou um grande plano inexpressivo e neutro 

de um ator chamado Mosjukhin, com três planos distintos: um prato de 

sopa sobre uma mesa; um caixão com uma mulher morta e, por último, 

uma criança brincando com um boneco. O público, após ver as imagens, 

interpretou as três sequências como a de um homem com fome, um 

marido triste e um adulto feliz. No entanto, o plano do ator era sempre 

o mesmo. (CANELAS, 2010, p. 5) 

 

Dessa forma, criou-se uma montagem baseada na ruptura das imagens, o oposto 

da montagem invisível proposta pelos americanos. Vale ressaltar que um tipo de 

montagem não existe em detrimento de outra, principalmente nos dias de hoje, em que as 

possibilidades estéticas e ferramentas técnicas são bastante acessíveis. Porém é 

importante pensar a montagem não só como uma ação técnica de juntar dois pedaços de 

filme (ou, hoje em dia, dois arquivos de vídeo em um software), mas como um elemento 

que pode criar expressividade e alterar a natureza e estética de um filme. Martin (2013) 

expõe que a montagem possui funções criadoras de movimento, de ritmo e de ideias.  

Primeiramente, cria movimento pois a sucessão de imagens permite que seja percebido o 

que se sucede na tela, uma continuidade temporal que resulta na representação de uma 

realidade. Cria também o ritmo, que está ligado diretamente com a duração dos planos 

justapostos que dão a impressão de mais ou menos dramaticidade. Por fim, a função de 

criar ideias é a mais importante na montagem, pois a partir da ligação de dois planos cria-

se um sentido que não existiria se não fosse pela montagem. Dessa forma, cada plano nos 

condiciona, nos prepara, nos faz esperar o plano seguinte, para que se possa obter 

respostas ou realizações. 

 

A montagem obedece exatamente a uma lei de tipo dialético: cada plano 

comporta um elemento (apelo ou ausência) que encontra resposta no 

plano seguinte: a tensão psicológica (atenção ou interrogação) criada no 

espectador deve ser satisfeita pela sequência de planos. A narrativa 

fílmica surge então como uma série de sínteses parciais (cada plano é 

uma unidade, mas uma unidade incompleta) que se encadeiam numa 

perpétua superação dialética. (MARTIN, 2013, p.156) 
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 Sobre o ritmo da montagem, importante aspecto para a análise proposta por este 

trabalho, Martin (2013) conceitua a montagem rítmica como a forma mais básica de 

montagem, que consiste em um aspecto métrico relativo à duração dos planos e ao 

interesse psicológico que estabelece aos espectadores. Quando a mudança de planos é 

feita antes que o interesse do observador diminua, diz-se que o filme tem ritmo. Porém, é 

muito difícil quantificar ou analisar esse interesse, visto que a atenção é subjetiva. 

 

O diretor não estabelece mais a duração dos planos em função do que 

tem a mostrar (materialmente), mas do que tem a sugerir 

(psicologicamente), isto é, em função da dominante afetiva do roteiro. 

A duração dos planos, que é o tempo percebido pelo espectador está, 

portanto, condicionada, em última instância, menos pela necessidade da 

percepção de seu conteúdo do que pela adequação indispensável entre 

o ritmo a criar a dominante psicológica que o realizador deseja tornar 

sensível no filme. (MARTIN, 2013, p.166) 

 

 

Dessa forma, pode-se afirmar que o ritmo da montagem está também ligado ao 

movimento na própria imagem. Por exemplo, uma cena de um avião voando parece exigir 

um plano mais curto, que transmita dinamismo e velocidade, enquanto em planos longos 

é transmitida uma sensação de ociosidade, tédio e impaciência. A duração dos planos, 

portanto, está mais ligada a sugestão psicológica que o diretor que estabelecer do que 

simplesmente a percepção material do conteúdo. 

Existe um artifício estético para mascarar a montagem, estabelecendo uma 

continuidade entre os planos, os Raccords. Um raccord é um corte como qualquer outro, 

porém pensado de uma forma que exista fluidez entre os planos, uma espécie de 

camuflagem que faz com que eles não mudem abruptamente, mas que se liguem de forma 

significativa através do movimento ou também do som, uma vez que um som específico 

como uma música ou um diálogo pode ser mantido durante a mudança. 

