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RESUMO 

 

GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

Objetivo: Esta pesquisa pretende analisar o início da trajetória cinematográfica de Joaquim 

Pedro de Andrade, suas primeiras experiências com o cinema com os curtas-metragens O 

Mestre de Apipucos (1959),  O Poeta do Castelo (1959) e Couro de Gato (1960), mas se 

apoiar em especial no longa-metragem Garrincha, Alegria do Povo, com a intenção de 

pontuar algumas questões importantes do gênero conhecido como “documentário”, como o 

filme tem sido denominado, mostrando suas semelhanças com outros gêneros do cinema. A 

partir de uma análise sobre o uso do material impuro do filme Garrincha, que é elaborado 

com a mistura de material de arquivo e material filmado – uma prática incomum na época –, a 

dissertação traça semelhanças e diferenças com um suposto gênero fílmico, recentemente 

conhecido como “filme-ensaio”. Para fins comparativos, foi também realizada uma análise do 

documentário Rei Pelé realizado no mesmo ano. Garrincha, Alegria do Povo revela-se um 

filme singular realizado com práticas semelhantes às montagens fílmicas de obras da arte 

contemporânea. 

 

Palavras Chave: Documentário. Cinema-verdade. Filme-arte. 
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ABSTRACT 

 

GARRINCHA, A MOVIE WITH TIGER LEGS 

 

Purpose: This dissertation begins with Joaquim Pedro de Andrade's cinematographic 

trajectory, his first experiences in cinema with the short films O Mestre de Apipucos (1959), 

O Poeta do Castelo (1959) and Couro de Gato (1960), relying in particular on the feature film 

Garrincha, Alegria do Povo (1963), with the intention of pointing out some important issues 

of the genre known as "documentary", as the film has been termed, showing its similarities 

with other genres of cinema. From an analysis of the use of impure footage in Garrincha, 

which was elaborated with the mixture of archival and filmed footage – an unusual practice at 

the time –, the dissertation draws similarities and differences with a supposed film genre, 

recently known as "filme-ensaio". For comparative purposes, an analysis of the documentary 

Rei Pelé, also from 1963, was carried out. Garrincha, Alegria do Povo reveals itself a singular 

film realized with practices similar to the filmic montages of works of the contemporary art. 

 

Keywords: Documentary. Film-truth. Filmart. 
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1  INTRODUÇÃO 

O diretor Joaquim Pedro de Andrade  é autor de uma importante coletânea de obras 

cinematográficas com características distintas e que se destacam na história do cinema 

nacional. Apesar de ser considerado um cinema-novista, Joaquim Pedro vai além do rótulo. 

Em seus filmes encontram-se o engajamento político, uma aproximação com a literatura, com 

o modernismo e a necessidade de retratar o real e o imaginário de forma marcadamente 

pessoal, o que o levou a desenvolver uma linguagem própria. A escolha por abordar os filmes 

do início da carreira do diretor (período que, grosso modo, se insere entre os anos 1954-1964) 

serviu para delimitar este estudo, uma vez que nosso enfoque está no chamado cinema-

documentário, mais presente fase de formação do então jovem cineasta. Daí o porquê de não 

adentrarmos o período seguinte em sua carreira, de grande destaque e o mais profícuo, aquele 

dos clássicos O Padre e a Moça (1965) e Macunaíma (1969), em que predominam as ficções. 

Optamos, em vez disso, por lançar um olhar mais profundo ao filme Garrincha, Alegria do 

Povo que, nos parece, poderá ser mais compensador quando se visa buscar à compreensão de 

como Joaquim Pedro entendia o documentário para destacar a relevância desse tipo de filme, 

e da estética que o define, para o desenvolvimento do cinema nacional ao longo de sua 

história. Acreditamos que, como objeto-filme, Garrincha seja um marco na história do 

documentário brasileiro. Ele foi, possivelmente, o primeiro exemplar dentro de uma teoria que 

se desenvolveu recentemente, o “filme-ensaio”.  

Para  investigar os assuntos relacionados ao objeto, foi necessário conhecer as pesquisas já 

realizadas sobre Garrincha e entrar em contato com a sua recepção crítica, a sua relação com 

o futebol e com o cinema novo. A despeito de muitos trabalhos acadêmicos sobre a matéria e  

teses,  livros e artigos científicos, que direta ou tangencialmente se referem, não encontramos, 

no entanto, nenhum estudo que relacionasse Garrincha ao filme-ensaio.  

Assim, a bibliografia foi de fundamental importância para esta pesquisa, principalmente as 

entrevistas ao Cineclube Macunaíma; a Revista de Cultura Cinematografica; o livro de Ivana 

Bentes sobre a vida e a obra de Joaquim Pedro, Joaquim Pedro, a Revolução Intimista (1996), 

e de Luciana Corrêa de Araújo, Primeiros Tempos (2013); a biografia de Ruy Castro sobre o 

jogador Garrincha (1995); além de uma extensa pesquisa em bibliotecas sobre a crítica dos 

filmes aqui abordados. Além disso, foi necessário entender melhor o gênero fílmico 
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documentário e suas vertentes: cinema-verdade, cinema direto e filme-ensaio, nos apoiamos 

principalmente em Jacques Aumont, Bill Nichols, Timothy Corrigan e Francisco Elinaldo 

Teixeira.  

Progressivamente, foi se construindo o aporte teórico-metodológico e uma investigação mais 

profunda, pautada em periódicos da época, assim como uma busca por documentos que 

consideramos importantes dentro do escopo do documentário, como roteiros, e uma 

investigação minuciosa acerca da origem das imagens de arquivo utilizadas no filme. Surgiu 

ainda a necessidade, em virtude desta pesquisa, de construir uma catalogação do material 

reutilizado pelo cineasta. A fim de chegar ao objetivo da catalogação, entramos em contato 

várias vezes, durante oito meses, com a Filmes do Serro, produtora carioca gerenciada pelos 

filhos de Joaquim Pedro e que detém os direitos de todos os filmes do diretor, além de um 

vasto arquivo de recortes de jornal, no entanto, infelizmente não obtivemos sucesso em 

nenhuma das diversas tentativas. Também procuramos os restauradores do filme Garrincha e 

a Cinemateca Brasileira, em São Paulo, local da restauração de todas as obras de Joaquim, 

mas em vão, pois os contatos que a Cinemateca possuía da Filmes do Serro eram os mesmos 

que já havíamos tentado. Próximo ao final desta pesquisa, o precioso site da Filmes do Serro 

(http://www.filmesdoserro.com.br/) já estava muito lento até mesmo para visualizar coisas 

simples, coisa que não acontecia logo no início do projeto. 

Dessa forma, não foi possível identificar precisamente quais são os autores de cada foto e 

imagens de arquivo, o que impossibilitou um trabalho mais minucioso e inovador dentro da 

questão histórica, que seria de grande valia como registro e contribuição para futuros estudos. 

Sabemos, não obstante, quem são os autores das fotografias. Os fotógrafos estão listados nos 

créditos iniciais do filme e são, em sua maioria, fotógrafos esportivos dos periódicos Jornal 

do Brasil e O Cruzeiro. Por fim, catalogamos todas as imagens de uma outra maneira, como: 

fotografias, imagens de arquivo, jornal e imagens filmadas para o filme e inserimos um 

fotograma do filme para registrar e especificar a cena que estávamos nos referindo. 

Assim, este trabalho objetiva avaliar: 

1.  a diferença entre as vertentes do gênero documentário; cinema-verdade, cinema direto 

e filme-ensaio; 
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2.  analisar, durante o inicio da carreira de Joaquim Pedro, o que o levou a realizar um 

filme que até para os dias de hoje é moderno, inovador e reflexivo;  

3.  se há influência, e de qual escola, do cinema verdade ou cinema direto;  

4.  a probabilidade de Garrincha, Alegria do Povo ser um “proto” filme-ensaio, 

possivelmente o primeiro filme brasileiro dessa categoria. 
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2 O CINEMA DE JOAQUIM PEDRO DE ANDRADE E GARRINCHA 

É difícil falar do cineasta Joaquim Pedro de Andrade sem associá-lo ao Macunaíma, realizado 

em 1969, talvez seu filme de maior sucesso. No entanto, retroceder um pouco em sua carreira, 

buscar as raízes de sua originalidade e rastrear a presença do modernismo em suas obras é 

uma questão relevante a ser investigada, daí a importância deste estudo. 

Formado em Física, em 1955, na Faculdade Nacional de Filosofia do Rio de Janeiro, Joaquim 

Pedro frequentou assiduamente o cineclube da faculdade, guiado pelo professor Plínio 

Sussekind da Rocha, e descobriu o cinema em animadas discussões sobre personalidades 

como Orson Welles e Serguei Eisenstein. Dessas discussões logo progrediu para os exercícios 

experimentais usando câmera 16mm 1  junto com os também frequentadores, e futuros 

cineastas, Leon Hirszman, Marco Farias, Paulo Cesar Saraceni e Saulo Pereira de Melo 

(BENTES, 1996, p. 5). 

Em 1959, Joaquim Pedro inicia sua carreira cinematográfica ao realizar o curta-metragem O 

Mestre de Apipucos e o Poeta do Castelo, em 35mm, preto e branco, patrocinado pelo 

Instituto do Livro do Ministério da Cultura. O mestre em questão é o sociólogo e escritor 

Gilberto Freyre e o poeta é Manuel Bandeira. A obra foi projetada na avant-première como 

um filme só, e foi assim que a imprensa da época a tratou. Entretanto, na própria filmografia 

de Joaquim Pedro os filmes aparecem separados e assim também os encontramos para 

visualização no Youtube, em separado. Alguns autores, como Ivana Bentes, em seu livro 

Joaquim Pedro de Andrade: A Revolução Intimista, também tratam os filmes distintamente, 

sendo essa a nossa opção para examiná-los aqui. 

                                                
1 16 mm é o tamanho da Bitola do filme utilizado em cameras semi-profissionais da época.  
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Os personagens de ambos os filmes, o poeta e o sociólogo, Manuel Bandeira e Gilberto 

Freyre, eram amigos muito chegados da família de Joaquim, o que facilitou a proximidade 

com personalidades tão emblemáticas e representativas do modernismo e do cenário cultural 

brasileiro.  

A respeito de sua família, Joaquim Pedro era o filho do meio dos três filhos de Graciema 

Prates de Sá e Rodrigo Melo Franco de Andrade, que foi fundador e diretor do Sphan (Serviço 

do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) - atualmente IPHAN - o “guardião do tesouro 

modernista” (Ibidem,  p.3). Era uma tradicional família aristocratica mineira e Joaquim 

passou a infância entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, conviveu com os mais importantes 

intelectuais brasileiros da época, a alta roda do modernismo: Manuel Bandeira era seu 

padrinho de crisma; Joaquim era afilhado de Carlos Drummond de Andrade e primo de Mário 

de Andrade; além de sua casa ser frequentada também por Oscar Niemeyer e Vinícius de 

Moraes (Ibidem, p. 9-10).  

Todas essas grandes personalidades contribuíram de certa forma para Joaquim Pedro de 

Andrade cultivar sua veia modernista cinematográfica, assim como apoiar quase toda sua obra 

na literatura, principalmente porque seu pai, Dr. Rodrigo, era uma referência intelectual, na 

época, para todos os frequentadores de sua residência e inclusive para sua família. Dessa 

forma, para realizar os seus primeiros curtas-metragens, Joaquim Pedro buscou a colaboração 

dos personagens principais para escrever o roteiro. 

Gilberto Freyre escreve seu próprio texto da locução em off do filme e faz um esboço do 

roteiro com as atividades do seu dia a dia, os movimentos de câmera; a continuidade e 

tratamento de decupagem ficaram por conta de Joaquim (ARAUJO, 2013, p.63). 

Ao longo do primeiro filme mencionado, com duração de oito minutos, Gilberto Freyre, narra 

um dia tranquilo em sua casa de engenho, no sítio onde mora em Apipucos, no Recife. Freyre, 
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exalta sua terra, Pernambuco, por quem se mostra um apaixonado; é também afeiçoado por 

sua família e pelas pessoas que trabalham na casa, mas, principalmente, expõe como foi o 

processo criativo e conservador de que se utilizou para escrever Casa Grande & Senzala.  

No outro curta, O Poeta do Castelo, Manuel Bandeira também faz um esboço do roteiro sobre 

suas atividades matinais, a pedido de Joaquim Pedro (Diário de Notícias, 17/04/1966). O 

diretor é cuidadoso com os movimentos de câmera e com a montagem. Logo no início do 

filme, ao descrever o “castelo”, nome do prédio onde morava o poeta, há uma sequência que 

compensa detalhar: a câmera enquadra o referido prédio em plano geral e com movimento de 

tilt up sugere o quanto o prédio é alto; o plano seguinte é um pouco mais fechado, também 

com o mesmo tipo de movimento, tilt up, para detalhar o prédio. Na mesma sequência, ainda 

enquadrando o prédio, um plano fechado, a câmera faz um movimento panorâmico, da 

esquerda para direita; depois, um plano geral do prédio, mantendo o mesmo sentido da 

panorâmica. Todo esse cuidado com a continuidade, os movimentos de câmera e o 

detalhamento mostram a precisão de planejamento, desempenho, preparo e conhecimento da 

linguagem cinematográfica. 

Às imagens de Manuel Bandeira caminhando por um beco sujo do centro do Rio de Janeiro 

sobrepõem-se o som em off do poeta recitando alguns trechos de seus poemas “Belo Belo”, 

“Testamento” e “Vou-me Embora pra Pasárgada”, entre closes do poeta e distantes pontos de 

vista, Andrade vai expondo um pouco da reclusa vida do tímido escritor. 

Atendo-nos um pouco mais à cena do ponto de vista, Andrade filma de outro prédio de onde 

podemos ver, pela janela da sua cozinha, Manuel Bandeira sentado à mesa tomando café. No 

mesmo plano, sem corte, a câmera corrige com um movimento panorâmico, enquadrando a 

janela ao lado sendo aberta por Bandeira que reaparece. Trata-se de uma forma de elipse 
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temporal, sem que haja necessidade de edição ou de algum outro plano para explicar tal 

atemporalidade. (ARAUJO, 2013, p.69). 

Comparando os dois filmes, Manuel Bandeira é mostrado levando uma vida muito mais 

simples, solitária, frágil e humilde, caminhando pelas ruas, fazendo café em seu pequeno 

apartamento. Em contraposição ao filme de Gilberto Freyre, que está em sua propriedade, em 

uma grande casa, acompanhado de sua esposa e dos empregados que lá trabalham, numa vida 

muito mais confortável, e menos banal, que a do poeta (ver anexo 1).  

O Mestre de Apipucos e o Poeta do Castelo é exibido pela primeira vez em 12 de novembro 

de 1959, no auditório do Ministério da Educação e Cultura – MEC. O gênero, documentário, e 

o assunto, grandes escritores, faz com que o filme venha a ser apreciado pelo seu aspecto 

educativo, perfeito para a projeção no meio escolar.  

Em fevereiro de 1960, O Poeta do Castelo é exibido em circuito comercial, como 

complemento nacional no Cine Riviera. A partir desse momento, o filme começa a ser 

desmembrado – possivelmente pelo simples fato de sua duração, pois um complemento não 

poderia exceder os dez minutos –, ganha vida própria e inicia uma carreira solo (ARAUJO, 

2013, p. 80-82). Joaquim Pedro não esconde sua predileção pelo filme sobre o poeta: “O do 

Manuel é um filme de que gosto, verdadeiro. O do Gilberto acho muito ruim.” (CINECLUBE 

MACUNAIMA,1976, p.1). O filme sobre Bandeira participa dos festivais de Bérgamo (1961) 

e Sestri Levante (em Gênova, 1962).  

Durante uma projeção histórica chamada “Homenagem ao Cinema Brasileiro”, organizada 

pela VI Bienal de São Paulo, em 1961, O Mestre de Apipucos e o Poeta do Castelo, e Arraial 

do Cabo são exibidos e a “homenagem” ganha espaço nos jornais. Gustavo Dahl escreve para 

O Estado de S. Paulo, em 7 de outubro de 1961, o artigo chamado “Algo de Novo Entre 

Nós”. Nele, apresenta Joaquim Pedro como representante da nova geração do cinema 
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brasileiro e complementa afirmando que seu estilo é “simples, limpo, puro, destituído de 

arabescos desnecessários, interessado apenas em se aproximar das coisas com naturalidade”. 

Ressalta ele ainda o poder da câmera em transformar “o banal, o corriqueiro, em situações de 

insólito conteúdo e extrema poesia”. A crítica é sempre favorável ao filme do poeta. Após sua 

exibição na VI Bienal, o crítico Paulo Emílio Salles Gomes relata ao cineasta Glauber Rocha  

no periódico Folha de S. Paulo, de 23 set.1978: 

 

Adorei O Poeta do Castelo e detestei O Mestre   de Apipucos, mas 

Paulo Emílio aproveitou pra me dar uma lição de crítica: 

–  O filme é chato porque é             profundamente revelador do Gilberto... 

(ROCHA apud, ARAUJO, 2010, p.83-84). 

 

O sucesso de crítica de O Poeta do Castelo ofuscou o documentário de Gilberto Freyre e pode 

ter sido o motivo pelo qual este, em comparação, não tenha tido tanto êxito, mas há também a 

linguagem tradicional com que foi realizado e que é muito diferente daquela de O Poeta do 

Castelo, que foi uma obra percursora do Cinema Novo, com uma linguagem que se adaptou à 

vida humilde de Mario de Bandeira e possibilitou retratá-la com “o despojamento, a crueza 

das imagens, o cotidiano, [que] são características que esses filmes [Cinema Novo] iriam 

valorizar” (BENTES, 1996, p.7). 

A proposta do Cinema Novo tinha por base as reformas sociais, visando vinculá-las a uma 

proposta política e cultural e era influenciada pelos objetivos modernistas e inovadores que 

vinham sendo a marca dos anos 50 de Juscelino Kubitschek. A originalidade do Cinema Novo 

constituia em articular a modernização com a revolução popular e construir “identidades 



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

 

32 

culturais a partir somente das diferenças, sem considerar a interação dialética do nacional e do 

estrangeiro, do popular e do erudito” (MALAFAIA, 2010, p. 4-5).  

Talvez Joaquim Pedro tenha sido um dos cineastas cinema-novistas que mais se aproximou do 

modernismo, por ter sido criado em um ambiente ligado a essa corrente, graças ao seu pai, e, 

mais que isso, porque o modernismo simbolizava a ruptura com a estética de arte tradicional e 

a busca pelo que é autenticamente brasileiro, e isso já num conceito mais amplo, “dentro de 

uma perspectiva que vislumbrava no Estado o motor da construção da nação através do 

processo modernizador” (Ibiden, p.2). 

O que a sociedade brasileira buscava naquela época era uma identidade nacional. O Brasil 

estava tomado por projetos nacionalistas e desenvolvimentistas, que contavam com a 

participação crescente da população. Era nesse cenário que Joaquim Pedro estava envolvido, 

toda sua obra seria uma busca pela imagem de uma identidade nacional, busca essa que se 

inicia na literatura modernista e que ganha profundidade cinematográfica com o Cinema 

Novo.    

Hoje, ambos os filmes, do sociólogo e do poeta, independentemente da sua qualidade 

intrínseca – uma vez que são, do ponto de vista técnico, notoriamente muito bem realizados, 

com a fotografia de Afrodísio de Castro – no que se refere ao naturalismo da imagem, ou de 

sua eventual qualidade estética, possuem acima de tudo grande valor histórico ao registrar as 

paisagens, urbana e rural, os personagens modernistas tão importantes, em suas vidas 

cotidianas, e não só valor imagético. 

No ano seguinte à produção dos dois curtas, 1960, o cineasta produz um novo curta-

metragem, Arraial do Cabo, e foi nessa ocasião que Joaquim Pedro conheceu Mario Carneiro, 

fotógrafo e codiretor, junto com Paulo Cesar Saraceni, desse curta. O filme se passa em uma 

comunidade de pescadores próxima à Cabo Frio e se sustenta esteticamente nos contrastes – 
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os rostos dos pescadores que se fundem ao cenário de dunas ao fundo –, sendo uma obra 

“solar”, com a luz “estourando” e “brincando” de forma obliqua com a oposição entre claro e 

escuro (BENTES, 1996, p. 9). 

O documentário analisa o drama dos pescadores, que levavam uma vida simples e rudimentar 

até que a chegada da Fábrica Nacional de Álcalis e os transforma em operários. Arraial do 

Cabo, foi realizado com financiamento do Museu Nacional. Era o início do Cinema Novo e o 

Estado começava a financiar filmes.  O documentário de Mario Carneiro e Paulo Cesar 

Saraceni faz uma promissora e competitiva carreira em festivais no exterior e é o “primeiro 

filme do Cinema Novo a chegar à Europa”, tendo vencido sete prêmios, dentre eles: Prêmio 

de bronze no Festival de Bilbao; Prêmio Henri Langlois da Cinemateca Francesa; Prêmio da 

Crítica no Festival da Bahia (Ibiden, 1996, p. 12). 

Mario Carneiro torna-se amigo e o grande parceiro dos futuros projetos de Joaquim Pedro. É 

dele a fotografia do curta Couro de Gato e dos longas-metragens Garrincha, Alegria do Povo 

e O Padre e a Moça. A cada filme, Mario Carneiro contribui de alguma forma, seja com seu 

toque estético, com os diferentes e geométricos enquadramentos, como é  o caso em 

Garrincha, seja com a primorosa fotografia, rica em planos gerais, capaz de contribuir na 

construção dos personagens de O Padre e a Moça.  

Para realizar Couro de Gato, Joaquim Pedro vendeu sua parte da Caméflex , que havia 

adquirido com Sérgio Montagna, e se desligou também da sociedade na produtora Saga 

Filmes. Mesmo com essas mudanças, a produtora continuara a ajudar na produção dos filmes 

de Joaquim até o lançamento de Cinco Vezes Favela, produzido pelo CPC, Centro Popular de 

Cultura, onde Couro de Gato é integrado – num grupo de cinco curtas, que se tornam cinco 

episódios –, obra que tinha o intuito de informar e conscientizar politicamente a população, 
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um dos objetivos culturais mais caros ao Cinema Novo, ainda que num breve futuro o Cinema 

Novo viesse a se dissociar ideologicamente do CPC (BENTES, 1996, p. 11-12). 

À ideia original do curta seguiu-se o roteiro, desta feita escrito por Andrade, diferentemente 

dos dois curtas anteriores, nos quais contara com a ajuda dos personagens principais. O filme 

foi ganhando corpo e agregados ao projeto: Domingos de Oliveira  contribuiu na função de 

assistente de direção, por exemplo.  

Se nos primeiros curtas Joaquim Pedro mostrara um exímio trabalho de decupagem, em 

Couro de Gato não é diferente, ali também ele exercita o contínuo domínio da linguagem 

cinematográfica e, com uma decupagem precisa, apresenta uma evolução do envolvimento do 

espectador na trama.  

Em uma carta de Joaquim Pedro de Andrade ao crítico francês e historiador de cinema Jean 

Claude Bernadet, apresentando o filme e explicando alguns problemas ocorridos no meio do 

caminho, o cineasta se mostra um pouco insatisfeito com o resultado. Ele conta que, no 

roteiro original, gostaria de aprofundar na história de vários meninos, no entanto, devido aos 

custos e ao tempo, do meio para o final do filme, a história se concentra em apenas um, 

Paulinho (ARAUJO, 2013, p.100-102). 

Todas as crianças, personagens do curta, eram moradoras da favela do Morro do Cantagalo, 

onde o filme foi captado. A locação foi escolhida por causa da vista para a belíssima orla 

carioca, o que muito contribuiu para a fotografia de Mario Carneiro, uma vez que o fotógrafo 

prioriza os planos com ângulos cuidadosamente enquadrados mantendo um contraste entre o 

morro e a vista da praia ou da cidade, sempre trazendo em primeiro plano a pobreza e a 

precariedade do morro, com as praias ao fundo. O elenco contava ainda com os atores 

profissionais Riva Nimitz  e Milton Gonçalves. 
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O filme se inicia com uma sequencia de várias cenas contando a vida cotidiana de quem mora 

no morro e segue com uma cena de Carnaval em que uma locução afirma: “ Quando o 

carnaval se aproxima, os tamborins não têm preço. Na impossibilidade de melhor material, os 

tamborins são feitos de couro de gato”. Seguem-se cenas de cinco meninos caçando gatos: um 

menino em uma casa “chique”; outros dois em um parque; um no próprio morro; e outro em 

um restaurante. A trilha aumenta a intensidade das batidas após a apresentação do conflito e 

dos personagens.  A montagem também acompanha o ritmo da música, até que um dos 

garotos, Paulinho, dá o bote e rouba um gato de uma madame. Como um ponto de virada 

narrativo, todos os outros meninos também atacam, um bote em sucessão ao outro, e todos 

fogem para o morro, buscando refugio, pois são perseguidos. Exceto o menino que rouba o 

bichano do personagem de Milton Gonçalves, que está no morro e faz, portanto, o caminho de 

fuga inverso, vai do morro para a cidade. Todos os meninos se encontram no mesmo ponto e 

o personagem de Milton Gonçalves que estava correndo atrás do menino que havia roubado 

seu gato, encontra-se com outras pessoas que também haviam tido seus felinos levados: a 

madame, o policial e o garçom. Eles encaram Milton Goncalves, que aparece num lugar mais 

alto no morro e, ao vê-lo, acabam por desistir de subir, evidenciando dessa forma a tensão e o 

contraste entre os moradores da favela e os da cidade, que não se misturam.  

O menino Paulinho, único que consegue capturar um gato, se esconde e divide o cigarro e sua 

escassa comida com o bichano roubado. Passam um tempo juntos em clima de estima e 

afeição, até que ele tristemente decide vendê-lo ao artesão de tamborins. A tensão do garoto, 

dividido entre ficar com o felino ou vendê-lo é o desfecho do filme.  

Joaquim Pedro, contrapõe dialeticamente a linguagem por meio das contradições também 

entre os personagens e ambientes: os meninos da favela versus a burguesia e a classe média; 

os barracos e a orla; o policial e o morador da favela. Sobretudo a questão social apresenta-se 
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caracterizada pela  luta de classes e com personagens  que desenvolvem “papéis múltiplos  e 

complexos, ora como oprimidos, ora como opressores” (MALAFAIA, 2010, p. 4), como é o 

caso do menino Paulinho, que se afeiçoa ao bichano e compartilha tudo o que tem, em 

contraponto ao gato que, antes de ser sequestrado, tinha uma boa vida, a qual o garoto nunca 

teve – e talvez seja por vingança que o menino decide vender o animal para que façam 

tamborim com o couro dele (ARAUJO, 2013, p. 114). 

Na época, a intenção de Andrade era captar o curta e passar uma temporada no exterior. 

Graças aos filmes O Poeta do Castelo e Couro de Gato, ganha uma bolsa de estudos do 

governo francês para estudar cinema no IDHEC (Instituto de Altos Estudos 

Cinematográficos), em Paris. Insatisfeito com o curso, estagiou também em Londres, com 

outra bolsa, desta vez concedida pela Fundação Rockfeller, como citamos anteriormente, para 

estudar com o documentarista T. Dickinson. Em seguida vai para Nova York estudar  o estilo 

de documentário conhecido como cinema direto com os irmãos Maysles, Albert (1926-2015) 

e David (1931-1987), que haviam trabalhado com o cinedocumentarista Robert Drew (1924-

2014) que os influenciara (Cineclube Macunaíma, Retrospectiva Joaquim Pedro, 1976). 

A montagem do filme Couro de Gato era uma prioridade e o filme foi editado por Jacqueline 

Aubery, durante a temporada de estudos do diretor em Paris. Trata-se de uma montagem 

paralela, com várias situações acontecendo ao mesmo tempo e com uma trilha sonora que 

acompanha o ritmo dos planos de contemplação. Em planos de maior agilidade, fortes 

batuques acompanham os cortes – no fundo, talvez sejam os cortes que acompanham a trilha. 

Andrade teve muita dificuldade em terminar o filme, pois apesar de dedicar-se desde que 

chega em Paris, no final de 1960, a finalizar Couro de Gato, todas as suas tentativas falharam 

e precisou contar com a ajuda, inclusive financeira, do pai de Mario Carneiro, o diplomata 
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Paulo Carneiro, e do produtor Sacha Gordine para concluir o trabalho (ARAUJO, 2013, p. 91-

102). 

Em 17 de outubro de 1961, ocorre a pré-estreia de Couro de Gato, durante a Homenagem ao 

Cinema Brasileiro, que foi um marco para as produções nacionais, organizada pela VI Bienal 

de São Paulo, como já vimos. Couro de Gato foi acrescentado de última hora e exibido com O 

Mestre de Apipucos e O Poeta do Castelo e Arraial do Cabo “os debates, os encontros 

acabaram por transformar o evento em um dos marcos dos primeiros tempos do Cinema 

Novo” (Cineclube Macunaíma, Retrospectiva Joaquim Pedro, 1976, p. 103). 

A cópia disponível no sítio Youtube para visualização está em excelente estado, pois foi 

restaurada pela Teleimage, a partir do original. O negativo de imagem foi encontrado em 

2005, no laboratório francês L.T.C, e estava bem conservado. No entanto, o som não estava 

em tão boas condições e precisou de um tratamento especial, com digitalização do material 

ótico no laboratório Prestech em Londres. Manteve-se a sincronia original do filme e a 

restauração foi concluída em 2006.  

Em 1962, Joaquim Pedro de Andrade, recém-retornado dos estudos no exterior, recebe o 

convite do fotógrafo jornalístico e produtor carioca Luís Carlos Barreto e do jornalista 

esportivo Armando Nogueira para dirigir um filme no formato documentário sobre o jogador 

de futebol Mané Garrincha . 

Manuel Francisco dos Santos, o Mané Garrincha, apelido de infância baseado em um pássaro 

de mesmo nome, nasceu no Rio de Janeiro, na cidade Pau Grande, no dia 28 de outubro de 

1933 e faleceu em 20 de janeiro de 1983, vitimado por complicações decorrentes do 

alcoolismo. É considerado pelos apreciadores do esporte um dos maiores dribladores da 

história do futebol. 
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Garrincha tinha uma diferença de seis centímetros a menos entre uma perna e outra, sendo 

ambas ainda curvadas para o lado esquerdo, dai ser também conhecido como “pernas tortas”. 

Ainda adolescente, aos 14 anos de idade, Garrincha, começou a jogar aos finais de semana no 

time da tecelagem onde trabalhava. Foi descoberto pelo Botafogo, time pelo qual jogaria de 

1953 até 1965, pelo qual se tornou famoso, chegando à Seleção Brasileira e tendo participado, 

como protagonista inegável, da conquista das Copas do Mundo da Suécia, em 1958, e do 

Chile, em 1962. Na segunda em especial, como Pelé não pode jogar devido a uma contusão 

sofrida na segunda partida do torneio, Garrincha tornou-se o principal jogador do time 

brasileiro, responsável direto pelo Brasil ser Bicampeão da Copa do Mundo (CASTRO, 

1995).  

Casou-se com Nair, namorada de infância e teve oito filhas mulheres. Separou-se e casou-se 

novamente, desta vez com a cantora Elza Soares com quem viveu por 15 anos e com quem 

teve um filho. 

Os números de Garrincha são emblemáticos, pelo Botafogo jogou 614 partidas e marcou 245 

gols, já pela seleção brasileira jogou 60 partidas e marcou 17 gols (Wikipedia.org). 

Garrincha tornou-se um ícone. Famoso por seus dribles, quase sempre para o mesmo lado, e 

conquistas, sua relação com a bola era divertida e lúdica, e o futebol, um esporte coletivo, 

com ele passava a ser um espetáculo individual. Dessa forma, ele angariou a admiração não só 

da população, mas dos meios político e intelectual. Vinícius de Moraes escreveu em 

homenagem a Garrincha um poema em forma de soneto, “O Anjo de Pernas Tortas”, um dos 

principais textos da literatura brasileira sobre futebol, publicado justamente em 1962, em 

Para Viver Um Grande Amor, que veio à luz meses depois da conquista brasileira da Copa do 

Mundo.  
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O Anjo de Pernas Tortas 

 

A um passe de Didi, Garrincha avança 

Colado o couro aos pés, o olhar atento 

Dribla um, dribla dois, depois descansa 

Como a medir o lance do momento. 

 

Vem-lhe o pressentimento; ele se lança 

Mais rápido que o próprio pensamento, 

Dribla mais um, mais dois; a bola trança 

Feliz, entre seus pés – um pé de vento! 

 

Num só transporte, a multidão contrita 

Em ato de morte se levante e grita 

Seu uníssono canto de esperança. 

 

Garrincha, o anjo, escuta e atende: Gôooool! 

É pura imagem: um G que chuta um O 

Dentro da meta, um L. É pura dança.  

(MORAES, 2010, p. 136) 
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Outros também homenagearam o jogador. O músico Jacob do Bandolim fez um choro em 

homenagem a Garrincha. Na revista Manchete Esportiva, o escritor Nelson Rodrigues 

reforçava o coro dos que proclamavam a habilidade do craque como espetacular: “Um 

Garrincha transcende todos os padrões de julgamento. Estou certo de que o próprio juízo final 

há de sentir-se incompetente para opinar sobre o nosso Mané” (RODRIGUES apud 

CORNELSEN, 2013, p. 5). Werner Herzog  (1942), diretor alemão dos clássicos Aguirre, the 

Wrath of God (1972); Fitzcarraldo (1982); Cave of Forgotten Dreams – documentario em 3D 

(2010), o fez mais de uma vez: 

Eu sou fascinado por Garrincha, sua alegria resume a figura do 

brasileiro”, “Glauber Rocha não está morto, ele representa o Brasil e 

só um homem tem a alma mais brasileira que a dele: Garrincha”,  

 

Além da admiração do meio intelectual, Garrincha conquistou grande importância no cenário 

futebolístico mundial, seus passes eram únicos, sempre surpreendiam seus adversários. Ele 

era um artista com a bola nos pés, que o mundo todo parava para admirar, um herói popular, 

logo, digno de um filme que contasse um pouco da sua história. 

Foi partindo desse princípio que os produtores Luís Carlos Barreto e Armando Nogueira, 

tiveram a ideia de fazer um filme e utilizar o que havia de mais moderno conceitualmente à 

época, que era o assim chamado cinema direto. Ninguém melhor, nem mais qualificado, do 

que o jovem Joaquim Pedro de Andrade para realizá-lo. 
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3 GARRINCHA DECUPADO E O CINEMA DIRETO 
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3 GARRINHA DECUPADO E O CINEMA DIRETO  

 

Garrincha, Alegria do Povo, filmado em 1962 e lançado em 1963, aborda a carreira do 

jogador, sua vocação, sua vida pessoal, suas vitórias, suas pernas tortas e intercala 

depoimentos com imagens de jornal, fotografias e filmes de jogos antigos. Sempre buscando o 

viés social, desconstrói o mito despojando-o de sua singularidade, o talento com a bola, para 

apresentar o personagem que subjaz além do mito como uma pessoa comum, um retrato do 

povo brasileiro. 

Garrincha, foi o primeiro filme brasileiro dedicado a um esportista, sendo, certamente, uma 

das melhores abordagens cinematográficas do esporte, embora, como coloca o pesquisador 

Victor Andrade de Melo, outros jogadores já tivessem, à época, recebido destaque em filmes, 

como, por exemplo: Campeão de Futebol (1931), de Genésio Arruda; Alma e Corpo de uma 

Raça (1938), de Milton Rodrigues; e Gol da Vitória (1946), de José Carlos Burle. Não 

obstante esses, e outros realizados depois dele, até os dias de hoje o filme Garrincha ainda 

não foi superado na temática (MELO, 2006, p. 8). 

O que fez Garrincha ser um filme tão inovador, mesmo para os padrões atuais, talvez tenha 

sido a proposta levada pelos produtores, Luiz Carlos Barreto e Amando Nogueira, a Joaquim 

Pedro de Andrade  para que dirigisse o filme nos moldes do cinema-verdade. Notamos 

algumas semelhanças entre o cinema-verdade e o cinema direto, e alguns pontos de ambas as 

vertentes de que Joaquim Pedro se apropria. Vamos analisar os preceitos de ambas as 

propostas, juntamente com os estudos que Joaquim Pedro realizou pouco antes de se integrar 

à equipe do filme. 
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O movimento do cinema-verdade, iniciado na década de 1960, na França, por Jean Rouch2 e 

Edgar Morin3 com o filme Crônica de um Verão (Chronique d’um été) se confundia com o 

cinema direto americano, com o qual tinha semelhança e que se iniciara na mesma década, 

com o filme Primary, de Robert Drew4, já mencionado anteriormente.  

O crítico e teórico de cinema Bill Nichols, em seu livro Introdução ao Documentário (2005, 

p.135-177), contextualiza ambas as vertentes, cinema direto e cinema-verdade, e divide o 

filme documentário em seis estilos diferentes: poético, expositivo, observativo, participativo, 

reflexivo e performático.  

Nichols define “cinema direto” como modo observativo, cujo objetivo, como o próprio nome 

sugere, é observar. Tanto durante a filmagem, quanto na montagem e na pós-produção, não há 

interferências, resultando em filmes sem comentários, sem voz over, sem música, sem 

legendas, sem entrevistas, sem reconstruções históricas e sem situações repetidas para câmera.  

As imagens resultantes assemelham-se muitas vezes àquelas do neorrealismo italiano, com o 

foco essencialmente no momento presente, sem interferência do cineasta. Outras das suas 

principais características são: o tema, que normalmente tem um cunho jornalístico; a intenção 

de transmitir a realidade de maneira natural e neutra. Repetir uma cena, planejar ou ensaiar 

eram atos abominados pelos principais seguidores do cinema direto: Robert Drew, Richard 

Leacock e dos irmãos Albert e David Maysles. Para eles o cineasta deveria ser uma “mosca na 

parede”. Nichols, em contraponto, propõe uma reflexão sobre o quanto veríamos se a câmera 

não estivesse filmando ou o sobre o que seria diferente se a presença do cineasta fosse mais 

facilmente reconhecida?  

                                                
2 (1917-2004) Diretor de Cinema. 

3 (1921) Diretor de Cinema, filósofo, antropólogo e sociólogo. 

4 (1924-2014) Diretor de Cinema. 
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Tais questões colocam o modo observativo em um debate infindável e sem solução, 

alimentando um profundo desconforto a seu respeito (2005, p. 151-153).  Levantadas por 

Nichols, são também discutidas pelo pesquisador brasileiro Arlindo Machado, que comenta 

em seu artigo, “O Filme-Ensaio”: “ao cineasta supor que a câmera não interfere na cena é 

muita inocência”, e completa que não é o mundo que é captado pela câmera, “mas uma 

determinada construção do mundo, justamente aquela que a câmera e outros aparatos 

tecnológicos estão programados a operar” (MACHADO, 2006, p. 5). A câmera exige um 

enquadramento, e a partir do momento que o fotógrafo opta por enquadrar uma paisagem e 

não outra, eis a seleção do olhar sendo feita, o ponto de vista do fotógrafo imposto ao filme. 

Ou seja, a pretensão do cinema direto de não intervir na cena é plenamente discutível. 

Já no cinema-verdade, que Nichols chama de “modo participativo”, o cineasta vivencia um 

diferente grupo social, seja ele uma comunidade, uma tribo ou outro tipo de sociedade 

qualquer. Ele testemunha suas experiências e tenta nos dar a ideia ou passar a sensação de 

como é estar em uma determinada situação e de como essa situação pode se alterar com a sua 

presença. Nichols aponta a problemática do controle da câmera que o diretor tem em seu 

poder versus as responsabilidades e consequências emocionais advindas desse controle. A 

sensação da presença em carne e osso, em vez da ausência, coloca o cineasta “na cena”. Isso 

difere da atuação de um diretor que siga o modo observativo e apenas contemple sem intervir 

na cena. O já citado Crônica de um Verão, filme dos cineastas franceses Jean Rouch e Edgar 

Morin, é uma das obras mais representativas do modo participativo. Nele, os diretores 

aparecem em cena e dialogam com o espectador, introduzindo o objetivo do que irão abordar 

e até mesmo fazem, ao final do filme, uma avaliação do que assimilaram.  Eles próprios 

denominam esse formato de cinema vérité (cinema-verdade). Nichols ainda inclue nesse 

modelo o filme O Homem com uma Câmera (1929), de Dziga Vertov, pois o cineasta ali 
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assume o ato físico de “captar a imagem”, e pontua: “Jean-Luc Godard certa vez declarou que 

o cinema é verdade 24 vezes por segundo: o documentário participativo satisfaz essa 

assertiva” (Ibiden, p.155). Ou seja, a ação se torna a verdade máxima enquanto a câmera está 

filmando. 

Tanto o cinema direto, quanto o cinema-verdade só foram possíveis de serem realizados 

graças à revolução tecnológica, grandes empresas desenvolveram equipamentos de câmeras 

no formato 16mm, portáteis e leves; além dos gravadores de áudio Nagra, que podiam ser 

carregados por apenas uma só pessoa, livre dos pesados e volumosos equipamentos e cabos 

que uniam a câmera ao gravador; assim, imagem e som estariam sendo captados de forma 

independente para serem gravados cada um em sua mídia, propiciando maior liberdade de 

movimento aos profissionais.  