 

O raccord, cuja existência concreta decorre da experiência de décadas 

dos montadores do ‘cinema clássico’, seria definido como qualquer 

mudança de plano apagada enquanto tal, isto é, como qualquer figura 

de mudança de plano em que há esforço de preservar, de ambos os lados 

da colagem, elementos de continuidade. (AUMONT, 2012, p. 77) 

 

Existem diversos tipos de raccords, o de movimento, por exemplo, se dá quando 

um movimento de câmera em um determinado sentido e velocidade se repete em dois 

planos. O raccord sobre um olhar pode nos mostrar primeiramente uma pessoa olhando 

para fora de campo e no plano seguinte, nos mostrar o objeto que estava olhando. O uso 
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desse artifício, portanto, pode ser utilizado em função da narrativa dentro dos filmes, pois 

“ele conta talvez mais do que qualquer outro signo visual. Mesmo não “mostrando” nada, 

no sentido estrito do termo, estabelece ligações que são da ordem da narração, e por vezes 

da mais explícita das narrações” (AMIEL, 2010, p. 28). Desta forma, os raccords podem 

ser utilizados como importante ferramenta narrativa. 

 

 

5. ANÁLISE FÍLMICA 

 

A metodologia utilizada para analisar a montagem do documentário será a análise 

fílmica. Esta pode ser encontrada em diversos contextos, desde revistas, jornais, blogs, 

redes sociais e trabalhos acadêmicos. Para Vanoye e Goliot-Lété (2012), a definição do 

tipo de contexto e qual o produto final desejado é indispensável para realizar um 

enquadramento da análise e estabelecer suas formas e limites.  

Penafria (2009) ressalta a importância da diferenciação entre crítica e análise 

fílmica. A crítica consiste em atribuir uma avaliação, um juízo de valor ao filme. Quando 

a crítica não é embasada, o resultado é um texto genérico, com muitos adjetivos que 

poderiam servir para qualquer obra. A crítica tem seu valor quando feita de maneira 

cautelosa, uma possibilidade é a utilização da análise fílmica como base, obtendo-se, 

portanto, uma consistência no discurso mais sólida. 

Não existe um padrão a ser seguido para realizar uma análise fílmica, porém na 

maioria das vezes é um processo que pode ser dividido em dois movimentos: o primeiro 

consiste em decompor o filme, descrever suas partes e estabelecer relações entre esses 

elementos decompostos. O segundo movimento se baseia em estabelecer elos entre os 

elementos e identificar como eles se relacionam, de forma a reconstruir o mesmo filme, 

realizando, desta forma, uma interpretação.  

 

O filme deve ser desconstruído, o que equivale à descrição dos planos, 

das sequências, dos enquadramentos, das cenas, dos ângulos, dos sons, 

da composição de quadro, para depois ser reconstruído por meio da 

compreensão de elementos decompostos – isto é, a interpretação. 

(MOMBELLI, TOMAIM, 2014, p.3) 

 

Para este trabalho, será realizado uma análise interna ao filme, ou seja, serão 

averiguados elementos que dizem respeito ao filme em si enquanto obra individual. Uma 
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análise externa, por sua vez, é quando elementos de contexto social, político e econômico 

são postos como prioridade. 

Penafria (2009) categoriza alguns tipos de análise: a textual, a análise de conteúdo, 

a análise poética e a análise da imagem e do som, que foi a escolhida para a análise desta 

pesquisa. Esse tipo de análise interpreta o filme como uma forma de expressão, onde os 

elementos cinematográficos são levados em consideração. Porém, aspectos de outras 

categorias de análise podem ser utilizados se o analista julgar necessário, visto que cada 

tipo de análise desencadeia sua própria metodologia. 

Tendo em vista que o trabalho pretende analisar como a montagem atua na 

construção da narrativa do documentário, o primeiro passo estabelecido foi a escolha de 

sequências do filme que foram julgadas representativas para a análise. A partir desses 

trechos, pôde-se decompor as sequências em planos, indicar o conteúdo desses planos, 

bem como a duração e a relação com os planos seguintes. A partir disso, foi analisado se 

as cenas remetem a um determinado período do movimento, estabelecendo se a narrativa 

possui um tempo cronológico ou não. Também foi analisado o resgate oral da história 

feito pelas entrevistas com os diretores, de forma a descobrir se isso interferiu de alguma 

forma na montagem e, também, perceber as similaridades com o período que representam. 