Infelizmente Garrincha não dispunha do equipamento adequado, questão prioritária, como 

pode-se inferir, para a realização de uma obra nos moldes do cinema direto ou cinema-

verdade. O equipamento de som, obtido por empréstimo apenas nos últimos dias de filmagem, 

foi operado por Eduardo Escorel que, em entrevista a Luciana Correa de Araújo, conta que 

sua função era a de gravar “vários tipos de som para serem usados durante o filme: som de 

torcida, som no vestiário dos jogadores, ruídos de ambientação [...] som direto propriamente 

dito, no sentido de som sincronizado com a câmera, não foi feito”. Os únicos dois momentos 

com som direto são os depoimentos de Garrincha e do Dr. Vila Nova Monteiro, médico do 

Botafogo. Escorel, mais tarde um renomado montador e diretor de cinema, afirmou ainda que 

mesmo durante as filmagens desses depoimentos as câmeras utilizadas eram pesadas.  

(Araújo, 2007, p. 143 e 144). A timidez excessiva de Garrincha durante seu depoimento 

talvez tenha sido reforçada pelo equipamento inadequado e tal aparato tecnológico ostensivo e 
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já ultrapassado causou, certamente, um distancimento da proposta do cinema direto de captar 

a espontaneidade. 

Além disso, as filmagens foram um tanto conturbadas, pois Garrincha marcava encontros e 

não comparecia, afirmava estar cansado da vida de jogador, dos treinos e compromissos, 

como ele próprio confessa em seu depoimento. Mesmo com tais dificuldades, Andrade 

consegue filmar algumas sequências nos moldes do cinema direto; segue abaixo uma 

descrição de tais cenas em ordem cronológica: 

Introdução do filme com imagens de jogos de futebol pela cidade do Rio de Janeiro. 

Minutagem Material Descrição Imagem 

2:40” Imagem 

captada 

1. Plano Geral Praia e 

pessoas jogando futebol. 

 

 
3:02” Imagem 

Captada 

2. Plano Geral Rua e 

pessoas Jogando ao 

fundo 

 

 

A câmera, sempre observadora, e sem a intenção de interferir na cena, antes da entrada em 

campo, durante a concentração no vestiário do time do Botafogo. Andrade descreve a 

sequência com cenas de jogadores no vestiário, se preparando, treinando e fazendo 

aquecimento, assim como dos torcedores adentrando o estádio e também se preparando  para 

assistir ao espetáculo. 
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Minutagem Material Descrição Imagem 

6:37” Imagem 

Captada 

1. Descrição de 

acontecimentos fora da 

concentração dos 

jogadores. 

 

 
6:42” Imagem 

Captada 

2. Câmera subjetiva dos 

torcedores entrando no 

estádio e se preparando 

para a partida, tomando 

seus lugares, até o 

momento em que 

constatamos do quanto o 

estádio está lotado.  

 

 

4:12” Imagem 

Captada 

3. Close-ups de torcedores 

são alvos de uma câmera 

escondida e distante são 

inseridos durante todo o 

documentário e na 

partida que inicia o 

filme, pontuando 

algumas reações de 

acontecimentos durante 

o jogo (em especial 

abordaremos os close-

ups em outro contexto 

também). 

 

7:28” Imagem 

Captada 

4. Jogadores entrando em 

campo, contra-plano dos 

jogadores silhuetados 

pela forte luz do dia que 

entra pelo corredor rumo 

ao campo.  
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8:00” Imagem 

Captada 

5. Sequência de cortes e 

apresentação de 

Garrincha, do publico e 

dos seus colegas de time. 

 

 
6:57” Imagem 

Captada 

6. Neste momento percebe-

se os torcedores 

aguardando o início do 

jogo e sugere a entrada 

dos gladiadores em uma 

arena.  

 
 

8:31” Imagem 

Captada 

7. A câmera também atenta 

aos jornalistas na entrada 

do campo, perseguindo 

os jogadores para 

entrevista, enfim, todos 

os enquadramentos e 

como foi conduzida a 

montagem reforçam para 

características do cinema 

direto. 

 

 

Outra sequência típica do cinema direto é a ida de Garrincha ao banco. A câmera está no alto 

de um prédio, observando, distante, enquanto o jogador anda pelas ruas do centro da cidade, 

na tentativa de registrar sua popularidade.  
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Minutagem Material Descrição Imagem 
16:43 Imagem 

Captada 
1. A câmera está no alto 

de um prédio. 

 
17:09” Imagem 

Capadata 
2. Mesmo plano anterior, 

câmera  encontra 

Garrincha e aproxima 

– zoom-in – do 

jogador. 

 
18:01” Imagem 

Captada 
3. Jogador anda pelas 

ruas do centro da 

cidade na tentativa de  

registrar sua 

popularidade. 
Garrincha dá autógrafos   

 

18:15” Imagem 

Captada 

4. Jogador anda pelas 

ruas do centro da 

cidade, câmera  

registra sua 

popularidade. 

 
 

 

No Maracanãzinho, nome do único campo de várzea na cidade natal de Garrincha, Pau 

Grande, no interior do Rio de Janeiro, encontramos Mané, descalço e sem camisa, jogando 

uma “pelada” com seus amigos, antigos companheiros de tecelagem. A câmera está distante 

do campo, na tentativa de captar o jogo, sem interferência. Garrincha está alegre, livre e a 
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vontade, feito um passarinho. Logo após o jogo, Garrincha e seus amigos vão ao “único bar 

da cidade”, como diz o locutor, para conversar e descontrair. O jogador também parece estar à 

vontade ali com os amigos. 

Minutagem Material Descrição Imagem 

21:46” Imagem  

Captada 

1. No Maracanãzinho, um 

campo de várzea em Pau 

Grande, Garrincha está 

descalço e sem camisa, 

jogando com seus 

amigos. 

 
22:27” Imagem 

Captada 

2. Garrincha e amigos vão 

para o bar conversar. O 

jogador parece estar a 

vontade com os amigos. 

 

 

Quando Joaquim Pedro nos leva a conhecer a rotina do time, constitui-se outro momento que 

identificamos com o cinema direto, pois ele consegue nos dar a clara ideia de como era então 

o dia a dia dos jogadores durante os treinos, como era sua alimentação, o relaxamento e a 

concentração antes dos jogos. A descontraída “pelada” com os amigos de Mané Garrincha 

contrasta com a práxis dos treinos oficiais. Em off o locutor reforça que “após dez anos no 

time e muito títulos conquistados, Garrincha é um veterano cada vez mais impaciente com a 

rotina de treinos”. Nas imagens do treino, a câmera persegue Garrincha e junto com ele 

jogadores disciplinados, enfileirados em formação quase militar – o treinamento é 

acompanhado com a trilha sonora de Bach.   
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Minutagem Material Descrição Imagem 

24:04” Imagem 

Captada 

1. Garrincha durante os 

treinos 

 
24:56” Imagem 

Captada 

2. jogadores disciplinados, 

enfileirados, quase militar 

 
27:20” Imagem 

Captada 

3. concentração antes dos 

jogos 

 

 

Não são apenas sequências do cinema direto que encontramos no filme, é importante lembrar 

que Joaquim Pedro também estudou o cinema-verdade e nos conduz a refletir acerca da 

narrativa construída  pelo filme. Em entrevista concedida, antes do filme ficar pronto, à 

revista Manchete, cujo título é “Garrincha Interpreta Garrincha”, o diretor explica o que o 

termo cinema-verdade significa, quais os objetivos, as técnicas, inserindo seu filme nessa 

linha: 

A forma de expressão que nos inspira é a do chamado cinéma vérité [...]. 

Consiste em filmar sem qualquer artificio, isto é, segundo a técnica do 

cinejornal, quando isto é possível. Caso contrário, procuramos recriar 
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ambientes. Mas, mesmo neste caso, raramente os personagens percebem a 

presença da câmera [...] Garrincha simboliza o homem vitorioso, o craque 

que, desde o início de sua carreira, só conheceu a gloria e o sucesso [...] é 

através dele que surge uma visão analítica e panorâmica do futebol brasileiro 

(ANDRADE apud ARAUJO, b, p. 167-168). 

 

Percebemos que, com o filme finalizado, Joaquim Pedro tem uma visão sobre sua obra que se 

aproxima mais do cinema-verdade do que do cinema direto, inclusive a frase cinema-verdade 

é inserida no cartaz de divulgação. Em outra entrevista, esta à Revista de Cultura 

Cinematográfica, em 1963, pouco depois do lançamento do filme, Joaquim Pedro, 

questionado sobre a fuga do cinema do diretor francês François Reichenbach com as 

propostas do cinema-verdade, em especial do filme Les Marines, comenta acreditar ser o 

processo de mostrar uma falsa realidade “fundamental e válido” e acrescenta: 

se ele [o realizador] no entanto, tem uma visão deformante dessa realidade, 

fornecendo, em consequência, uma informação falsa da mesma, -– e isso é 

possível até nos enquadramentos – é porque essa informação decorre da sua 

maneira de ver, enfim do seu estilo (1963, p. 52).  

 

Partilhando do mesmo ponto de vista de Joaquim Pedro, os teóricos Bill Nichols e Arlindo 

Machado também nos direcionam para a mesma ideia de que é muito duvidoso fazer um 

documentário sem intervenção e imparcial  e, levando em conta sua filmografia, Joaquim 

Pedro não faria um filme imparcial. Para o teórico francês Jacques Aumont, em seu 

Dicionário Teórico e Crítico de Cinema, a definição de cinema-verdade que foi proposta por 

Jean Rouch e Edgar Morin provém da ideia do cinema de ficção, que para eles é o cinema da 

mentira e é uma homenagem ao Kino-pravda5 de Dziga Vertov6 e suas técnicas. Os cineastas 

                                                
5 Pravda em russo quer dizer “verdade”. 
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sugerem um novo tipo de documentário, utilizando-se das novas “técnicas leves” e de uma 

nova estética de intervenção dos cineastas como narradores e personagens; a câmera seria o 

instrumento de “revelação da verdade”. Aumont afirma que o “cinema-verdade” foi 

rapidamente abandonado, em virtude de desacordos ideológicos e  de suas ambiguidades 

filosóficas, e substituído pelo cinema direto.   

Identificamos abaixo algumas cenas que nos pedem certa reflexão; são os pontos nos quais 

Garrincha se aproxima do cinema-verdade: 

Sequência na casa de Garrincha e a família do jogador é apresentada: esposa e sete filhas. Ao 

som de Nat King Cole tocando na vitrola, Mané e suas filhas começam a dançar de forma 

tímida e divertidamente. Enquanto a família dança, a câmera passeia pela sala e pelos troféus, 

medalhas, prêmios e fotos de políticos abraçando o jogador, mostrando até mesmo um pássaro 

que foi dado de presente à Garrincha por ter vencido a Copa de 1962.  

Minutagem Material Descrição Imagem 

19:36” Imagem 

Captada 

1. Pássaro Mainá que 

Garrincha ganhou do 

presidente ??? 

 
20:02” Imagem 

Captada 

2. Plano meia figura – 

Garrincha Dança com suas 

filhas. 

 

                                                                                                                                                   
6 Vertov (1896-1954), cineasta russo e precursor do cinema verdade.  
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20:43” Imagem 

Captada 

3. Plano médio com 

movimento panorâmico 

para mostrar os prêmios e 

foto de Garrincha e outros 

jogadores desfilando em 

um carro aberto. 

 
20:38” Imagem 

Captada 

4. Prêmios do jogador 

 
20:58” Imagem 

Captada 

5. Plano médio de pessoas 

visitando Garrincha. A casa 

de Garrincha vira ponto 

turístico, o locutor reforça 

“na época dos mundiais de 

futebol e vira centro 

político durante as 

campanhas eleitorais, 

quando os candidatos 

aparecem tentando explorar 

a popularidade do jogador”. 

 

 

O uso de material de arquivo da Copa de 1950, quando o Brasil perdeu. Joaquim Pedro 

explica que ao inverter a ordem cronológica, colocando em primeiro lugar as vitórias nas 

Copas para depois mostrar a derrota de 1950, “buscava colocar as coisas em seu devido 

termo, em sua devida proporção”: o futebol é uma “batalha nunca ganha, [...] colocá-lo nesses 

termos reais de competição que as pessoas haviam esquecido serve também para defendê-las 

dos impactos emocionais” (Apud ARAUJO, 2013, p. 149). 
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Minutagem Material Descrição Imagem 
29:45” Imagem de 

arquivo do 

jogo Brasil 

x México 

1. Copa de 62 

 
32:04” Imagem de 

arquivo do 

jogo Brasil 

x Espanha 

2. Copa de 62 

O locutor observa a qualidade da 

imagem ser contrastada. 

 

 
32:19” Imagem de 

arquivo do 

jogo Brasil 

x Inglaterra  

3. Copa de 58 

 
33:05” Imagem de 

arquivo do 

jogo Brasil 

x Chile 

4. Copa de 62. 

 

 
35:44” Imagem de 

arquivo do 

jogo Brasil 

x Suécia  

5. Copa de 58. 

Imagem deteriorada. 
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45:14” Imagem de 

arquivo do 

jogo Brasil 

x Chile 

6. Copa de 50. 

 
 

Outro ponto que gostaríamos de fazer notar está na locução em off ao final do filme dizendo 

que: “o último apito do juiz devolve o torcedor à sua realidade, aos caminhos que vão e 

partem da segunda-feira até que o ciclo se feche com o primeiro apito de um novo jogo”. E a 

imagem apresentada é a do estádio ficando vazio e do público indo embora; logo depois, a 

chegada de um trem na estação e muitas pessoas saindo apressadas, enchendo as ruas e 

lotando o estádio novamente. 

Minutagem Material Descrição Imagem 
52:56” Imagem 

Captada 

Plano Geral Estádio Vazio 

 
54:15” Imagem 

Captada 

Plano Geral Publico indo para o 

estádio 

 

 

Em entrevista à Revista de Cultura Cinematográfica, pouco tempo depois do lançamento de 

Garrincha, Joaquim Pedro comenta com os jornalistas Marialva e Ronaldo Monteiro a 

diferença ente o cinema-verdade e cinema direto, relata Andrade: 
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Há uma diferença realmente fundamental entre as duas escolas, 

principalmente na técnica de realização do filme; parece-me que Jean Rouch, 

segue mais o fio da linguagem falada, numa técnica próxima da TV. De uma 

pergunta, de um conceito mais ou menos abstrato, ele parte para a imagem, i. 

é, as imagens são criadas pela ideia que ele colhe com o gravador. Isso, a 

meu ver, tem uma limitação, pois a visão de uma pessoa falando não traz 

muita atração depois de um certo tempo. Creio que a técnica ganharia 

dimensão mais viva se ele dissociasse um pouco mais a imagem da fala. 

Com Leacock e o pessoal de Nova York dá-se o inverso: se guiam pela 

imagem e colhem o som que lhe corresponde...  (MONTEIRO e 

MONTEIRO, 1963, p. 51). 

 

Joaquim Pedro ressalta as características das duas vertentes do cinema, européia e americana, 

assim como a necessidade de ter o equipamento adequado para realizá-las. 

Além das sequências identificadas, cinema direto e cinema-verdade, podemos notar que o 

filme como um todo é muito crítico e reflexivo, trabalhando a ideia de alienação do esporte e 

o abuso da popularidade dos jogadores pelos políticos. 

Refletindo sobre os três filmes anteriores de Joaquim Pedro de Andrade que foram 

estruturados dentro de um processo cinematográfico tradicional, partindo de um argumento, 

guiados por um roteiro, estudados por meio da decupagem, orientando a montagem, o 

processo com Garrincha foi diferente. Apoiando-se na proposta do cinema-verdade o diretor 

explica na mesma entrevista como foi a concepção do roteiro do filme:  

Primeiro estudamos o problema; realizamos o que é preliminar 

(enquetes, etc.), estabelecendo uma linha de ação. Começamos, daí, a 

preparar uma seleção, um pré-roteiro, muito geral. Mas, à medida que os 

acontecimentos evoluem – como eles têm uma dimensão imprevisível – 

temos que nos adaptar, procurando tirar deles o melhor partido  (Ibidem). 
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Para o fotógrafo Mário Carneiro, na mesma entrevista, o processo do cinema-verdade, ao 

deixar os momentos importantes da filmagem ao acaso, faz com que o processo de elaboração 

torne-se falho, só útil ao filme “como experiência prévia à realização” (Ibidem, 1963, p.55). A 

equipe foi, contudo, surpreendida pela ausência de Garrincha e de seus dribles e passes tão 

esperados, sendo assim, Joaquim Pedro no final das filmagens se deparou com pouco material 

para montagem.  

A partir do momento em que  se afasta da proposta inicial do cinema direto por falta de 

equipamento adequado e pela ausência de material filmado consistente, o diretor é levado a 

incorporar um vasto material de arquivo, composto de vários acervos – Herbert Richers, 

Mario Rodrigues e TV Tupi –, de diferentes formatos, o que o força a executar um refinado 

trabalho de montagem para poder concluir seu filme. Ao articular ambos os materiais, filmado 

e de arquivo – com fotos, filmagens de jogos antigos e recortes de jornais –, Joaquim Pedro 

aspira construir uma análise sobre o futebol. 

O pesquisador e cineasta Jean-Claude Bernadet, em seu livro Brasil em Tempo de Cinema 

(2007, p. 112), afirma que o filme sobre Garrincha demonstra o quanto o futebol é um 

poderoso mecanismo de alienação. As frequentes imagens de políticos em cena simbolizam o 

usufruto do futebol, e da mesma maneira da imagem de Garrincha, pelo poder. Assim, o filme 

ultrapassa a barreira de um documentário moldado sob as regras do cinema-verdade ou do 

cinema direto e busca, por meio da montagem, um formato que transborde informação como 

objeto principal e segue a linha do documentário crítico, utilizando-se da montagem reflexiva. 

Para Bill Nichols, no modo ou montagem reflexiva a atenção encontra-se na relação entre o 

cineasta e o espectador, sua temática principal toma a forma de um realismo físico, 

psicológico e emocional, derivando na montagem de evidencia ou desenvolvimento de 

personagem e estrutura narrativa. Os documentários reflexivos desafiam as técnicas 
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convencionais (NICHOLS, 2005, p. 162-164). Um bom exemplo, em Garrincha, são as cenas 

dos presidentes Juscelino Kubitschek e João Goulart durante as copas de 1950, 1958 e 1962; 

essas cenas representam praticamente um terço do filme e são todas imagens de arquivo. Para 

Joaquim Pedro não importava identificar as épocas precisamente, a temporalidade exata, mas 

sim, indicar a continua atuação do poder em beneficio próprio. Na estratégia de apropriação 

do futebol pelo poder, Garrincha, o jogador, é um elemento precioso e concorrido pela sua 

enorme popularidade (ARAUJO, 2013, p. 152). 

É importante destacar o uso das imagens de arquivo dos jogos, remontados pelo diretor sem 

cronologia, para chegar ao objetivo desejado. Joaquim Pedro se inspira no filme-ensaio Van 

Gogh, de Alain Resnais, realizado em 1948, que foi um dos primeiros filmes a se utilizar do 

recurso de montagem de fotografias a partir dos quadros do pintor, como observou Luciana 

Corrêa Araújo, que acrescenta que o diretor Resnais “decupa os quadros do pintor a ponto de 

construir uma linha narrativa, contando a história (ou uma das possíveis histórias) do quadro 

através da linguagem cinematográfica” (2013, p.151). É um filme que questiona e reflete 

sobre pintura sem se utilizar das normas tradicionais do documentário. É a pintura adaptada 

para o cinema. Godard reivindica para o filme de Resnais uma importância histórica que 

aponta para uma nova prática cinematográfica (GODARD apud CORRIGAN, 2015, p. 70). 

Em Garrincha, o processo é semelhante, pois o procedimento de desconstrução de ponto de 

vista se repete durante todo o filme. A câmera também passeia pelas fotografias e ajuda a 

contar uma história, dirigindo o olhar – e a consciência – do espectador à reflexão e 

conferindo novas possibilidades de sentido à foto. Uma das principais diferenças entre o filme 

de Resnais e o de Joaquim Pedro é que em Garrincha encontramos uma maior variedade de 

materiais de arquivo. 
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Esse tipo de recurso no qual a câmera passeia pelas fotografias, encontramos no começo do 

filme, em realação a uma série de fotos de Garrincha. A câmera descreve e contribui para a 

narrativa através de movimentos de zoom e de panorâmicas, como é o caso da sequência 

inicial que traz uma apresentação de fotos de jornal e de arquivo de Garrincha jogando. Duas 

fotos em especial são o jogador tentando pegar um cachorro que possivelmente invadiu o 

campo, logo após esse pequeno momento de descontração que o diretor propõe ao espectador,  

seguem-se fotos de dribles, disputas de bola de Garrincha com outros jogadores de vários 

times.Enquanto as fotos são exibidas, o recurso de zoom out é utilizado para iniciar a cena 

com Garrincha em destaque e, depois, quando a foto aparece inteira, ele surge acompanhado 

de diversos jogadores, dando um drible ou ainda saindo de uma marcação. A montagem 

rápida e sucessiva de fotos acompanha o ritmo intenso da música.  

A trilha acaba abruptamente e irrompe o som de risos de plateia, acompanhando uma nova 

sequência de fotos de políticos que abraçam Garrincha com a intenção de ganhar 

popularidade, e consequentemente votos, ao aparecer a seu lado, como pontua o narrador do 

filme. Dentre os políticos, figuram: Juscelino Kubitschek, João Goulart e Carlos Lacerda. 

Mais para o final do filme, quando Joaquim Pedro retoma o discurso crítico ao poder 

dominante, o clero, representado por D. Hélder Câmara, se incorpora a essa exploração da 

popularidade do futebol. Vale a pena atentar, em especial, à última foto dessa sessão de 

políticos junto a Garrincha, que dá um ar cômico à situação, principalmente porque ser 

acompanhada pelo som de risos para reforçar.  

A sequência apresentada é a seguinte: close-up de um senhor com a mão no nariz (fotograma 

01, abaixo); quando abre o zoom, temos a foto inteira com muitas pessoas, esse senhor com a 

mão no nariz está posicionado ao fundo da foto na parte esquerda e o presidente João Goulart, 

no centro do enquadramento, serve um prato de comida à Garrincha, com uma criança bem 
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embaixo do prato olhando e lambendo os lábios (fotograma 02); close na criança (fotograma 

03). Eis uma maneira de conduzir a narrativa cinematográfica. Para Lacan, o primeiro plano 

fornece um direcionamento para o olhar cinematográfico que evolui como suporte visual para 

o cinema narrativo clássico, além disso, a imagem fotográfica fornece uma visão do passado 

como presente, conferindo credibilidade ao fato histórico (CORRIGAN, 2015, p. 87). 

Minutagem Material Descrição Imagem 
1:47” Fotografia  close-up de um senhor com a mão no 

nariz 

(Fotograma 01)  Fonte: Filme Garrincha 

alegria do povo 

 
1:48” Fotografia foto inteira com muitas pessoas, este 

senhor com a mão no nariz está 

posicionado ao fundo da foto na parte 

esquerda e o presidente João Goulart, 

no centro do enquadramento,  

servindo um prato de comida à 

Garrincha e uma criança, bem 

embaixo do prato, olhando e 

lambendo os lábios 

(Fotograma 02)  Fonte: Filme Garrincha 

alegria do povo 

 
1:51” Fotografia Close da criança (Fotograma 03)  Fonte: Filme Garrincha 

alegria do povo 
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Não é só na construção de diálogos por meio das fotografias estáticas que o filme se destaca. 

Em Garrincha, encontramos uma fotografia preciosa e com muita inovação, inclusive uma 

tomada aérea do Estádio do Maracanã, na cena que finaliza o filme, e com abundância de 

câmeras durante a sequência dos jogos de futebol: foram utilizadas cinco câmeras, todas 

filmando ao mesmo tempo. Uma verdadeira fartura para época. Uma das câmeras ficou sob a 

responsabilidade do fotógrafo Mario Carneiro e as outras ficaram com Joaquim Pedro, David 

Neves, Luiz Carlos Barreto (que mais tarde faria a fotografia de Vidas Secas) e José Rica 

(assistente de Luiz Carlos Barreto em Vidas Secas) (BENTES, 1996, p. 30). 

Em entrevista à Bentes, Mário Carneiro conta que o maior detentor de imagens de futebol na 

época era o Canal 100, que impediu o acesso ao seu material de arquivo, cobrando uma 

fortuna pelas imagens, o que inviabilizou o seu uso (Ibidem, 1996, p. 31). O Canal 100, 

dirigido, na época, por Carlos Niemeyer, era um dos cinejornais especializados em esportes 

mais importantes do país. Existiam outros cinejornais nesse segmento, de alguma notoriedade, 

eram eles: Revista Esportiva Paulista; O Globo Esportivo na Tela; Esporte na Tela; O 

Esporte em Marcha; Vida Desportiva e Revista Esportiva. O futebol tinha grande destaque e a 

predileção do público, era quase que uma categoria épica. Em 1959, o Canal 100 inicia sua 

atividade de captação, que vai até 1986. As imagens foram consideradas as mais belas do 

mundo, tanto que o Canal 100 foi encarregado de captar com exclusividade as imagens dos 

jogos da Copa do Mundo de 1970. Carlos Niemeyer era responsável por quase tudo, desde a 

seleção e orientação dos câmeras, pelo processo de edição, pela produção e até mesmo pela 

distribuição dos programas que eram exibidos nas salas de cinema antes dos filmes de longa-

metragem. Niemeyer idealizou uma nova abordagem de captação para o futebol, contudo, não 

era cineasta e, no agitado momento político que o país vivia, ele era tido como estando no 

contrafluxo das iniciativas do cineasta Nelson Pereira dos Santos e do pessoal do Cinema 
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Novo, que consideravam o cinema produzido pelo Canal 100 “menor e pouco 

intelectualizado”. Nesse ambiente conturbado, e com algumas desavenças indiretas, Joaquim 

Pedro e Carlos Niemeyer dialogam a respeito de Garrincha, Alegria do Povo, e da cessão das  

imagens de qualidade reconhecida produzidas pelo Canal 100. Não havendo acordo, Joaquim 

Pedro busca outras soluções, tanto na montagem quanto na captação. É aí que as câmeras se 

voltam para os limites do campo, estando o diretor preocupado em buscar novos 

enquadramentos e ângulos nunca vistos, para, assim, suprir a falta das imagens das belas 

jogadas de Garrincha (MELO, 2006, p. 10-13). 

Os enquadramentos dos jogos foram muito modernos e arrojados para a época, tanto que, na 

semana seguinte à estreia de Garrincha, Carlos Niemeyer, se utilizou no mesmo instante dos 

mesmos enquadramentos no Canal 100. Andrade em entrevista à revista Dimensões conta:  

Nós não usávamos luz artificial, filmávamos as coisas como elas 

aconteciam, e tínhamos várias câmeras. Essa foi uma das inovações do 

filme, imediatamente adotada, na semana seguinte, até pelo Carlos 

Niemeyer, naquele Canal 100 [...] Quando ele [Carlos Niemeyer] viu as 

nossas filmagens com cinco câmeras dispostas de várias maneiras, adotou 

essa tática imediatamente. Passou a montar algumas cenas, como até hoje 

faz, evitando, em geral, a montagem que eu fiz no Garrincha e repetindo as 

cenas no conjunto para que os aficionados pelo futebol possam vê-lo de 

vários ângulos, as jogadas inteiras, sem o corte cinematográfico ocorrendo 

no meio, que era uma característica do Garrincha  (Apud ARAUJO, 2013, p. 

141)  

 

Mesmo não havendo um acordo para o uso das imagens do Canal 100, foi com Garrincha que 

Mario Carneiro introduziu um novo olhar para a captação do jogos de futebol e estabeleceu as 

regras para futuros filmes do mesmo tema, tornando Garrincha um filme moderno também no 

que diz respeito ao conceito cinematográfico que ainda hoje não foi abandonado, tendo sido, 
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ao contrário, popularizado pelos jogos de futebol exibidos pelas redes de tevê do mundo todo. 

Abaixo, podem-se ver exemplos de imagens de Garrincha em comparação com filmes 

posteriores. 

Minutagem Material Descrição Imagem 
12:17” Fotografia Filme: Garrincha, Alegria do Povo 

 
14:00” Imagem 

Captada 

Filme: Subterraneos do Futebol 

Direção: Maurice Capovilla 

 
 Transmissão 

de jogo do 

futebol 

europeu ao 

vivo 

Jogo contemporâneo da Champion’s 

League 

 
0:06” Imagem 

Captada 

Filme publicitário Mastercard 

Promo UEFA 

Direção: Marlon Klug 

 

 

Segundo Nichols, quando nós, espectadores, nos deparamos com as imagens de arquivo em 

filmes, temos a sensação de que testemunhamos uma forma de diálogo entre cineasta e 

participante que enfatiza o engajamento localizado, a interação negociada e o encontro 

carregado de emoção. Essas características fazem o modo participativo do cinema 



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

 

66 

documentário percorrer uma grande variedade de assuntos, dos mais pessoais aos mais 

históricos (NICHOLS, 2005, p. 160). 

O lançamento de Garrincha foi muito aguardado pelos fãs do futebol e do cinema: seria 

lançado logo após a conquista do bicampeonato e existiam poucos títulos cinematográficos 

sobre o esporte – Rio 40 Graus era um deles, de safra anterior, contudo nenhum sobre o 

grande jogador da Copa, Garrincha. O ator de Couro de Gato, Napoleão Moniz Freire, em 

depoimento ao periódico Tribuna da Imprensa (27 jun.1963), comenta em tom entusiasmado: 

“Foi tão alto o que esse filme almejou! E há tanta coisa de brasileiro nele que eu nunca tinha 

visto na tela!” Em nota, o jornal Última Hora (21 set. 1963) afirma que Garrincha “passa a 

ser o melhor filme já feito no Brasil”. 

Após o lançamento, o filme foi muito criticado e muitas vezes incompreendido. Tratando-se 

do futebol, um fenômeno de grande importância no país, que representa alegria, paixão, 

superação, mas que é também uma válvula de escape, uma forma de alienação, existe o lado 

bom e ruim. O futebol quando é visto como esporte e identidade nacional é positivo, mas o 

uso do futebol em outras formas, por políticos, por exemplo, é o que o torna nocivo à 

sociedade, pois acentua a problemática da exploração da cultura popular.  

Joaquim Pedro, anos depois do lançamento do filme, tem no discurso um tom “frustrado” com 

relação ao filme, no qual admite não ter alcançado seu objetivo inicial. Segue a entrevista 

realizada em 1976 no Cineclube Macunaíma: 

Por inadequação do material e por inadequação minha com o tema 

não consegui fazer um filme de cinema direto. Ficou muito mais um 

filme de montagem, edição de material de arquivo que havia com 

mais uma filmagem de tipo direto que a gente fez no Maracanã com 

os jogos que estavam acontecendo naquele tempo. É um filme meio 

pirotécnico. É um filme agitado. 
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Em outra entrevista, ao jornalista Claudio Bojunga, Joaquim Pedro, analisando mais 

detalhadamente, comenta ter proposto uma reflexão ao final do filme que chama a atenção 

para a semelhança entre a estrutura dos dois espetáculos (o jogo de futebol e o filme): “o filme 

também termina como termina uma partida de futebol, quando toda a exacerbação do estádio 

sofre uma súbita depressão com o apito final, [...] e as pessoas, com resistência, com 

dificuldade, retomam a vida real e cotidiana”. E chega à conclusão que “na tentativa de provar 

o caráter ilusório da euforia provocada pelo futebol, não reparei que a alegria do povo no 

estádio era algo que resistia a tudo – uma força contra a miséria” (BOJUNGA apud ARAUJO, 

2013, p. 149). 

Como sintetiza o crítico Airton Paschoa sobre os desafios e resultados de Joaquim Pedro: 

Garrincha esbarra nos “limites de diversos mitos, do mito popular, do 

mito do povo, do mito do cinema” e que voltaria a questão do mito 

como carma que cabe ao cineasta político, “mobilizando suas fontes 

literárias, tomando definitivamente o caminho que o distinguiria, de 

filmar o infilmável” (PASCHOA apud MELO, 2006, p. 208). 
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FIG. 1: CARTAZ DO FILME GARRINCHA, ALEGRIA DO POVO. 

Em seu livro Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, Glauber Rocha7 elogia o filme de 

Joaquim: 

Garrincha é um tipo de cinema-verdade como um tipo de cinema. 

Exigindo um rigor terminológico eu proponho o cinema de autor 

como cinema-verdade [...] um poema épico, maior que todos até hoje 

escritos na literatura brasileira (Ibidem, 2003, p.149). 

 

Chama a atenção estar escrito no próprio cartaz do Garrincha “um filme verdade”, para os 

jornalistas e críticos da época, que foram impiedosos em seus comentários. A frase no cartaz 

foi encarada como uma espécie de propaganda e interpretada de forma negativa, pois houve 

uma discordância entre a vida do jogador retratada no filme e sua vida “atual”, principalmente 

porque na época em que foi lançado o filme, Garrincha já não estava na melhor fase da sua 

                                                
7 (1939-1981) Cineasta e crítico. 
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carreira, tendo abandonado a esposa com sete filhas após ter se apaixonado pela cantora Elza 

Soares (BENTES, 2007, p. 32). 

O jornalista J.B. Duarte, escreveu uma matéria questionando a “verdade” a que o cartaz fazia 

referência, com o título “Garrincha Cinema-Verdade?...”. Em especial, ele se opõe à avaliação 

de Glauber sobre o filme e sobretudo ao movimento do Cinema Novo, que estava no início, e 

ainda sugere que o cinema-verdade de Joaquim é “nada mais nada menos do que uma reles 

imitação daquilo com que alguns rapazes franceses da Nouvelle Vague” estavam fazendo 

(DUARTE, 1964, p. 4). O crítico, que claramente não apreciou a fita, continuava insatisfeito 

e, no dia seguinte, voltava à carga em sua coluna, com o título “Garrincha, Cinema-Mentira”, 

na qual opinava que o filme estaria atrasado no tempo e no espaço. 

Cuja massa se fez com as alegrias e as aflições, as misérias e a 

grandeza do povo. Pois bem, exibido Garrincha em São Paulo o povo 

daqui não se reconheceu em suas aflições, em suas alegrias, em suas 

misérias, nem sequer em suas grandezas, deixando quase as moscas a 

sala do Metro, onde se encontra em cartaz a película grotesca 

(Ibidem). 

 

O jornalista também critica os realizadores, afirmando que são “pseudoamadores” por se 

utilizarem do recurso do stop motion durante a apresentação das fotos e imagens de arquivo e 

aconselha o público,  após a comparação da bola com o ventre materno, a sair da sala.  

Ou seja, apenas Glauber Rocha e alguns poucos críticos da época perceberam o filme como 

uma inovação e atentaram para sua proposta de uma linguagem diferente do que se fazia até 

então. É possível que o fato que ofuscou o lançamento do filme em São Paulo tenha sido  

Garrincha já ter mudado radicalmente seu estilo de vida; daí, provavelmente o “atrasado no 

tempo” a que o jornalista J.B. Duarte se referia.  



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

 

70 

  

 



 

 

71 

4 O CINEMA-VERDADE E OUTRAS FORMAS 
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4  O CINEMA-VERDADE E OUTRAS FORMAS. 

É compreensível que o gênero fílmico documentário seja um tanto maleável, já que propicia o 

surgimento de experimentações de técnicas, de novas concepções e ideologias. Segundo 

Jacques Aumont, o cinema-verdade é incorporado pelo cinema direto e seus percursores, Jean 

Rouch e Edgar Morin, aprimoram o estilo, passando a exercer um outro tipo de cinema, que 

mais tarde alguns estudiosos categorizarão como um dos percursores do filme-ensaio, 

juntamente com uma série de outros diretores, filmes e até mesmo artigos que pontuam o 

inicio desse movimento. 

Um exemplo prematuro do pensamento ensaístico, no campo do cinema, é o conceito de 

caméra stylo, reflexão empreendida pelo cineasta e crítico, Alexandre Astruc, em artigo na 

revista L’Écran français, em 1948. Ali, Astruc propõe o cineasta como autor e o cinema como 

meio de expressão que se basta a si mesmo, detentor de uma linguagem própria e distinta 

daquela das outras artes. Segundo ele, o cinema rompe com a “tirania visual da imagem pela 

imagem, da narrativa imediata, do concreto e se torna  um meio de expressão tão flexível e 

sutil como a linguagem escrita”. Astruc sugere que o roteirista e o diretor de cena sejam a 

mesma pessoa, já que quando a caneta se transforma em câmera e registra os pensamentos e 

desejos,  de forma não óbvia, faz uso da subjetividade e da criatividade. 

Em 1958, foi publicado “Der Essay als Form” (“O Ensaio como Forma”), importante texto do 

filósofo Theodor Adorno, que propõe a discussão de diversas abordagens sobre o ensaio. Na 

literatura, por exemplo, o ensaio situa-se no âmbito do discurso científico e filosófico; o 

ensaísta defende ideias, pontos de vista e filosofias sobre um tema, talvez por isso fosse – e 

talvez ainda o seja –  considerado como literatura de “segunda ordem” se comparado com 

outras obras. O ensaio se exime da necessidade de comprovar cientificamente algo, ou seja, 

quem interpreta em vez de “simplesmente registra e classificar, é estigmatizado como alguém 
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que desorienta a inteligência para um devaneio impotente e implica onde não há nada para 

explicar” (ADORNO, 1984, p. 17). Ignorado não só pela literatura como pelas outras áreas de 

conhecimento – a filosofia e a ciência que trabalham com comprovações científicas –, o 

ensaio também percorre um caminho periférico em outras artes como a pintura, a dança, a 

música e... o cinema. 

No cinema, o filme-ensaio não é um gênero, ali entre a ficção e o documentário, e a 

participação do cineasta quase que como um personagem permanece é uma característica 

herdada do cinema-verdade. Além disso, existe a narração ou locução em off  pelo diretor e a 

utilização de equipamentos leves, possibilitando menos pessoas na equipe e, por 

consequência, menos interferência.  

O filme-ensaio se destaca por ter seu conceito vago e heterogêneo, daí alguns críticos, na 

tentativa de rotular certos filmes, acabarem por englobar sob tal rubrica títulos que talvez não  

pertençam à categoria de filme-ensaio (RASCAROLLI, 2008, p. 2).  

Para muitos estudiosos, a primeira percepção do filme-ensaio teria sido feita pelo crítico e 

teórico françês de cinema Andre Bazin em sua análise do filme Lettre de Sibérie (1957) de 

Chris Marker (1921-2012). No artigo “Le Cinéma français de la libérationà la nouvelle 

vague”, Bazin (2000) elogia o trabalho, afirmando que a matéria-prima do filme é, sobretudo, 

a inteligência. Marker renovou profundamente a relação habitual do texto com a imagem, 

utilizou uma nova concepção de montagem que Bazin chama de horizontal, “da orelha ao 

olho”, diferente da montagem tradicional, ou seja,  “a imagem não se refere ao que precede ou 

ao que segue, mas de alguma forma se relaciona totalmente com o que é dito”– a ideia e 

depois a imagem. Arlindo Machado cita o mesmo filme em seu artigo “O Filme-Ensaio”, a 

respeito de uma sequência de imagens que é repetida três vezes, cada vez com uma trilha 
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sonora distinta, de modo a mudar completamente o sentido dessas imagens (MACHADO, 

2003, p. 6).  

Para outros estudiosos, essa nova onda tem inicio bem antes, com algumas obras isoladas 

como é o caso do filme O Homem com uma Câmera (1929), de Dziga Vertov, que desconstrói 

a impressão de acesso à realidade e nos convida a refletir sobre o processo pelo qual essa 

impressão é construída por meio da montagem. Alcançar uma forma mais elevada de 

consciência envolve uma mudança nos graus de percepção. O documentário reflexivo tenta 

reajustar as suposições e expectativas de seu publico e não acrescentar conhecimento novo a 

categorias existentes. Por essa razão, os documentários podem ser reflexivos tanto da 

perspectiva formal quanto da política (NICHOLS, 2005, p. 165-166). 

O escritor Timothy Corrigan, em seu O Filme-Ensaio – Desde Montaigne e depois de Marker, 

considera estar O Homem com uma Câmera estruturado nos modelos ensaísticos, 

principalmente por se tratar de um filme-sinfonia8 que associa cronologicamente o inicio do 

filme com o despertar do dia em uma metrópole e com as cadeiras do cinema se abrindo, 

como mágica, aguardando o público, e também relaciona os olhos de uma mulher a despertar 

com o cinegrafista iniciando seu trabalho. O final do filme é representado com o anoitecer.  

O fato de O Homem com uma Câmera ser considerado um filme-ensaio se deve às 

características assinaladas por alguns teóricos, como as imagens filtradas pelo olhar da câmera 

de um cinegrafista e o crédito de Vertov no filme ser de “supervisor do experimento”. O 

própio Vertov considerava seu filme como um documentário experimental, visando criar uma 

linguagem cinematográfica “que expressaria a energia e a dinâmica social da cidade 

moderna” e “a reflexividade que liga a energia mecanística do cinegrafista e a realidade 

                                                
8 Filme sinfonia um estilo de documentário que iniciou-se na década de 20 mostrando como é o dia de 

uma metrópole 
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documentaria da cidade” é que levaria o filme a categoria de filme-ensaio (Ibidem, 2011, p. 

54). 

O que importa destacar é a proximidade conceitual do cinema-verdade com o filme-ensaio, 

principalmente no modo reflexivo, que evoca ao espectador, de uma maneira poética e não 

explicita, certos pensamentos e relações, sem torná-las evidentes, como por exemplo no caso 

do abrir dos olhos da mulher ao despertar no filme de Vertov que sugere o início dos trabalhos 

do cinegrafista, ou ainda com a associação dos planos da costureira com os planos da sala de 

montagem, de Elizaveta Svilova. 