 

5.1. O DOCUMENTÁRIO CINEMA NOVO 

 

 O filme, lançado em 2016, foi dirigido por Eryk Rocha, produzido por Diogo Dahl 

e montado por Renato Vallone. O documentário pode ser considerado um filme de 

montagem, pois foi produzido totalmente por meio de imagens de arquivo, sejam de cenas 

dos filmes do movimento como de entrevistas com seus idealizadores. 

Em entrevista para o canal do YouTube Vertentes do Cinema2, Eryk Rocha 

comenta que não havia, até então, um filme que falasse sobre o Cinema Novo e desse 

conta de toda complexidade do movimento. Havia apenas reportagens, livros e alguns 

documentários sobre diretores ou filmes específicos. 

Em 2006 iniciou-se a primeira parte da produção, que consistiu em realizar 

entrevistas com os idealizadores ainda vivos e buscar imagens de arquivo em acervos 

televisivos e familiares. Em 2013 o projeto foi retomado para o início do processo de 

montagem. Eryk também comenta que não desejava “entrar em uma vertente 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=reGI7wgwlwM Acesso em 10 de junho de 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=reGI7wgwlwM


31 
 

 
 

historicista”, explicar o que era o Cinema Novo e nem chegar em “conclusões 

totalizantes”. Pode-se destacar, também, que um fator importante sobre o documentário 

é observar como filmes, principalmente os da primeira fase, ainda continuam dialogando 

com o brasil contemporâneo. Em 2016, Cinema Novo foi vencedor do L’Oeil D’Or (Olho 

de Ouro) em Cannes. 

 

 

5.2. ANÁLISE DA MONTAGEM DE CINEMA NOVO 

 

 O primeiro trecho analisado foi a introdução do documentário. No início do filme, 

em fundo preto, há uma frase sobre o Cinema Novo. Logo após, pode-se observar um 

plano conjunto de um casal correndo, pertencente ao filme Deus e o Diabo na Terra do 

Sol (1964).  

 

Figura 6 – Primeiro plano do documentário 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

O som presente nesse plano não é o original do filme, no documentário pode-se 

perceber um som ambiente, semelhante a uma ventania e trovoadas. No decorrer do plano 

consideravelmente longo, com duração de 43 segundos, existem alguns inserts (inserções 

de vídeo ou áudio) de planos detalhe de um violão, que acontecem de maneira muito 

rápida, e têm duração de poucos fotogramas. Nesse mesmo momento também há um 

insert de outra parte da mesma cena, em que o personagem masculino cai na areia. Ainda 

na mesma sequência, os planos seguintes são de diversos filmes, porém existem dois 

elementos em comum entre esses planos: o primeiro consiste na ação das personagens, 

onde, em todos os planos, aparecem pessoas correndo. O outro elemento é a montagem 

de som, que ao usar uma trilha com ritmo crescente evoca uma espécie de frenesi ao 
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mesmo tempo em que a velocidade da troca de planos vai aumentando. Percebe-se, 

portanto, um aumento gradual no ritmo da montagem.  

 

Figura 7 – Exemplos de planos de diversos filmes com pessoas correndo 

 

 

 

 

 Em um certo momento da sequência, um dos personagens que estava correndo cai 

no chão e um carro vem em sua direção, mas ao invés do acidente e do barulho da colisão, 

o plano seguinte mostra uma torcida comemorando um gol, plano este que pertence a 

outro filme do movimento.  

  

Figura 8 – Montagem sendo utilizada de forma expressiva 

 

 

A partir da ligação desses planos é possível perceber a montagem exercendo uma 

função não apenas descritiva, mas também expressiva. O choque de dois planos que a 

princípio não possuem ligação acabam criando uma nova ideia, um novo sentido quando 

ligados um ao outro. Como vimos anteriormente, essa maneira de pensar a montagem foi 

muito utilizada pela escola soviética, a exemplo de Eisenstein, Vertov e a montagem 

construtiva de Pudovkin. “Para Eisenstein [...] a montagem era o instrumento de 

articulação do sentido, graças do qual o cinema podia ‘raciocinar’ e construir associações 

intelectuais de alta elaboração” (MACHADO, 1982, p. 42). Aqui também se comprova a 

teoria de Kuleschov, em que a imagem não tem sentido por si só, e é a montagem que lhe 

atribui uma significação.  
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Quando se justapõe dois planos, ou se introduz um plano entre outros 

dois, faz-se nascer uma ideia ou exprime-se algo que não estava contido 

em nenhum dos planos tomados separadamente. [...] O resultado 

semântico é, assim, um produto (e não uma soma) incluído entre a 

alucinação e abstração (JOLY, 2002 apud CANELAS, 2010) 

  

Dando continuidade à análise da primeira sequência, após alguns planos, o som 

ambiente de ventania volta a estabelecer o clima, desta vez com um tom de perseguição. 

Ouve-se o som de passos dessincronizados com a imagem, que mostra cangaceiros 

cavalgando rapidamente e personagens preocupados e desnorteados que parecem fugir de 

algo. O som desses passos atua como elemento de ligação das imagens, pois ele está 

presente durante todas as trocas de plano. Novamente a duração dos planos é bastante 

variável, com vários planos curtos e alternados, numa profusão de imagens que perpassa 

diferentes filmes. Em um determinado momento, o plano mostrado é a explosão de um 

morro, seguido de um plano de um galo mexendo a cabeça rapidamente. Na sequência, 

pode-se observar uma dona de casa lavando roupa, que desvia o olhar para frente e, a 

seguir, um plano mais fechado de uma criança com expressão de medo. Cada um desses 

planos tem aproximadamente 1 segundo.  

 

Figura 9 – Sequência de planos 
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Novamente o plano do desmoronamento aparece na tela, mas dessa vez as rochas 

caem até o solo, momento em que a troca de plano consiste em um raccord de movimento, 

ilustrando o nascimento de Macunaíma.   

 

Figura 10 – Raccord de movimento entre desfiladeiro e nascimento de Macunaíma 

 

 

  

 

 

 

O plano seguinte mostra as rochas já no chão, seguido da repetição do plano de 

Macunaíma nascendo. Posteriormente, um sol forte ofusca quase toda a tela, nada se vê, 

apenas se ouve novamente o som do vento. Então o plano muda para o emblemático 

personagem Corisco, de Deus e o Diabo. Aqui, mais uma vez, a montagem produz um 

novo sentido para a narrativa. O significado criado pela montagem não possui uma 

explicação única, mas individual e subjetiva a cada espectador. Uma das possíveis 

interpretações que podem ser tomadas a partir desses planos é uma relação do nascimento 

de Macunaíma com o nascimento do Cinema Novo, já que o a sequência está na parte 

inicial do documentário. 

Outro trecho em que a montagem cria uma continuidade de sentido entre planos 

de diferentes filmes é quando é mostrado um montador trabalhando na moviola (aparelho 

onde os filmes eram montados) seguido de planos que ilustram atividades manuais 

também de criação, como a costura de uma roupa ou ato de pescadores fabricando redes. 

 

Figura 11 – Trabalhos manuais de criação 
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É interessante perceber nessa relação de planos a utilização de uma certa 

metalinguagem, em que o editor do documentário segue a linha soviética ao fazer com 

que a montagem seja parte integrante do filme. Ao contrário de escondê-la, o objetivo é 

fazer com que o espectador a perceba e a tome como personagem viva. 

Em um outro momento do documentário, observa-se uma mulher nua fazendo um 

movimento de cima para baixo com a mão e, através de um raccord de movimento, o 

próximo plano mostra mísseis caindo no céu. A seguir, ao invés do barulho da explosão, 

ouvimos barulhos de tiro de uma pistola, que é a imagem do próximo plano.  

 

 Figura 12 – Raccord de movimento 

 

 

Após esses planos, a música de um samba carnavalesco acompanha as imagens 

de bastidores da gravação de Terra em Transe (1967), de Glauber Rocha. Essas imagens 

se misturam com as originais do filme e acabam conversando entre si, como por exemplo 

no momento em que as personagens Sara e Paulo “reagem” com estranheza à festa 

carnavalesca que a montagem cria a partir da trilha sonora. As cenas dos bastidores, que 

mostram um comício político em uma rua, podem ser analogamente vistas como uma 

escola de samba desfilando na avenida. Os planos são curtos e o ritmo de montagem segue 

a música do samba enredo.  

 

Figura 13 – Cenas de bastidores e do filme Terra em Transe. 
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Além de trechos semelhantes a esse analisado, entrevistas com os diretores do 

movimento permeiam a narrativa do documentário. Nessas entrevistas a estrutura da 

narrativa segue um padrão mais tradicional, a polifonia de imagens e sons á lugar a uma 

montagem mais descritiva em que, por vezes, as imagens servem para ilustrar o que está 

sendo dito nas entrevistas. 