De forma geral, o filme objetiva concatenar todas as engrenagens, mostrar como é uma 

metrópole e como ela autoevolui a partir dos pequenos micro-organismos que são as  pessoas 

trabalhando, cada uma fazendo seu ofício – tudo catalisado pelo olhar da lente da câmera do 

cinegrafista, o “olho-cinema que supera a limitação das visões humanas subjetivas, 

integrando-as às verdades objetivas maiores da vida (Kino-pravda) (CORRIGAN, 2011, p. 

55). 

Deve-se considerar que Vertov era um cineasta soviético que rompeu com a estrutura 

ultrapassada dos outros cineastas de sua época, além disso, ele canalizava seu cinema para a 

revolução e repensava a estrutura do cinema por meio do seu kinoglaz, o “cine-olho”, por 

meio do qual o cinema torna-se uma ferramenta social ao ajudar o espectador a compreender 

o mundo em que vive e a reconstruir uma verdade, ainda que da perspectiva da ideologia 

comunista. A partir do momento em que se vê na tela, o cidadão se aproxima do tema do 

filme e o interpreta do maneira diferente, a mensagem é passada e refletida. O cinema, para 

Vertov, é um instrumento de utilidade social, não uma arte, é uma propaganda política para a 

sociedade. O cineasta francês Jean-Luc Godard abandona, depois de 1968, as técnicas de 

montagem einsteiniana, por dependerem muito do verbal, e parte em busca de uma montagem 
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que transmita sentido, “uma montagem não mais assertiva, mas interrogativa”, em outras 

palavras ele se afasta do cinema einsteiniano e se aproxima do cinema vertoviano 

(AUMONT, 2002, p. 112-114). 

Assim como Vertov, Eisenstein também teve profunda importância e grande influencia no 

movimento russo, nos filmes franceses da nouvelle vague e, por que não dizer, na 

cinematografia mundial. Seu legado é até hoje apreciado, estudado e discutido com o maior 

cuidado e atenção aos detalhes. A complexidade de suas obras deve-se a que o cinema para 

Eisenstein tinha uma conotação artística, pois ele buscava em outras artes, o teatro de 

vanguarda, as artes plásticas (cubismo), a literatura (Charles Dickens e James Joyce), a 

psicologia (Pavlov), a música, a linguística, o formalismo russo, entre outros, elementos 

agregadores para construir uma linguagem cinematográfica (MOURAO, 2006, p. 245). 

Além da construção de uma linguagem, outro fator determinante é a recepção da obra de arte 

pelo espectador. Segundo a escritora Maria Dora Mourão, esse processo só é possível, graças 

a montagem que Eisenstein chama de discursiva. Trata-se de uma articulação entre a imagem 

e o som, que os transforma em um discurso configurado, no entanto, a partir de fragmentos, 

“que são representações que vão além da mera conotação realista” contendo seu próprio 

significado e associações. Essa combinação cria novos sentidos, uma nova narrativa, assim a 

noção de tempo deixa de existir, bem como o cinema como reflexo do real, e passa a existir 

apenas o “imaginário do real”. A autora de fato afirma que, para que a montagem seja um ato 

criativo e um avanço da linguagem é necessário que ela se apóie na teoria e prática 

einsteiniana a fim de encontrar o cinema contemporâneo (MOURAO, 2006, p. 246-250). 

Para o cineasta americano Jay Leyda9,  que em 1930 foi para Moscou estudar o cinema 

soviético, com ênfase na montagem fílmica empregada em especial pelos cineastas Vertov e 
                                                
(1910-1988). 
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Eisenstein, para Leyda as técnicas de montagem utilizadas nesses filmes são chamadas de 

filmes de compilação,  ou seja, a forma de pensar os filmes de arquivo e filmes de montagem 

que são concebidos a partir pedaços de outros filmes. Pode-se dividir o filme de compilação 

em três momentos: a apropriação do material alheio, a montagem e a transformação ou 

ressignificação da obra. Leyda em 1964 publicou o livro Films beget films onde é abordado de 

forma pioneira os processos da execução e de produção desde filmes chamados de found 

footage até filme-ensaio. 

Miriam Hansen, com seu panorama sobre o início da história do cinema, no artigo  

“Reinventando o Nickelodeon: Considerações sobre Kluge e o Primeiro Cinema”, nos chama 

a atenção para a visão do cineasta Alexander Kluge sobre a “sétima arte”. Para ele, ou um 

filme “explora as necessidades, as percepções e os desejos do espectador, ou encoraja seu 

movimento autônomo, sua autopercepção e sua autoconfiança” (Apud ALMEIDA, 2007, p. 

49), mas nada disso faz sentido sem a peça-chave, o espectador. No entanto, com os 

programas de TV a temporalidade da linguagem cinematográfica desaparece e Kluge, um 

pouco utópico, como coloca Hansem, acredita que “os fragmentos e cenas cortadas” em um 

programa de TV podem ser vistos como uma tentativa de utilizar a mídia com uma “dimensão 

temporal diferente” e têm um interesse politico concreto, a “organização de um horizonte 

social de experiência com e contra a mídia”; sendo assim, o primeiro cinema – de 1920 em 

diante - pode ser discutido por dois ângulos: como entretenimento comercial e como o pré-

cinema clássico hollywoodiano, de 1901 a 1917. De certa forma, o primeiro cinema pode ser 

teorizado por Kluge como “uma esfera pública, uma estrutura formal que possibilita interação 

entre o filme e o espectador” cujas experiências culturais e sociais diferentes possibilitam sua 

visualização em espaços chamado nickelodeons, frequentados pela classe média. Com o 

surgimento do cinema de Hollywood, contudo, vem a indústria cinematográfica e as grandes 
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salas de projeção, sem distinção de classe social do publico pagante, mas levando, por outro 

lado, à massificação da cultura, sem necessidade de interação ou conhecimento prévio por 

parte do espectador. Os nickelodeons coexistiram lado a lado com as grandes salas de 

projeção (picture palaces), resultando em uma “redução na diversidade de gêneros” com uma 

elevação aos filmes narrativos. A mescla das estruturas de ficção e documentário, utilizadas 

pelos cineastas do primeiro cinema como Thomas Edison e Edwin Stanton Porter, marca, 

inconscientemente como diz Hansem, o cinema de Kluge, um tipo de cinema também seguido 

por Jean-Luc Godard.  

Os filmes de Kluge trazem uma mistura entre o cinema ficcional e o documental com noticias, 

memórias, fantasias, realidade e desejo, lacunas temporais. Ele utiliza muitos recursos do 

cinema primitivo: câmera acelerada e fotografias de time-lapse, cenas com longos travellings. 

A linguagem verbal é amiúde em off, e nem sempre é o cineasta o locutor, ou ainda é 

composta por monólogos dos personagens sem sincronia ou fora da cena, os comentários nem 

sempre são explicativos e não são conclusivos (HANSEN apud ALMEIDA, 2007, p. 43-65). 

Ao longo da história do cinema, alguns filmes surgem com características ensaísticas, 

colocando uma opinião pessoal e propondo um debate público. São casos isolados, que 

podemos identificar no documentário e na vanguarda dos anos 1920 – Rien que les heures 

(1926), de Alberto Cavalcanti; O Homem com uma Câmera, de Vertov; e A Propósito de 

Nice, (1930), de Jean Vigo. Depois, com o surgimento do cinema sonoro entre os anos 1930 e 

1940, surgem os filmes panfletários sociais e outros formatos ensaísticos posteriores à 

Segunda Guerra Mundial, que finalmente se desenvolvem e se transformam em “uma 

dialética distinta que embasa e acompanha paralelamente a tradição mais proeminente do 

cinema de arte narrativo”. A história percursora do filme-ensaio busca do seu público uma 

resposta pedagógica do cinema associada ao ensaio (CORRIGAN, 2011, p. 58).  
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O filme-ensaio se desenvolveu a partir do legado do documentário e dos filmes de vanguarda, 

como já dissemos, sendo que a característica principal do modo ensaístico está em utilizar as 

“antigas práticas históricas de ambos” e reestruturá-las sob os pilares do ensaio e do narrativo. 

Situando-se entre o documentário e a ficção experimental, o filme-ensaio não cria uma nova 

forma de experimentação, ele “repensa as formas existentes como um diálogo de ideias”,  

compartilha e espera do seu público uma resposta para “questões e provocações de um caso 

não resolvido” (CORRIGAN, 2011, p.54-57). 

Alguns filmes não seguiam os moldes da indústria cinematográfica hollywoodiana, que ditava 

e ainda dita as regras de mercado, e ao escapar dessa dinâmica, resultam em um cinema que 

rompe com os moldes do primeiro cinema e do cinema clássico. A partir do movimento 

neorrealista, surgem outros movimentos pelo mundo que partilham das mesmas experiências 

e dessa busca de um novo caminho, sem se importar com a bilheteria, objetivo principal do 

cinema hollywoodiano, já que esses filmes teriam um publico cativo e seleto, que ansiava por 

um consumo de cinema moderno e buscava assistir filmes que não se aprisionassem em um 

modelo. Os cineastas buscam referencias nos cinemas – ficção e documentário – para 

estabelecer um diálogo com esse seu público, nunca abandonando as concepções das antigas 

práticas e conceitos.  

Em 1991,  um simpósio foi realizado em Viena, encontro precursor de discussão e análise de 

pesquisadores e realizadores acerca da pauta filme-ensaio. Desse encontro, resultou uma 

publicação, em 1992, organizada por Christa Blümlinger e Constantin Wulff, Schreiben 

Bilder Sprechen: Texte zum essayistischen Film (Escritos, Imagem e Fala: Textos para o 

Filme-Ensaio), que discute e analisa estudos sobre o filme-ensaio, além de reunir textos 

importantes aqui citados, como os de Bazin e Astruc. A partir de então, estudos e artigos 
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acadêmicos sobre o assunto proliferaram e muitas publicações de diversos autores começaram 

a dialogar entre si, amplificando o filme-ensaio. 

No mundo todo, os movimentos ganham formas e nomenclaturas diferentes: cinema 

experimental, cinema direto, cinema de autor, cinema-verdade, cinema novo, nouvelle vague. 

Essa representatividade tem suas base ideologica, em grande parte, na década de 1960, 

impregnada por um pensamento de esquerda (comunista, socialista, anarquista), época na qual 

os cineastas acreditavam no poder do cinema e em conscientizar políticamente as massas e 

mobilizá-las. Todos tiveram início no pós-guerra, talvez pela necessidade de cada país de se 

voltar para si, em prol da reconstrução de uma identidade qua a guerra, no mínimo, abalara, 

talvez pela dificuldade em distribuir os filmes estrangeiros e pela escassez de material virgem 

para produção, talvez, ainda, devido ao surgimento de barreiras fortemente ideológicas entre o 

socialismo e o capitalismo ou mesmo por todos esses motivos em conjunto (TEIXEIRA, 

2015, p.186-187). 

As correntes francesas percorreram o caminho do filme-ensaio, que se disseminou por várias 

culturas cinematográficas ao redor do mundo. Seus cineastas são associados a filmes autorais 

de ”expressividade e ao cinema de arte narrativo”, como já observamos. Nessa cultura 

alternativa, o cineasta enquanto autor dialoga com o público e se sujeita a “narrativa, a 

experimentos e a documentação do pensamento” (CORRIGAN, 2011, p. 73). 

O escritor espanhol e crítico de cinema Antonio Weinrichter Lopez, em seu artigo, de 2007, 

intitulado “Um Conceito fugidio: Notas sobre o Filme-Ensaio”, preocupado em pensar o 

documentário de forma contemporânea, expõe suas problemáticas e seu conteúdo híbrido, 

produzindo uma cronologia histórica que parte do filme-ensaio e vai até a videoarte. Ele conta 

que, certa feita, em uma entrevista com Godard, este afirmou que o filme-ensaio estava 

emergindo em uma época propícia, porque o cinema convencional passa por uma crise de 
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imagens, “o ensaio marcaria então uma forma de maturidade da expressão cinematográfica 

[...] uma forma pós-: pós-moderna, pós-documental” (Ibiden, p. 43). No texto, o autor explica 

o filme-ensaio dividindo o conceito em três tópicos: o recente, pois ele acredita que o filme-

ensaio só existe a partir de 1980, com Godard, Marker e Harun Farocki e seus filmes, 

respectivamente: Lettre à Freddy Buache e Scénario du film Passion (1982), Sans soleil 

(1983) e Bilder der Welt und Schrift des Krieges (1988); o segundo tópico-conceito é  o 

atrativo e discute a aproximação do filme-ensaio com o documentário, embora deva cumprir 

sua vocação, citada por Nora Alter10, de gerar conhecimento. O terceiro tópico-conceito 

acerca do filme-ensaio é o problemático, talvez o mais fugidio de todos os conceitos e o mais 

abstrato. Weinrichter pontua, segundo Alter, que as duas principais características do filme-

ensaio seriam “ a autorreflexibilidade e o uso equívoco de imagens objetivas para esclarecer 

um discurso subjetivo” (ALTER, apud WEINRICHTER, 2007, p. 52). Além disso, a 

montagem e o fluxo da imagem com a manipulação de material e a relação de alguns diretores 

com essa imagem seria também importante, um exemplo disso é  Harun Farocki . Para ser 

ensaio, o filme deve ter ponto de vista e reflexão (dois conceitos que compartilham o 

subjetivo): não apenas uma enunciação performativa, mas a vontade de construir um discurso 

(WEINRICHTER, 2007, p. 87). 

O pesquisador brasileiro Elinaldo Francisco Teixeira, argumenta que a partir do cinema 

moderno, as relações entre os três domínios (ficção, documentário e experimental) sofrem 

muitas alterações,  juntamente com os movimentos do cinema novo e da nouvelle vague, a 

ficção contamina-se do documentário, que por sua vez incorpora as estéticas provenientes do 

experimental, a partir daí, o autor passa a dividir o cinema em quatro domínios: o ficcional, o 

documental, o experimental e o quarto, o filme-ensaio, que a principio é tudo o que não se 

                                                
10 Professora e pesquisadora de Cinema e Arte Contemporânea 
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encaixa nos três primeiros domínios. Teixeira partilha de opinião similar a de Corrigan, 

dizendo que nos filmes-ensaios existe uma forte relação com o pensamento, herança dos 

outros domínios e concluí: 

O ensaio no cinema, ao incluir em sua experimentação a subjetividade 

pensante do ensaísta com suas baralhadas, atropelos, aflições ou 

tormentos composicionais (o “pathos” existencial do autor” , como 

dizia Bense), vem desvelar o quanto o ato de pensar se opera a partir 

de um impoder ou impotência, portanto, longe da certeza tão 

declamada e incutida do método seguro, longe das “prerrogativas do 

método”, conforme viu-se com Adorno (TEIXERA, 2015, p.190). 

 

Teixeira ainda destaca a relação da imagem com o som (falas, ruídos, música). Influênciado 

pelas obras dos cineastas russos Eisenstein e Pudovkin, o uso da “assincronia” entre o som 

com a imagem é muito frequente no filme-ensaio, o autor cita os filmes documentários do 

cineasta Eduardo Coutinho – Cabra Marcado pra Morrer (1985); O Fim e o Principio (2005) 

e Jogo de Cena (2007) nos quais a palavra/conversa é peça-chave para que os personagens 

tenham um tom “esquizofrênico”11 . Além de Coutinho, Teixeira também destaca a primeira 

vez que um filme brasileiro é indexado na categoria de ensaio, com O Cinema Falado (1986), 

de Caetano Veloso, que transita entre o diálogo e o monólogo com muita facilidade. No 

entanto, ele considera o filme de Glauber Rocha, Di-Glauber (1977), como inaugural, por 

fazer uso da combinação e dissociação entre o oral e a escrita das mais variadas maneiras. 

Essa combinação da imagem e som, ou seja, de oralidade e escrita, ganha ressignificação e 

está diretamente ligada ao “cinema-pensamento”, termo colocado em circulação pela primeira 

vez por Godard. Esse movimento se faz sentir, inicialmente, no documentário, nas vertentes 

                                                
11 Esquizofrenia é um disturbio mental caracterizado por comportamento social fora do normal e 

incapacidade de distinguir o que é ou não real. (fonte:Wikipedia). 
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cinema direto e cinema-verdade, juntamente com uma proposta ensaística; daí o filme-ensaio 

se aproximar   cada vez mais do cinema experimental do que do documentário, 

principalmente com o surgimento do cinema moderno, graças ao desenvolvimento dos novos 

e leves aparatos técnicos (16mm, Super-8mm, o vídeo e o digital), pelas estéticas da 

experimentação e “pelo conceitual (cinema expandido, audiovisual, cine-ensaio, live 

cinema)”. Agora que o cinema abandona o formato película e embarca na imagem digital, que 

chega acompanhada da internet, e ainda se aglutina aos seus infinitos bancos de dados, 

mudam os conceitos de produção, pós-produção, exibição e  recepção  (TEIXEIRA, 2015, 

p.188). 

Concordante e complementar com os pensamentos de Teixeira, outros autores brasileiros 

também dedicam-se sobre o assunto, dentre eles o professor Ismail Xavier. No artigo “A 

Teatralidade no Documentário Brasileiro Contemporâneo”, Xavier analisa o filme Jogo de 

Cena (2007), de Eduardo Coutinho, e o relaciona com o teatro e a performance. Para o 

teórico, o filme-ensaio se aproxima das características do cinema expandido, e reflete sobre 

como pensá-lo para transpor as barreiras interpostas com as invenções geradas “no confronto 

entre o cinema e a filosofia”, e propõe um lugar mais delineado e menos flexível para o filme-

ensaio, destacando a ideia do filme como pensamento, sob as “formas autônomas e 

insubstituíveis que os cineastas foram capazes de inventar” (XAVIER, 2015, p. 226). 

O cinema expandido, citado por Xavier, refere-se ao estudo “O Cinema Expandido” (1970), 

do autor americano Gene Youngblood. Nesse estudo, ele analisa experiências audiovisuais 

“baseadas em experimentações com ênfase na informática e no vídeo”, um tipo de cinema que 

se utiliza de outras linguagens artísticas, como a dança, o teatro e a música, e que rompe as 

barreiras das salas de cinema, ganhando outros espaços de projeção (ALTER, 2007, p.53). 
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 Outro teórico brasileiro que se dedica ao assunto, já visto aqui, é Arlindo Machado, que 

pensa o filme-ensaio a partir da obra literária acompanhada de certa “subjetividade do 

enforque (explicitação do sujeito que fala)”, da persuasão da linguagem e da “liberdade do 

pensamento (concepção de escritura como criação, em vez de simples comunicação de 

ideias)” (MACHADO, 2014, p.17). Ele afirma que os melhores documentários são aqueles 

que têm algum tipo de contribuição a dar para o conhecimento e a experiência do mundo e 

que, dessa forma, já não são mais documentários no sentido clássico do termo, pois são, na 

verdade, filmes-ensaios (Machado, 2003, p. 6), o que descortina uma uma discussão bem mais 

ampla, incluindo a facilidade em criar novos significados para as imagens, graças às novas 

tecnologias e meios digitais:  

O pensador de hoje já não é mais um intelectual empedernido, 

refugiado em se escritório, já não se senta mais à sua escrivaninha, 

diante de seus livros, para dar forma ao seu pensamento, mas constrói 

as suas ideias manejando instrumentos novos - A câmera, a ilha de 

edição, o computador - invocando ainda outros suportes de 

pensamento: sua coleção de fotos, filmes, vídeos, discos - sua 

midioteca, enfim (MACHADO, 2007, P.77). 

 

Os benefícios das novas tecnologias e meios digitais para a arte contemporânea foram 

inúmeros. Primeiro, porque não era necessário mais uma grande equipe de filmagem, como 

era o caso com a película; segundo, a imagem se torna mais “manipulável (menos 

respeitável)” (WEINRICHTER, 2007, p. 88); e terceiro, a montagem torna-se de fácil acesso, 

assim como a mistura de materiais. Por fim, e não menos importante, a projeção, também se 

libertou de vez, podendo ser exibida em qualquer superfície, vir de apenas uma tela ou de 

várias simultaneamente, e com isso o vídeo começou a se proliferar nos museus.  
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Da imersão da vídeoarte no formato documental resulta o vídeo-ensaio, e se instaura uma 

mudança na cultura visual: a pintura convencional encontrada em museus, galerias e igrejas, 

divide agora seu espaço com um novo conceito de arte que abarca a nova tecnologia como 

material pictórico. Muitas práticas visuais contemporâneas como, cinema expandido12, entre 

muitas outras obras também se utilizam de filmes reciclados, recorrendo à estética found 

footage e se realiza filmes com imagens preexistentes de diversas fontes; segundo a 

professora e pesquisadora brasileira, Sabrina T. Luna, o material de arquivo é usado no 

documentário para estabelecer uma veracidade, como prova.  Já o cinema experimental 

apresenta “uma investigação focada mais na forma do que no conteúdo discursivo” (LUNA, 

2015, p. 29). 

Nenhum sentido negativo e ́ atribuído a esses termos pelo found 

footage. Nele, o impuro e o desprezível transformam-se, abrindo 

espaço para uma apreciação poética desses termos (LUNA, 2015, p. 

32). 

Assim como os artistas buscam novas mídias ao embarcar na nova experiência visual, 

cineastas também experimentam e ganharam espaço para projetar seus filmes em galerias de 

arte. Esse é o caso do artista visual americano Christian Marclay (1955), com seus filmes The 

Clock, Replay e Telephones; do artista e cineasta alemão Harun Farocki (1944-2014) com 

Videogramas da Revolução, Fantasmas e Uma Conversa com Vilém Flusser; ou ainda do 

artista israelense Omer Fast (1972) com os filmes CNN Concatenated, The Casting, e 

Nostalgia, que se tornaram reconhecidos pelo uso da imagem em movimento através da 

montagem, facilitada pelo cinema digital, e, que articulam assim, uma nova percepção do 

mundo, na qual “o universo da narrativa se torna reversível na área do cinema digitalmente 

                                                
12 Expanded Cinema. 
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expandido e já não reflete a psicologia de causa e efeito”13 (WEIBEL, 2003, p. 124 tradução 

nossa). 

Atualmente, numa fase pós-internet, os artistas e cineastas podem também usufruir do 

hipertexto e da interatividade em suas obras, fazendo surgir uma discussão – não para este 

trabalho, mas para futuros projetos – sobre o uso e ressignificação de sobras de filmes, o que 

faz com que se perca a originalidade, a autoria e a autenticidade da obra fílmica. 

Podemos perceber, então, a partir da década de 1950, como o filme-ensaio vai se delineando e 

ganhando uma forma, apesar de sem uma definição fechada; ele coleciona agregados ao 

movimento que teve início nos primórdios do cinema e que durante sua história foi se 

consolidando a ponto de ganhar notoriedade a partir dos moldes do cinema-verdade. 

Implementada como uma forma que pensa, a obra, repleta de signos, espera um dialogo direto 

com o espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
13 “The narrative universe becomes reversible in the field of digitally expanded cinema and no longer reflects the 

psychology of cause and effect”. 
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5 GARRINCHA ENTRE AS FRONTEIRAS DO CINEMA-VERDADE 

Recapitulando: o projeto de realizar um filme sobre o jogador Garrincha, surgiu antes da Copa 

do Mundo de 1962, com Luiz Carlos Barreto e Armando Nogueira, que assinaram o roteiro, a 

produção, o texto da locução14 e operaram uma das câmeras durante os jogos. O objetivo era 

realizar “uma reportagem autêntica, dentro dos moldes das experiências levadas a cabo por 

Jean Rouch, sem sofisticação ou fantasia” (ANDRADE apud ARAUJO, 1999, p. 139). 

Joaquim Pedro recém chegado de uma temporada de estudos da Europa e Estados Unidos, 

teve a oportunidade de acompanhar as mais recentes discussões sobre o documentário, 

estagiou com os irmãos Maysles – participantes do cinema direto, movimento esse que 

correspondia ao cinema-verdade praticado na França. Joaquim Pedro se juntou ao time de 

Luiz Carlos Barreto e Armando Nogueira e  as filmagens tiveram início no segundo semestre 

de 1962, momento em que já havia uma “consolidada imagem de Brasil, país do futebol”, 

graças à conquista do bicampeonato na Copa do Mundo daquele ano. Nessa época o 

movimento do Cinema Novo, estava praticamente consolidado, embora seus principais títulos 

ainda estivessem por vir, dentre eles Vidas Secas, também filmado em 1962; Deus e o Diabo 

na Terra do Sol (1964); Terra em Transe (1967) e Macunaíma (1969) (FERREIRA, 2012, p. 

3). 

Na época, os debates entre o cinema-verdade e cinema direto foram intensos durante o 

Congresso de Lyon, desenvolvido pelo Mercado Internacional de Programas e Equipamentos 

de televisão (MIPE-TV), e o Service de Recherche da Radiodiffusion Télévision Française, 

em 1963. As duas vertentes discutiam em torno da “ética da não intervenção”, reivindicada 

pelos americanos e questionada pelos franceses. Apesar das diferenças, ambas buscavam um 

                                                
14 Joaquim Pedro de Andrade também é responsável por assinar o texto da locução.  
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novo tipo de cinema que rompesse com o documentário tradicional, como a voz off e as 

encenações do diretor Robert Flaherty (RAMOS, 2008, p.274). 

Flaherty fora a grande referência no documentário clássico e tendia a temas de interesse 

antropológico. Diante das dificuldades em registrar o real, ele passou a usar imagens 

encenadas, e a esse recurso passou a chamar docuficção. Seu filme mais famoso e de maior 

destaque foi Nanook of the North (1922).  

A respeito do trabalho de Flaherty com as encenações, na entrevista a Marialva e Ronaldo 

Monteiro, Joaquim Pedro de Andrade, ao ser questionado sobre o cinema-verdade como uma 

limitação da liberdade de criação do diretor, se posiciona dizendo que esse tipo de 

documentário, tem como objetivo atender ao público e não a um patrocinador, como era 

normalmente o ocorrido para os filmes tradicionais da época. A preocupação primordial seria 

a de captar uma “dimensão transcendente de cada homem, de cada objeto”, distanciando-se da 

ficção, completa o diretor, Flaherty já conseguiria essa “transcendência” e daí vem sua 

importância aos demais “realizadores de sua época”, pois Flaherty, o cineasta, vivia e se 

integrava aos locais onde desejava filmar, fazendo pesquisas e procurando entender o 

funcionamento da comunidade-alvo como um todo. Joaquim Pedro menciona o Homem de 

Aran (1934) e o elogia: “Flaherty consegue um milagre de realização dos mais difíceis no 

cinema que é o de dar uma impressão total de realidade através da encenação”. Joaquim Pedro 

dizia que o método estava ultrapassado, mas que Flaherty o conseguira realizar melhor do que 

os projetos realizados com a técnica e equipamentos modernos (MONTEIRO; MONTEIRO, 

1963, p. 54). 

Como na França, os integrantes do movimento cinéma vérité passam a questionar a palavra e 

o conceito de“verdade”, em meados da década de 1960, prefere-se substituir verdade por 

“cinema direto”. Nos EUA, passa-se a ter uma predileção pelo termo vérité que, no entanto, 
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não tem um peso imediato para definir certos documentários, mesmo porque “verdade” em 

inglês é truth e o termo em francês parece bem menos taxativo (RAMOS, 2008, p.274). 

Quando Joaquim Pedro é questionado pelos jornalistas sobre a influencia do cinema-verdade 

nos filmes de ficção, sua resposta é lucida e consciente. Ele afirma que essa vertente tem 

grande influencia na ficção, apesar de não acreditar muito na mistura da ficção com a 

realidade. O diretor acreditava ser possível utilizar recursos de cortes na montagem para criar 

um momento de tensão, embora isso fosse “atualmente inaceitável e, aliás, censurado por 

Bazin”. Não obstante, era, como infere-se, aceito por Joaquim Pedro e ele elogia o resultado 

desse tipo de cena dizendo que “cresce em função dramática”, referindo-se ao filme Lousiana 

Story (1948), de Flaherty. Entretanto, o aspecto positivo na ficção que influencia o cinema-

verdade para Joaquim Pedro, estava presente no filme La Pyramide humaine, de Jean Rouch, 

por exemplo, que “faz experiência de improvisação [...] [com a improvisação] consegue criar-

se uma realidade na hora em que se filma;[e] surge uma realidade de pormenores muito mais 

rica” (MONTEIRO; MONTEIRO, 1963, p. 56-57). 

Improviso, aliás, é uma característica do cinema direto que o diretor afirma usar em 

Garrincha. Filmes nessa categoria não contam com um roteiro, mas sim com um esquema 

bem geral, para “estabelecer uma linha de ação. Mas, à medida que os acontecimentos 

evoluem – como eles têm uma dimensão imprevisível – temos que nos adaptar, procurando 

tirar deles o melhor partido” (Ibidem, p. 54). 

Apesar de muitos outros cineastas utilizarem do método do cinema direto e principalmente a 

filmagem “sem um roteiro, ao sabor da rotina diária do jogador”, o diretor “se permitiu certas 

liberdades” (NEVES, 1966). Godard vai retomar esse método em seu Passion (1982). Claro 

que não é um método desenvolvido por Joaquim Pedro e, academicamente falando, o cinema 

direto ao não ter roteiro, dificulta alguns processos durante toda a realização do filme, seria 
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quase como realizar um projeto sem um bom planejamento, como seguir conforme a 

correnteza. Apesar de todas as dificuldades, Joaquim Pedro, insiste em se utilizar dos 

preceitos estudados no exterior e retoma o conceito do cinema direto em seu próximo 

documentário para a televisão alemã, Improvisiert und zielbewusst ou Cinema Novo (1967) e, 

dessa vez ,com todos os equipamentos que imaginava ter em Garrrincha (ARAUJO, 2013, p. 

145). 

Garrincha, Alegria do Povo talvez não seja um documentário típico do cinema direto nem do 

cinema-verdade, principalmente pela ausência dos equipamentos modernos o que, entretanto, 

não explica por completo as escolhas do diretor, principalmente na montagem. A postura dos 

documentaristas do cinema direto é registrar a realidade nua e crua, como se diz. O Cinema 

Novo, em alguma medida compartilhava desse pensamento, sendo o tema principal do 

movimento a realidade brasileira. Para isso, usavam câmera na mão e iluminação natural. De 

forma geral, eles não tinham a intenção de registrar somente “a verdade” como nos cinema 

direto e no cinema-verdade, para eles a verdade se justificava através da luta de classes e da 

conscientização política oriunda dos seus próprios filmes, deixando de lado a verdade e 

posicionando-se perante a política opressora e a favor dos oprimidos (SANTOS, 2012, p. 147-

148). 

Após o lançamento, em meio às críticas desanimadoras e à fria recepção do público, David 

Neves escreve um artigo para o jornal O Estado de S. Paulo, defendendo o filme Garrincha: 

O espectador carioca não quis despir-se do pijama e do chinelo, armas com 

que, comodamente, assiste às resenhas esportivas ao fim de cada domingo de 

futebol. Preferiu continuar como sempre no seu comodismo inculto, na sua 

teimosa condição de assimilador, ou melhor, de pseudoanalista pela 

assimilação. No Rio, esse e outros fatores contribuíram contra a fita de 

Joaquim Pedro. Em São Paulo terá ocorrido o mesmo? Garrincha, Alegria 

do Povo também foi visto como obra menor (o problema da duração), mas, 
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é, na verdade, uma das mais completas da historia do nosso cinema 

(NEVES, 1964). 

 

Para Neves, existe um tom “intelectual” no filme que incomoda a recepção, que então ignora 

suas “inúmeras referências populares, como as cenas em que o jogador dança twist com as 

filhas, as aparições do mainá, a narração de Heron Domingues e os dribles de Mané” 

(SANTOS, 2012, p. 150). 

Joaquim Pedro fez sua tentativa de cinema-verdade, se empenhou em registrar o futebol com 

veracidade, bem como o jogador e seu desempenho em campo; buscou mostrar o quanto o 

Brasil era devoto do esporte; registrou também jogos nas praias e na rua; buscou rostos; em 

particular na imensa torcida do Maracanã lotado, inocentes e humildes torcedores que se 

mostram amantes do esporte registrados em close-up e planos conjuntos; mostrou o Maracanã 

cheio e vazio. Joaquim Pedro também se esforçou em dar vida à Garrincha, registrou sua 

popularidade, entrou na casa do jogador e mostrou toda sua família e amigos, além de 

registrar a maçante vida de treinos de um jogador profissional. No quesito esportivo 

propriamente dito, o diretor mostrou as vitórias do Brasil e também sua triste derrota na Copa 

de 1950 (Ibidem, 2012, p. 151). 

Mesmo assim, Joaquim Pedro de Andrade não deixou de se posicionar com o filme, uma 

característica do Cinema Novo. Ele analisou as relações entre o esporte e a política, 

apontando para os oportunistas que buscavam singrar na popularidade de Garrincha na época 

das eleições, a chantagem usada por eles ao cobrar resultados e receber os jogadores 

pomposamente após a vitória, com mimos, como é o caso do pássaro mainá que Garrincha 

ganha. É decepcionante como tudo isso se perpetua até hoje, pois a perspicácia dos políticos 

tinha o objetivo de associar o sucesso das conquistas do futebol com suas próprias imagens, 

como se fossem méritos do governo e não dos jogadores. 
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Por outro lado, o posicionamento do diretor é o de demostrar essa frágil relação entre futebol 

e política com bom humor. Faz uso de todo um arsenal de material de arquivo e, 

arquitetonicamente, na montagem utiliza-se dos inúmeros recursos cinematográficos a seu 

favor, políticos abraçando jogadores ao som de risos; políticos tapando o nariz, sugerindo um 

incômodo com a presença de Garrincha. Embora nunca usa a palavra, o diretor também se 

preocupa em relacionar o futebol com a alienação, mas essa ideia vai colocada ao longo do 

filme por suas construções subjetivas e como forma representativa dos torcedores como classe 

proletária, sugerindo a manutenção do futebol como espetáculo e válvula de escape 

fundamental para encarar a realidade do dia a dia. De forma alguma Joaquim Pedro estabelece 

uma equivalência taxativa futebol=alienação; antes, o que se vê “é o olhar do diretor 

influenciado por um posicionamento político, mas também expressando características de sua 

personalidade, via melancolia” (SANTOS, 2012, p. 157-159). Essa melancolia, Joaquim 

Pedro a explica em entrevista ao jornalista Claudio Bojunga, reconhecendo a tristeza que 

toma conta do final do filme :  

O filme acabou sendo mais uma analise sobre aquela “alegria do povo” do 

que sobre Garrincha ou o futebol. Isso provocou muitas criticas do publico 

esportivo: disseram que era um filme de quem não gostava de futebol. E não 

perdoaram o fato de eu ter misturado os jogos. Na verdade, adoro futebol. O 

grande problema é que, na tentativa de provar o caráter ilusório da euforia 

provocada pelo futebol, não reparei que a alegria do povo no estádio era algo 

que resistia a tudo – uma força contra a miséria. A tristeza era imposta por 

mim (BOJUNGA apud ARAÚJO, 1999, p.145). 

 

No Revisão Crítica do Cinema Brasileiro, Glauber Rocha escreve um capítulo cujo título é 

“Garrincha e a Verdade” e reflete sobre o filme e sobre o cinema-verdade. Para ele: 

O conhecimento cinematográfico independe de métodos rígidos e depende 

do autor: quando digo conhecimento cinematográfico quero dizer 
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conhecimento do real através do cinema; para isto, antecipadamente, é 

necessário que o autor conheça antes de tudo, o próprio ser do cinema 

(ROCHA, 2003, p.149). 

 

Entusiasta ou não, Glauber Rocha define Garrincha como um “poema épico, maior do que 

todos até hoje escritos na literatura brasileira”, ser ou não cinema direto ou cinema-verdade é 

a questão menos importante para Glauber Rocha, possivelmente mais preocupado em formar 

uma corrente e mostrar que outros filmes surgiam com certas características do Cinema Novo. 

Ademais, longe de ser a intenção de Joaquim Pedro que em 1962, após as filmagens, se 

deparou com uma modesta quantidade de material filmado, Glauber Rocha vai além, pauta o 

filme como um cinema de autor, o que  até pode ser, dada sua hibridez, contudo a poesia 

reivindicada por ele bem pode ser uma das características para o filme-ensaio. Esse debate 

sobre os parâmetros do filme-ensaio é recente e toma cada vez mais lugar em em festivais, 

mostras, artigos e livros. A comunidade cinematográfica está realmente se envolvendo com o 

assunto. 

Apesar de alguns estudiosos considerarem o filme de Chris Marker, Cartas da Sibéria (1957), 

como sendo inaugural para os primórdios do formato, outros, como Paul Arthur15, consideram 

Los, Lost, Lost (1969-1976) de Jonas Mekas, um exemplar inicial do filme-ensaio, alegando 

que seus fundamentos provem não de um, mas de três documentários: Noite e Neblina (1955), 

de Alain Renais; Os Mestres e Loucos (1955), de Jean Rouch, e Cartas da Sibéria 

(CORRIGAN, 2011, p.19). 

Independentemente de Garrincha utilizar os mesmos métodos do filme Van Gogh, por 

passear com a câmera pelas fotos e destacar singularidades dentro da fotografia, sugerindo ou 

                                                
15 The Resurgence of History. 



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

98 

chamando a atenção para um outro ponto, vale notar que em Garrincha, Joaquim Pedro usa 

esse recurso de forma narrativa e como passível de atribuir novos sentidos à foto, acreditamos 

que a grande diferença entre os dois filmes resida na imensa variedade de materiais de arquivo 

e, principalmente, nas  imagens captadas para o próprio filme.  

Além disso, Resnais desconstrói os quadros de Van Gogh e lhes dá uma outra narrativa, para 

a qual o som é de fundamental importância em associação com a imagem. Em Garrincha, as 

fotos falam por si, tal como destaca Corrigan em um artigo de 1937, de Henry Luce, fundador 

da revista Life, “The Camera as Essayist”, que justifica a câmera afastar da imagem a 

linguagem verbal: 

[...] a construção de imagens pode ela mesma assimilar o papel e a 

linguagem do comentarista ensaístico, já que a câmera “não é meramente um 

repórter. Também pode ser um comentarista [...] o fotógrafo tem um estilo 

assim como o ensaísta tem o seu” (CORRIGAN, 2011, p. 25 - 26). 

 

Importa destacar o trabalho de Mário Carneiro como um colaborador-ensaísta, ao  descontruir 

as fotos e nos sugerir outra narrativa, eliminando assim o uso de locução durante as fotos, 

Joaquim Pedro utiliza apenas risos, músicas e som de torcida, raramente as imagens vêm 

acompanhadas de locução. Na entrevista a Marialva e Ronaldo Monteiro, Mario Carneiro 

comenta, com certo amadurecimento e descontentamento, acerca do seu documentário 

anterior, Arraial do Cabo (1959), visto que suas ideias e concepções de realização tomam um 

outro caminho após a experiência de Garrincha. Como o intuito na época era o registro, os 

diretores, Carneiro e Paulo Cesar Saraceni, não vivenciaram o problema de fato, não se 

mesclaram à comunidade como deveriam, “o filme ia sendo feito conforme a experiência do 

lugar”. De qualquer forma, o filme é um marco para o novo cinema que vinha se 
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configurando e obteve reconhecimento internacional (MONTEIRO; MONTEIRO, 1963, 

1963, p. 58). 

O teórico e professor espanhol Antonio Weinrichter López, em seu artigo de 2007, “Um 

Conceito Fugidio: Notas sobre o Filme-Ensaio” nos propõe uma reflexão quanto a evolução 

do cinema-verdade: 

Um ensaio não é somente um documentário, [...] As histórias convencionais 

do documentário podem apresentar problemas para incluir figuras como 

Hurun Farocki, Alain Berlinger ou ainda Chris Marker (a menos que este 

assine uma mostra mais ou menos canônica do cinéma  vérité, como Le joli 

mai). Trata-se de um movimento de rejeição produzido dentro da própria 

Instituição documental, que expulsa o que é considerado desvio em relação 

às normas impostas. É o que lamenta Stella Bruzzi quando escreve que a 

árvore genealógica do documentário evolui a partir da “relativa 

marginalização da tradição de um documentário mais reflexivo”. Sendo 

assim a reflexividade de obras prematuras como À propôs de Nice, Terra 

sem Pão (Tierra sin pan), Noite e neblina (Nuit et brouillard) [...] seria 

precisamente uma das fontes do ensaísmo (LOPÉZ, apud TEIXEIRA, 2015, 

p.56). 

 

Se o modo reflexivo encontrado em documentários como Noite e Neblina e Terra sem Pão, 

são considerados por Stella Bruzzi16 como obras prematuras do filme-ensaio, importa destacar 

que a reflexividade em Garrincha é sempre presente, principalmente ao final do filme, 

quando encontramos esse tipo de semelhança pela mistura de diferentes tipos de imagens de 

arquivo e por utilizar imagens da Copa de 1950, sugerindo um tom reflexivo acerca da 

alienação e do aproveitamento da paixão dos brasileiros pelo futebol e, sendo assim, também 

pode-se considerar Garrincha como um exemplar prematuro do filme-ensaio 

                                                
16 Escritora italiana e Professora da Universidade de Warwick – Inglaterra.  
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Ademais, essa parte do filme é repleta de colagens, outro ponto reivindicado pelo filme-

ensaio. Como López descreve, a “dialética de materiais é a expressão máxima do princípio 

básico do ensaísmo: a montagem de proposições”, resultando a alcançar “a condição 

necessária para que o cinema se desenvolva como ensaio”. López complementa afirmando 

existir a necessidade de trabalhar com “imagens alheias como se fossem próprias, essa ideia 

encontra-se repetida entre os mais diversos ensaístas, de Mekas a Marker” (LOPÉZ apud  

TEIXEIRA, 2015, p. 61). 