Não ouvimos em Cinema Novo a voz over do talvez já ultrapassado narrador 

onisciente, produto da escola inglesa do documentário. São as próprias vozes dos 

idealizadores do movimento que constroem o fio condutor da narrativa. É importante 

destacar também que não há intuito didático ou histórico no documentário, não aparecem 

legendas com o nome dos filmes mostrados, apenas dos diretores. Também não há 

sequência cronológica nos aspectos abordados pelas entrevistas, que focam na primeira 

fase do Cinema Novo. 

A montagem, portanto, faz a conexão entre sequências criativas de colagens com 

as entrevistas dos diretores, produzindo a narrativa do documentário. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este Trabalho Final de Graduação buscou entender como a montagem atua na 

construção da narrativa do documentário Cinema Novo. Seus objetivos foram alcançados 

através da análise fílmica, que permitiu uma descrição pormenorizada dos planos que 

constituem um trecho do filme. Acredita-se que esta pesquisa possa ser utilizada como 

fonte para futuros trabalhos sobre a análise de montagem e sobre as temáticas estudadas.   

Eryk Rocha deixa de lado o padrão narrativo clássico e utiliza uma forma de 

montagem fragmentada. A montagem, portanto, aparece fazendo um papel diferente do 

convencional, não apenas justapondo os planos para dar sentido à narrativa, mas, além 

disso, gerando novos significados resultantes da ligação de uma profusão de imagens. 

Isso faz com que o estilo de montagem utilizado no filme se aproxime consideravelmente 

daquele realizado pela escola soviética. 

Os elementos sonoros possuem um papel muito importante na montagem. Eles 

constituem um dos fios condutores da narrativa, com elementos que são repetidos, 

modificados, e utilizados de forma criativa para criar não só uma ambiência que une os 

planos, mas a criação de uma “voz própria” para o documentário. Isso, somado aos 
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elementos visuais, criam uma unidade fílmica que resulta na própria característica 

narrativa de Cinema Novo. 

Pôde-se observar que o filme não segue uma linha do tempo histórica para 

construir a narrativa, geralmente utilizada nos documentários. Muitos livros sobre o 

Cinema Novo separam sua história em 3 fases, porém isso não é mencionado em nenhum 

momento do filme, que tem como foco o início do movimento e as características da 

primeira fase. As entrevistas com os diretores do movimento versam sobre diferentes 

aspectos do movimento, mas também não seguem uma ordem histórica.  

A montagem influencia diretamente no resgate oral da história, uma vez que é 

possível perceber que o argumento narrativo é constituído por vários trechos de 

entrevistas diferentes, com diferentes diretores, porém falando sobre o mesmo assunto. É 

uma nova entrevista que é criada, uma soma de ideias possibilitada pela montagem. 

O ritmo da montagem, por se tratar de um filme colagem, é bastante criativo. Às 

vezes frenético, outras mais lento, é bastante influenciado pelo som e pela sensação ou 

sentimento que o diretor quer produzir em quem assiste. Em vários trechos pode-se 

perceber a utilização de planos muito rápidos, por vezes repetidos com a duração de 

poucos fotogramas, o que contribui para a não linearidade da narrativa. 

O Cinema Novo tem importância significativa na arte brasileira, foi reconhecido 

internacionalmente e deixou muitas referências para os filmes que estavam (e estão) por 

vir. O documentário Cinema Novo consegue transmitir com muita competência as 

principais ideias e características da gênese do movimento. A pluralidade de imagens 

presente no filme reflete uma riqueza artística de um movimento que apesar de ter 

chegado ao fim, ainda dialoga com a contemporaneidade e permanece atual. 
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ANEXO A  - Cartaz do filme Cinema Novo 
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ANEXO B  - Sinopse do filme Cinema Novo 
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Sinopse 

CINEMA NOVO é um ensaio poético que investiga um dos principais movimentos 
cinematográficos latino-americanos, através do pensamento e fragmentos de filmes dos 
seus principais autores. O filme mergulha na aventura da criação de uma geração de 
cineastas que inventou uma nova forma de fazer cinema no Brasil – a partir de uma atitude 
política que juntava arte e revolução – e que tinha como desejo um cinema que tomasse as 
ruas e fosse ao encontro do povo brasileiro. 
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ANEXO C  - Ficha técnica do filme Cinema Novo 
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