Há em Garrincha alguns aspectos de um documentário acadêmico, como por exemplo a 

locução que faz parte da primeira fase da história do documentário. O locutor, Heron 

Domingues, famoso pelas narrações do Repórter Esso dá o tom ao filme. López nos apresenta, 

que a “voz de Deus”, deve ser abandonada e substituída por uma outra voz que se mostre com 

uma “perspectiva mais de tentativa, incompleta, incerta e fragmentada, uma atitude muito 

parecida com a do ensaísta” ou até mesmo uma voz “intima, mas clara, que seria a própria voz 

do ensaísta”. No entanto a locução de Garrincha vai além de um locutor normal, ele pontua, 

diz a verdade e coloca o espectador para refletir juntamente com as imagens (LOPÉZ, apud. 

TEIXEIRA, 2015, p.63). 

A trilha sonora não passa imperceptível e completa a tríade locução, ruído e trilha musical, 

combinação perfeita para as imagens de Mario Carneiro que, como vimos, mudariam o 

conceito de exibição do esporte no mundo todo. Essa característica, que pode ter sido apenas 

um salto para o inevitável, foi também, no entanto,  um passo adiante em estilo, um recurso 

que, apesar do tempo, passados mais de cinquenta anos, continua o mesmo. 

Outro aspecto do documentário acadêmico são as entrevistas com Garrincha e com o médico 

do time. No entanto, existem algumas outras características importantes que o filme possuí e 

que novamente o aproximam, de certa forma, do filme-ensaio. Em Garrincha, Joaquim Pedro 
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sempre coloca um pensamento antes da informação, seja ele trabalhando com a montagem 

sem cronologia, seja durante os Mundiais de 1950, 58 e 62, com a presença dos políticos ao 

lado de Garrincha. Essas informações tomam conta de um discurso subliminar, que Joaquim 

Pedro faz questão de inserir no início do filme que no final ele retoma; a mesma ideia, mas 

com uma construção de montagem um pouco mais elaborada, abrangendo também filmes 

antigos. 

Se falarmos de ensaio a partir da forma hibrida com que Michel de Montaigne elaborou sua 

obra, na qual de um lado temos a contemplação subjetiva do mundo e do outro a filosofia e o 

conhecimento, e tomarmos juntamente a opinião do jornalista David Neves, que classifica 

Garrincha como um filme híbrido, já que, segundo o autor, o filme reúne elementos do 

cinema-verdade “como os já conhecidos cinema de montagem”, e deixando de lado a 

ausência dos recursos técnicos, ainda assim o filme não segue à risca as prescrições do 

cinema-verdade, mostrando Garrincha como “um personagem repleto de estímulos humanos 

verdadeiros”. Dessa forma, para ser catalogado como cinema-verdade, este teria de ter uma 

função bem mais ampla, ultrapassando os próprios limites (NEVES,1964). 

A opção de Joaquim Pedro de Andrade de conceber um filme conforme um novo paradigma e 

seu empenho em se adaptar aos imprevistos, madura e sensatamente, como transparece do seu 

depoimento abaixo, nos faz crer que a mudança foi totalmente racionalizada por ele, ainda 

que estivesse entusiasmado com as novas práticas e habilidades a serem colocadas em uso, 

incluindo a naturalidade e a não intervenção na realidade. 

Para se fazer um filme desse tipo, onde se procura apanhar a 

realidade espontânea quando e onde ela acontece, é preciso que se tenha 

realmente um equipamento portátil, leve, discreto, para que não seja 

percebido, sem interferir ou alterar a realidade. Embora já exista esse 

equipamento, principalmente por influencia do mercado da TV, nós, aqui no 

Brasil, não o temos [...] Os filmes que temos feito, Garrincha por exemplo, 
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se ressente muito disso. Se eu tivesse a possibilidade de explorar o campo do 

som falado, do conceito, poderia realizar muito mais. As cenas que tentei 

fazer no exterior, de onde o som realmente provinha, ficaram muito falhas 

em matéria técnica. Fui obrigado a abandoná-las. O máximo que pude fazer 

foi entrevista no estúdio, sem esconder, aliás, que era entrevista 

(MONTEIRO; MONTEIRO, 1963, 1963, p. 53). 

 

Joaquim Pedro tem em vista a presença transformadora do cineasta como realizador e não se 

ausenta dos métodos estudados, assimilados e aplicados no filme, ainda que se ressinta da 

falta de equipamento, principalmente na entrevista com Garrincha, quando este se mostrou 

pouco a vontade (ARAUJO, 2013, p. 145-146). 

5.1 ENTRE PELÉ E GARRINCHA 

Em 2005, foi feita uma pesquisa e entre 3800 longas-metragens nacionais, 160 filmes são 

relacionados ao esporte, sendo 84 ao futebol que é o esporte que predomina. Dentre os 84 

filmes, o atleta Garrincha foi o mais filmado, foram feitos três filmes sobre ele – além de 

Garrincha, Alegria do Povo, objeto deste estudo; Garrincha (2002), de Paulo Cesar Saraceni; 

e Garrincha, a Estrela Solitária (2003), de Milton Alencar Junior. Em Nós que aqui Estamos 

por vós Esperamos (1999), de Marcelo Mazagão, o jogador é citado, assim como no curta-

metragem Pelé (1970), de Daniel Fernando. Somente o próprio Pelé tem números maiores, 

são 8 filmes, sendo 3 dedicados a ele e 5 em que ele é citado no contexto da Copa do Mundo 

(MELO, 2006, p.6-9). 

Comparando grosseiramente a personalidade projetada por ambos os jogadores, Pelé é mais 

sério, digno e bom moço, enquanto Garrincha é mais despojado, indisciplinado e de pernas 

tortas. Indiscutivelmente foram os dois excelentes jogadores, mas Garrincha começou a se 

envolver com álcool e desde então sua popularidade decaiu. 
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Vida pessoal à parte, no mesmo ano em que foi lançado Garrincha, 1963, também estreava o 

filme O Rei Pelé, de Carlos Hugo Christensen. Trata-se de um semidocumentário17 realizado 

nos moldes tradicionais. O diretor conta a história de Pelé a partir da visão do próprio jogador, 

com a reconstituição de cenas do início da vida de Pelé, aos 06 anos, já exibindo sua 

genialidade com a bola; aos 17 anos, quando ajuda a trazer a taça da primeira Copa Mundial 

conquistada; aos 22 anos, em sua segunda Copa, quando contundido não participa dos jogos, 

deixando para Garrincha o mérito da conquista; mas, com tudo isso, Pelé é coroado o rei do 

futebol, como forma de reconhecimento pela conquista de outros títulos pelo time que jogava, 

o Santos. 

Em 1964, no jornal Diário de São Paulo, o jornalista José Júlio Spienak diz que o filme de 

Pelé é uma “insignificante brincadeira”. Jean-Claude Bernadet, em artigo no jornal Última 

Hora, em 14 de marco de 1964, diz que os realizadores tiveram à disposição um dos assuntos 

mais empolgantes para o povo brasileiro, mas fizeram apenas um “filme baratíssimo, de 

bilheteria garantida as custas do craque”, usando uma narrativa “sem imaginação”. Se 

Garrincha foi um filme polêmico, O Rei Pelé alcançou uma opinião quase unânime entre os 

críticos: não era uma película bem realizada, como afirma Victor Andrade de Melo (Apud 

MELO, 2006, p. 12).  

Em comparação com outros filmes da época, em especial também sobre futebol, como O Rei 

Pelé, o que podemos dizer é que sem duvida, Garrincha, Alegria do Povo é um filme 

inovador. Ele já apresentava traços contemporâneos importantes que os documentários da 

mesma época não usavam. A utilização de material de arquivo, à guisa de prova, de 

veracidade, já foi encontrado em outros filmes documentários, inclusive no próprio O Rei 

                                                
17 Utiliza imagens encenadas e imagens documentais, como Flaherty fazia em seus filmes. 
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Pelé, mas nunca com uma variação tão grande de material, como é o caso de fotos, jornais e 

filmes dos jogos da Copa do Mundo anteriores, montados para articular uma outra mensagem. 

O torcedor daquela época, ao entrar na sala de cinema para assistir Garrincha, rever os bons 

momentos da Copa de 1962, as jogadas e a conquista do campeonato, vê-se surpreendido com 

a Copa de 1950, que Garrincha nem mesmo jogou e na qual o Brasil perderia a final para o 

Uruguai no Maracanã, testemunhando a tristeza em muito rostos, a comoção que afligia a 

todos no estádio. Essa cronologia mesclada não poderia satisfazer a expectativa do público e 

crítica da época, mas vai ao encontro da proposta de Joaquim Pedro de usar o futebol como 

pano de fundo para alertar sobre a “mobilização emocional e a alienação política que o 

público é capaz de proporcionar [...] O filme não está na incumbência de atender o público ou 

o esporte, mas sim a ele mesmo” (ARAUJO, 2013, p. 158). 

Joaquim Pedro só obteve o resultado final do filme graças a sua formação pessoal e 

acadêmica adquirida em Paris, Londres e Nova Iorque como ele próprio conta ao jornal 

Macunaíma: 

Fiquei cerca de um ano na França, com um programa aberto que 

incluía estágio no IDHEC (Instituto de Altos Estudos Cinematográficos, em 

Paris), que era uma porcaria total naquele tempo, uma coisa vergonhosa. 

Parecia escola primária: as pessoas ficavam lendo histórias em quadrinhos 

debaixo da mesa, e os professores eram chatíssimos e incompetentes. E fiz 

também um estágio na Cinemathèque, onde fiz o que queria: ver 

filmes”(ANDRADE, 1976, p. 1). 

 

Sem duvida, ele recebeu influências profundas que o acompanharam em toda sua carreira, 

assim como sua formação literária influenciada por seu pai, mas quando esteve em Paris, 

mesmo o curso não sendo muito proveitoso, ampliou-se o leque dessas influências pelo 

simples fato de poder assistir filmes, fundamental para qualquer cineasta, para desenvolver o 
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olhar, estudar e adquirir uma vasta referência. O que estava passando na época, nos cinemas, 

eram as obras de diretores franceses que estavam despontando, como Godard, Rouch, 

François Truffaut, Alain Renais, Claude Chabrol, Éric Rohmer, e tudo isso acompanhado da 

famosa revista Cahiers du Cinèma. Criada em 1940 por André Bazin, suas matérias, assinadas 

por nomes como Godard, Truffaut, Resnais e o próprio Bazin, entre outros, eram lidas pelos 

amantes do cinema de todo o mundo e discutia-se filmes a  ponto de o corpo crítico se unir e 

criar uma nova vertente do cinema com características próprias, a chamada nouvelle vague. 

Questionado sobre as contribuições do cineasta francês François Reichenbach18 e sobre a 

tentativa deste de fugir das normas do cinema-verdade e usar cenas ensaiadas em seus filmes, 

Joaquim Pedro o defende e mostra um amadurecimento de ponto de vista entre as ideias do 

cinema-verdade e o trabalho do cineasta acima das formas, para ele era : 

[...] fundamentalmente válido, pois é a chance de se revelar o artista nesse 

tipo de cinema. É uma seleção da realidade que o realizador do filme faz. Se 

ele no entanto tem uma visão deformante dessa realidade, fornecendo, em 

consequência, uma informação falsa da mesma – e isso é possível até nos 

enquadramentos -, é porque essa informação decorre de sua maneira de ver, 

enfim, do seu estilo. A visão deformante está assim, ligada a outros valores 

do filme não invalida o processo geral que, como técnica, me pareça o mais 

rico, o mais capaz de render.” (MONTEIRO; MONTEIRO, 1963, p.53). 

 

Na entrevista, Joaquim Pedro mostra o quão madura estava sua noção de cinema-verdade e de 

cinema direto, pois seria inadmissível para os assíduos defensores desse tipo de cinema 

considerar que exista “uma seleção de realidade” ou não falsear a realidade pelos 

enquadramentos.  

                                                
18 (1921-1993) principais obras são: L’Amérique insolite (1960); Un coeus gros comme ça (1961); Portrait: 

Orson Welles (1968). 
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Utilizar as fotos estáticas na montagem junto com os jogos, então, cinematograficamente, só 

poderia causar um estranhamento, pois grande parte dos documentários, da época e anteriores, 

tentavam empregar a objetividade, a imparcialidade e a transparência, características que em 

Garrincha não encontramos, pelo contrário, o filme expressa suas ideias, informações e 

críticas.   

O filme, de modo geral, aborda o conflito jogador (ídolo) versus público, sendo o jogo de 

futebol, o acontecimento mais estimulante para a cultura brasileira, tomado apenas como pano 

de fundo. Com a esperança em concretizar o sonho de menino em ser jogador de futebol, em 

contradição, o diretor mostra em close-ups torcedores humildes, sem dentes, vidrados pelo 

jogo e pelo jogador. Por ter inserido na montagem esses rostos “não-fotogênicos”, Joaquim 

foi muito criticado pelos jornalistas, pois esses rostos estão distantes da visão de  progresso 

em voga e vão de encontro a todo processo de modernização que o Brasil vinha sofrendo, com 

a inauguração de Brasília, o governo Joao Goulart, etc. Mas para o diretor, talvez essas 

imagens contribuíssem para a representação da alienação do público dos jogos de futebol. 

Durante essa mesma comemoração, uma gaiola é dada a Garrincha e é o mesmo som que faz 

o pássaro da casa dele, políticos sorrindo e uma montagem extremamente dinâmica, 

acompanhada de uma trilha clássica. Com a intenção de maior expectativa, o diretor insere 

imagens de jornais da época com as manchetes “Brasileiros e Uruguaios na Batalha 

Definitiva” e “Os Brasileiros Prometem Arrasar a Celeste” e locução em off dizendo que os 

jogadores brasileiros, momentos antes de iniciar o jogo, ouviram, em 1950, do general 

Mendes de Moraes, então prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ao concluir seu discurso: “eu 

cumpri o meu dever construindo este estádio, agora vocês cumpram o seu ganhando a Copa”. 

O filme, dessa forma, reforça a expectativa e responsabilidade dos jogadores em vencer o 

jogo em seu próprio país.  
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Ao analisarmos essa parte especifica da película, pode-se inferir que Joaquim Pedro estava 

tentando alertar, através da montagem, para a constante presença de políticos, em todas as 

épocas se aproveitando do poder do esporte de agitar a massa e do abuso de poder que fica 

claro quando o locutor explica a alienação do esporte como uma necessidade de extravasar a 

opressão que o torcedor vivencia.  

O conceito de alienação tem origem em Karl Marx, nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, 

de 1844, mas publicado apenas em 1932, e se relaciona com o trabalho como criação do 

homem para se diferenciar dos outros animais, no entanto quando se impõe a divisão de 

trabalho o conceito sofre uma transformação (KONDER, 1965, p.65). A alienação dos 

trabalhadores se dá quando eles não tem consciência que fazem parte de uma classe e 

“produzindo as mercadorias, provocando o surgimento e a acumulação do capital, sem, 

entretanto, perceber as suas relações com a burguesia e os objetos” (CHAUÍ, 1997, p.21). O 

trabalho se assemelha ao trabalho escravo, o indivíduo trabalha em algo que não lhe pertence, 

não recebe o que produz, não tem opção de escolha nem tampouco exerce seu arbítrio, 

resultando em uma alienação física e mental, somando-se a isso, a alienação está relacionada 

a falta de consciência aos problemas políticos e sociais dos indivíduos, vinculado a cultura de 

massa, disseminada na década de 60 com manifestações populares no esporte, principalmente 

o futebol. (FERREIRA, 2012, p. 7-9). 

O espectador dividia os sacrifícios do cotidiano com as alegrias do esporte, ideia reforçada no 

final do filme com a retrospectiva da Copa de 1950, com imagens de tristeza, adicionada a 

locução de Heron Domingues explicando de duas formas o fascínio que o futebol exerce na 

massa, representando “sobre a emoção do povo um poder que só se compara ao poder das 

guerras. Leva um país inteiro da maior tristeza à maior alegria” e compara a bola com o seio 

materno, como uma analise psicanalítica, o locutor diz: “ compreende o ardor com que os 
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jogadores disputam o jogo e a preocupação dos torcedores com o destino da bola”, seguem 

imagens de arquivo de pessoas inconsoláveis com a perda do Brasil na Copa de 50. 

A segunda “teoria, mais sensata”, enfatiza o locutor, “diz que o povo usa o futebol para gastar 

o potencial emotivo que acumula por um excesso de frustração na vida cotidiana. O universo 

lúdico do estádio é um campo mais cômodo para o exercício das emoções humanas”. As 

imagens que acompanham a locução tem a nítida intenção em chamar a atenção para a 

alienação, com uma vasta coleção de close-ups de torcedores, humildes, as vezes sem dentes, 

fanáticos e profundamente compenetrados com a partida. Imagens essas que possivelmente 

foram captadas com umas das 5 câmeras da equipe do filme, durante os jogos do Botafogo, 

conforme as características do cinema-verdade, sem os torcedores perceberem que estavam 

sendo filmados. Depois do esvaziamento do estádio e a sensação de solidão e abandono, o 

final do filme sugere uma “circularidade da alienação estabelecida – o Maracanã é sede de um 

novo jogo de futebol...e tudo recomeça” (FERREIRA, 2012, p. 14). 

Dessa forma o futebol é visto como uma “válvula de escape” como se fosse uma manutenção 

para despressurização a fim de evitar uma explosão popular. O futebol serve ao estado como 

uma manutenção ideológica de dominação e controle da massa. 

Para complementar esse trabalho, achamos importante catalogar as imagens de arquivo fotos 

do jogador, recortes de jornal, cópia das atualidades cinematográficas da “Hebert Richers e da 

TV Tupi, além do material do jornalista Mario Rodrigues Filho, que nem sempre estava em 

bom estado de conservação”. Para isso, retiramos um frame do próprio filme para analise de 

cada imagem (ARAUJO, 1999, p.140). 

As fotografias estáticas, utilizadas em Garrincha foram cedidas pelo Jornal do Brasil e O 

Cruzeiro, estão identificadas como Fotografia. Os créditos dos fotógrafos são: Alberto 

Ferreira, Luiz Carlos Barreto, Luciano Carneiro, George Torok, Henry Ballot, Indalecio 
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Wanderley, Flavio Damm, Rubens Américo, Ronaldo Moraes, Eduardo Ramalho, Douglas 

Alexandre, Mario de Moraes, Jorge Audi, Hélio Santos. 

As imagens feitas pela equipe de Joaquim Pedro, especialmente para o filme estão 

identificadas como Imagem captada para o filme. As imagens de filmes antigos são 

identificadas como imagem de arquivo. 

Existem também manchetes de jornais e estão identificadas por Jornal. 

Em alguns momentos do filme, as imagens de arquivo param e começam imagens filmadas 

pela equipe, nesse momento, como as analisamos no Capítulo 2, não se encontram repetidas.  

Vejamos o quadro com a utilização de imagens de arquivo feitas em Garrincha: 

Minutagem Material Descrição Imagem 
0:56” Fotografia Garrincha pegando 

cachorro no campo 

 
0:58” Fotografia Plongé Garrincha 

encarando adversário 
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0:59” Fotografia Plano Geral Garrincha 

encarando adversário 

 
1:01” Fotografia Plano Geral Garrincha 

Driblando adversário 

 
1:04’ Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha saindo da 

marcação de dois 

adversários  

 
1:06” Fotografia Plano Geral Garrincha 

chutando em direção ao 

gol 

 



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

111 

1:07” Fotografia Plano Conjunto Bola 

vindo em direção de 

Garrincha e Adversário 

interceptando 

 

1:07” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha domina a 

bola do Adversário  

 
1:09” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha dominando a 

bola e olhando em 

direção ao gol. 

Adversário ficando 

para traz  

 
1:11” Fotografia Plano Geral Garrincha 

com a bola  

 



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

112 

1:12 Fotografia Plano Geral Garrincha 

saindo da marcação  

 
1:12” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha marcado por 

adversário  

 
1:14” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha sai da 

marcação e adversário 

cai no campo 

 
1:15” Fotografia Plano Geral Garrincha 

sai da marcação e 

adversário fica perdido 

 
1:17” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha é marcado 

por 2 jogadores 

adversários  
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1:18” Fotografia Plano conjunto 

Garrincha saindo da 

marcação de dois 

adversários  

 
1:19’ Fotografia Plano conjunto 

Garrincha saindo da 

marcação de dois 

adversários 

 
1:20” Fotografia Plano conjunto 

Garrincha saindo da 

marcação do adversário 

 
1:22” Fotografia Plano Médio de 

Garrincha jogando 
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1:23” Fotografia Plano Médio de 

Garrincha saindo da 

marcação do adversário   

 
1:24” Fotografia Plano Médio de 

Garrincha jogando  

 
1:25” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha saindo da 

marcação do adversário  

 
1:26” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha saindo da 

marcação do adversário  
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1:29” Fotografia Plano Conjunto de um 

empurrão sofrido por 

Garrincha 

 
1:30” Fotografia Plano Conjunto do 

mesmo jogo do frame 

anterior,  

 
1:31”  Fotografia Plano Conjunto do 

mesmo jogo ao frame 

anterior. Jogador 

adversário impede 

Garrincha de 

prosseguir. 

 
1:32” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha com dois 

jogadores adversários. 

 
1:33” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha driblando 

jogador adversário  
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1:35” Fotografia Plano Geral Garrincha 

deixa jogador 

adversário caído em 

campo. 

 
1:36” Fotografia Plano Médio goleiro do 

time adversário atento  

 
1:37” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha passa a bola 

por debaixo das pernas 

do jogador do time 

adversário  

 
1:38” Fotografia  Plano Conjunto 

Garrincha pisando no 

pé do jogador 

adversário. 

 
1:39” Fotografia Plano Conjunto pé de 

Garrincha encontra a 

coxa do jogador do 

time adversário  
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1:40” Fotografia Plano Conjunto joelho 

de Garrincha encontra 

a cabeça do jogador do 

time adversário. 

 
1:42” Fotografia Plano Médio Juscelino 

Kubistchek abraça 

Garrincha. 

 
1:45” Fotografia Plano Médio presidente 

João Goulart abraça 

Garrincha. 

 
1:48” Fotografia Plano Conjunto 

presidente João Goulart 

oferece refeição para 

Garrincha. 

 

  Seguem imagens em 

movimento que não 

são de arquivo, foram 

imagens captadas 

para o filme. 
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3:28” Fotografia Entre apresentação dos 

créditos plano Médio 

joelho de Garrincha 

encontra a cabeça do 

jogador do time 

adversário. Maior 

contraste de luminância 

na foto  

3:56” Fotografia 

Copa do 

Mundo 

Entre apresentação dos 

créditos Plano Médio 

dois jogadores 

adversários 

empurrando Garrincha. 

Maior contraste de 

luminância na foto 
 

4:46” Fotografia 

Copa do 

Mundo 

Entre apresentação dos 

créditos Plano Geral de 

Garrincha driblando 

jogador do time 

adversário. Maior 

contraste de luminância 

na foto 
 

4:56”  Fotografia 

Copa do 

Mundo 

Entre apresentação dos 

créditos, plano médio 

de 3 jogadores. Maior 

contraste de luminância 

na foto 

 
5:06” Fotografia Entre apresentação dos 

créditos, plano 

conjunto das pernas de 

Garrincha e outros dois 

jogadores do time 

adversário. Maior 

contraste de luminância 
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na foto 

5:17” Fotografia Entre apresentação dos 

créditos, plano detalhe 

das faces de Garrincha 

e do jogador do time 

adversário. Maior 

contraste de luminância 

na foto 
 

5:23” Imagem 

captada para o 

filme. 

Entre apresentação dos 

créditos, plano 

conjunto das faces de 

policiais e torcedor. 

Maior contraste de 

luminância na foto 

 
11:52” Fotografia Garrincha de costas 

driblando um jogador 

adversário  

 
  Seguem imagens em 

movimento que não 

são de arquivo, foram 

imagens captadas 

para o filme. 

 

12:17” Fotografia Plano Conjunto 

Pé de Garrincha 

encontra  perna do 

jogador adversário  

Entre os filme dos 

jogos são intercalados 

com as fotos. 
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12:19” Fotografia Plano Médio de 

Garrincha 

 
12:22” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha salta e 

escapa de um carrinho 

 
12:24” Fotografia Outro angulo da jogada 

anterior. 

 
  Segue uma sequencia 

de diferentes jogos com 

vários dribles e gols tão 

esperados pela equipe, 

o estádio lotado 

comemora a vitória do 

Botafogo no 

campeonato carioca. 

Imagens aceleradas e 

em câmera lenta são 

inseridas para ajudar a 

montagem 

 

12:49” Fotografia Plano conjunto 

Garrincha saindo de 

um carrinho do jogador 

adversário  
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12:51” Fotografia Plano Conjunto 

Garrincha e jogador 

adversário  

 
28:53 Jornal Detalhe da Manchete 

sobre a seleção 

brasileira na Copa do 

Mundo. 

 
29:01” Jornal Detalhe da Manchete 

sobre a seleção 

brasileira na Copa do 

Mundo. 

 
29:04” Jornal Detalhe da Manchete 

sobre a seleção 

brasileira na Copa do 

Mundo. 

 
29:05” Filme de 

arquivo 

Plano Conjunto 

presidente Juscelino 

pede silencio para 

ouvir o jogo da seleção  

 
29:08” Filme de 

Arquivo 

Plano Conjunto de 

homens no cárcere. 

Olhares sérios em 

contraste ao sorriso do 

presidente no plano 

anterior   
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29:13” Fotografia Close de marujo 

 
29:15”  Filme de 

arquivo 

Plano Geral homem 

sendo carregado 

 
29:17” Fotografia Plano Geral homens 

agachados com uma 

“lança” ao centro 

 
29:20” Fotografia Recurso usado com 

lente zoom da câmera - 

Close da “Lança” 

 
29:21” Filme de 

Arquivo Copa 

do Mundo 

1962 

Plano Geral Jogadores 

entrando em campo 

 
29:52 Filme de 

Arquivo Copa 

do Mundo 

1962 

Plano Geral Garrincha 

driblando 

Brasil x México  
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31:08” Filme de 

Arquivo Copa 

do Mundo 

1962 

Plano Geral  

Brasil x 

Tchecoslováquia  

 
31:41” Filme de 

Arquivo Copa 

do Mundo 

1962 

Plano Geral 

Brasil X Espanha, 

segundo narrador 

Cinegrafista perdeu 

controle da luz e dos 

nervos  
32:12” Filme de 

Arquivo Copa 

do Mundo 

1962 

Plano Geral 

Brasil X Inglaterra 

Locutor afirma que 

Garrincha estava com o 

diabo no corpo 

 
32:54” Jornal Plano Detalhe 

manchete 

 
33:05 Filme de 

Arquivo Copa 

do Mundo 

1962 

Plano Geral 

Brasil X Chile 

 
34:31” Jornal Plano detalhe Recorte 

de Jornal 

Copa do Mundo 1962 
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34:51” Fotografia Close Garrincha depois 

da pedrada 

Copa do Mundo 1962 

 
34:55” Jornal do 

Brasil 

Plano detalhe manchete 

com a impossibilidade 

de Garrincha não joga 

na final da Copa do 

Mundo 1962 

 
34:57” Jornal  Plano detalhe manchete 

com a impossibilidade 

de Garrincha não joga 

na final da Copa do 

Mundo 1962 

 
35:00” Jornal Plano detalhe manchete 

com a impossibilidade 

de Garrincha não joga 

na final da Copa do 

Mundo 1962 

 
35:07” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1958 

Plano médio, jogadores 

entrando no campo. 

Brasil x Suécia 

Final  

 
37:13” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1958 

Plano médio, jogadores 

entrando no campo. 

Brasil x Suécia 

Final. Locutor reforça 

que a imagem está mau 

tratada  
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39:16” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1962 

Final da Copa de 1962 

Brasil e 

Tchecoslováquia  

Final 

 
39:52 Fotografia Plano Médio Garrincha 

comemora vitória  

 
39:54” Fotografia Plano Geral jogadores 

brasileiros comemoram 

com torcida 

 
39:56 Fotografia Plano Geral jogador 

comemora vitória  

 
39:57” Fotografia Jogador na rede 

 
39:59” Fotografia Jogadores comemoram  
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40:00” Fotografia Jogadores comemoram  

 
40:01” Fotografia Plano Geral jogadores 

comemoram 

 
40:01” Fotografia Jogadores comemoram  

 
40:03” Fotografia Plano Geral Garrincha 

cuida de outro jogador 

 
40:06 Fotografia Plano médio Jogadores 

comemoram 

 
40:07” Fotografia Jogadores comemoram 
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40:09”  Fotografia Plano médio, jogador 

sem cabeça salta 

 
40:09” Fotografia Garrincha abraça 

companheiros de time 

 
40:10” Fotografia Jogadores se abraçam 

 
40:11” Fotografia Pelé abraça outro 

jogador 

 
40:13” Fotografia Plano Geral Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 
40:15” Fotografia Plano Geral Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

128 

40:16” Fotografia Plano Geral Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 
40:17” Fotografia Plano Geral Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 
40:19” Jornal do 

Brasil 

Plano detalhe da 

manchete 

 
40:20” Filme de 

arquivo 

 

Plano Geral Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 
40:23” Filme de 

arquivo 

 

Plano Geral Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 
40:27” Filme de 

arquivo 

 

Plano Geral Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 
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40:31” Fotografia Plano Detalhe de 

mulheres 

comemorando 

 
40:32” Fotografia Plano Geral Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 
40:35” Fotografia Plano médio 

Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 
40:37” Fotografia Plano médio 

Torcedores 

comemoram a vitória 

do Brasil 

 
40:38” Fotografia Plano médio jogador 

ergue a taça 

 
40:40” Fotografia Plano americano  

Jogador ergue a taça 
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40:41” Fotografia Primeiro plano jogador 

é abraçado 

 
40:43” Fotografia Plano americano  

jogadores se abraçam 

 
40:44” Fotografia Primeiro plano jogador 

emocionado 

 
40:45” Fotografia Plano americano 

jogador emocionado 

 
40:46” Fotografia Plano americano 

jogador emocionaodo 

 
40:48” Filme de 

arquivo 

Jogadores se abraçam 

emocionados 
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40:53” Fotografia Primeiro plano de 

Garrincha 

 
40:54” Fotografia Plano americano  

Jogadores agradecem  

 
41:00” Fotografia Plano geral Jogadores 

comemoram  

 
41:02” Filme de 

arquivo 

Plano geral Torcida na 

rua comemorando 

 
41:07” Filme de 

arquivo 

Helicóptero com as 

bandeiras do Brasil 

 
41:09” Filme de 

arquivo 

Plano geral de 

aeronave taxiando na 

pista do aeroporto 
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41:14” Filme de 

arquivo 

Plano geral torcida no 

aeroporto 

 
41:16 Filme de 

arquivo 

Plano Geral jogadores 

desembarcam da 

aeronave 

 
41:19” Filme de 

arquivo 

Plano geral torcida no 

aeroporto 

 
41:21” Fotografia Plano americano 

Garrincha acena  

 
41:25” Filme de 

arquivo 

Primeiro plano Jogador 

emocionado 

 
41:27” Filme de 

arquivo 

Plano geral torcedores 

aguardam jogadores 

desembarcarem 
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41:32” Filme de 

arquivo 

Plano geral policiais no 

aeroporto 

 
41:34” Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

desfilam policiais 

fazem a segurança do 

time 

 
41:37” Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

desfilam 

 
41:43” Filme de 

arquivo 

Plano geral torcida no 

aeroporto 

 
41:45” Filme de 

arquivo 

Plano geral helicóptero 

passa próximo as 

pessoas 

 
41:49” Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

erguem a taça em 

desfile  
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41:53” Fotografia Primeiro plano 

torcedores 

 
41:54” Fotografia Close menino da foto 

anterior – zoom-in 

 
41:56” Filme de 

arquivo 

Plano geral 

comemoração  

 
41:58” Filme de 

arquivo 

Plano geral rua 

 
42:02” Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

desfilam com a taça 

 
42:05 Filme de 

arquivo 

Plano geral mais 

próximo jogadores 

desfilam com a taça 
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42:06 Filme de 

arquivo 

Plano geral com over 

the shoulder policial 

 
42:09” Filme de 

arquivo 

Plano geral policiais 

 
42:12” Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

desfilam com a taça; 

plano repetido 

 
42:16” Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

desfilando  

 
42:20” Filme de 

arquivo 

Plano geral torcedores 

 
42:22” Filme de 

arquivo 

Plano médio 

integrantes do time 

dando entrevistas 
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42:25” Filme de 

arquivo 

Plano médio torcedores 

 
42:27” Filme de 

arquivo 

Plano geral torcedores 

no cordão de 

isolamento 

 
42:28” Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

desfilando 

 
42:31” Filme de 

arquivo 

Plano geral torcedores 

 
42:34” Filme de 

arquivo 

Plano geral torcedores 

 
42:35” Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

desfilando 
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42:38” Filme de 

arquivo 

Plano geral um pouco 

mais fechado que o 

anterior, jogadores 

desfilando 

 
42:40 Filme de 

arquivo 

Plano geral jogadores 

desfilando 

 
42:43” Filme de 

arquivo 

Plano médio policiais 

 
42:45” Filme de 

arquivo 

1958 

Plano americano 

presidente Juscelino 

Kubistchek acena 

 
42:47” Filme de 

arquivo 

Plano americano 

policiais fazendo 

cordão de isolamento 

 
42:51” Filme de 

arquivo 1958 

Plano americano 

Juscelino Kubistchek 

condecorando jogador 

 



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

138 

42:52” Filme de 

arquivo 

1962 

Close-up Governador 

Carlos Lacerda 

 
42:53” Filme de 

arquivo 

1958 

Plano americano 

Garrincha acena e é 

abraçado por Juscelino 

Kubistchek 

 
42:56” Filme de 

arquivo 

1958 

Close-up do plano 

anterior Carlos Lacerda 

 
42:57” Filme de 

arquivo 

Plano Geral torcedores 

 
42:59” Filme de 

arquivo 

Plano Geral torcedores 

 
43:02” Filme de 

arquivo 

Plano Geral torcedores 
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43:04” Filme de 

arquivo 

Plano Geral torcedores 

 
43:08” Filme de 

arquivo 

1962 

Plano americano João 

Goulart 

 
43:11” Filme de 

arquivo 1962 

Primeiro plano de 

Garrincha 

 
43:14” Filme de 

arquivo 

1962 

Close-up taça, tilt up 

para o próximo plano 

 
43:18” Filme de 

arquivo 

1962 

Close-up Garrincha é 

cumprimentado por 

João Goulart 

 
43:20” Filme de 

arquivo 

Primeiro plano da farda 

do soldado 
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43:24” Filme de 

arquivo 

Plano de detalhe 

microfones para 

entrevista 

 
43:28” Filme de 

arquivo 

Close-up Dom Evaristo 

Arns 

 
43:31” Filme de 

arquivo 

1962 

Plano americano do 

governador Carlos 

Lacerda 

 
43:36” Filme de 

arquivo 

Plano americano dos 

jornalistas 

 
43:41” Filme de 

arquivo 

Close-up político 

comendo 

 
43:18” Filme de 

arquivo 

Close-up Garrincha e 

João Goulart 
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43:42” Filme de 

arquivo 

Primeiro plano 

jogadores jantando 

 
43:45” Filme de 

arquivo 

Plano americano, 

Garrincha jantando. 

 
43:51” Filme de 

arquivo 

Plano médio Dom 

Evaristo Arns e político  

 
43:55” Fotografia 

 

 

Plano americano 

Garrincha, Carlos 

Lacerda e a gaiola com 

mainá 

 
43:57” Fotografia Mesmo plano anterior 

close-up da gaiola com 

mainá 

 
43:58” Fotografia 

1962 

Plano americano 

Garrincha com 

Governador Carlos 

Lacerda 
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44:00” Fotografia 

1962 

Close-up do plano 

anterior do Governador 

Carlos Lacerda 

 
44:01 Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral do estádio 

com bexigas em 

primeiro plano 

Estádio do Maracanã  

 
44:06 Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano americano 

discurso Marechal 

Mendes de Moraes 

Prefeito do Distrito 

Federal 

 
44:08” Jornal Plano detalhe da 

manchete 

 
44:10” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Mesmo Plano 

americano, da cena 

anterior do discurso 

Marechal Mendes de 

Moraes Prefeito do 

Distrito Federal  
44:11” Jornal Plano detalhe da 

manchete 
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44:14” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Mesmo Plano 

americano, da cena 

anterior do discurso 

Marechal Mendes de 

Moraes Prefeito do 

Distrito Federal  
44:16” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral estádio do 

Maracanã  

 
44:23” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano médio torcedoras 

uniformizadas 

 
44:26” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano detalhe dos 

balões no ar 

 
44:28” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral da 

arquibancada do 

Estádio do Maracanã  

 
44:33” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral da 

arquibancada do 

Estádio do Maracanã 
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44:37” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral da 

arquibancada do 

Estádio do Maracanã 

com pombos voando 

em primeiro plano 

 
44:39” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral da 

arquibancada do 

Estádio do Maracanã 

com pombos voando 

 
44:42” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral da 

arquibancada do 

Estádio do Maracanã 

com pombos voando 

em primeiro plano 

 
44:45” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral Torcida 

agitando lenços 

 
44:48” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral Torcida 

agitando lenços 

 
44:50” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 
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44:52” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral Torcida 

agitando lenços 

 
44:55” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral Torcida 

agitando lenços 

 
44:57” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral Torcida 

zoom-in fogos de 

artifícios  

 
45:01” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral Torcida  

 
45:03” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral jogador 

fazendo gol 

 
45:06” Fotografia Plano geral jogador 

comemora gol contra o 

Brasil 
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45:08” Fotografia Close-up bola do plano 

anterior 

 
45:10” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral mulheres 

assistindo jogo 

 
45:14” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano médio goleiro 

brasileiro se levantando 

apos sofrer gol 

 
45:18” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral da 

arquibancada em 

silêncio   

 
45:21” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Close-up mulher chora 

a perda do jogo 

 
45:23” Fotografia Close-up jogador 

decepcionado dando 

entrevista 
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45:25” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano americano 

jogador brasileiro com 

a mão no rosto 

 
45:39” Filme de 

arquivo 

Copa do 

Mundo 1950 

Plano geral do estádio 

após o jogo terminado 

 
45:40” Fotografia Primeiro plano 

jogadores se abraçando 

 
45:43” Fotografia Primeiro plano 

jogadores desolados 

 
45:47” Fotografia Primeiro plano 

Torcedores tristes 
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45:48” Fotografia Primeiro plano 

jogadores desolados 

 
45:51” Fotografia Primeiro plano 

jogadores desolados 

 
45:54” Fotografia Primeiro plano 

torcedora triste 

 
45:56” Fotografia Primeiro plano 

torcedores desolados 

 
45:59” Fotografia Primeiro plano 

torcedores tristes em 

um quarto 
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46:01” Fotografia Mesmo plano anterior 

close-up da camiseta 

do Brasil jogada no 

chão  

 
46:03”    Fotografia Plano geral estádio 

Fad-in 

 
46:13” Fotografia Primeiro plano bola  

 
46:23” Imagem 

captada para o 

filme  

Close-up de torcedores 

 
46:25” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedores 
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46:30” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedor 

 
46:37” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedor 

 
46:41” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedor 

 
46:45” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de policial 

 
46:40” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de policial 
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46:51” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedores 

 
46:53” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedores 

 
46:57” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedores  

Stop motion 

  
46:58” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedores  

Stop motion 

 
46:59” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedores  

Stop motion 
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47:00” Imagem 

captada para o 

filme 

Close-up de torcedores  

Stop motion 

 
47:02” Imagem 

captada para o 

filme 

Plano Geral de 

torcedores 

 
47:03” Imagem 

captada para o 

filme 

Mesmo plano anterior 

Close-up de torcedor 

com óculos   

Stop motion 

 
47:04” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral jogadores 

brigando 

 
47:09” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral jogadores 

brigando 

Corte para o mesmo 

plano com elipse 

temporal 
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47:12” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral jogadores 

brigando 

Corte para o mesmo 

plano com elipse 

temporal 

 
47:14” Fotografia Plano médio policial 

intervindo  

 
47:15” Fotografia Plano americano 

policiais carregam 

jogador  

 
47:17” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral jogadores 

discutindo 

 
47:26” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano Geral jogadores 

discutindo 
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47:29” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano americano 

jogadores discutindo 

 
47:31” Fotografia  Plano geral 

continuação do plano 

anterior 

 
47:33” Fotografia Close-up de jogador da 

mesma fotografia 

anterior 

 
47:33” Fotografia Plano mais fechado dos 

policiais 

 
47:35” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral jogadores 

discutindo 
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47:47” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral jogadores 

discutindo 

 
47:49” Fotografia Plano americano 

homem revoltado 

sendo segurado 

 
47:51” Fotografia Plano geral dos 

jogadores 

 
47:52” Fotografia Plano médio jogadores 

brigando, imagem 

extraída do próximo 

plano 

 
47:53” Fotografia Plano geral jogadores 

brigando 
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47:54” Fotografia Plano médio jogadores 

brigando extraída do 

plano anterior 

 
47:55” Fotografia Plano geral jogadores 

brigando 

 
47:56” Fotografia  Plano médio jogadores 

brigando 

 
47:57” Fotografia Plano detalhe da 

mesma imagem 

anterior do jogador 

sendo imobilizado pelo 

policial 

Zoom-in 

 
47:58” Imagem 

captada para o 

filme 

Plano americano 

torcedores apontando 
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48:00” Fotografia Plano geral dos 

torcedores quase 

caindo da arquibancada 

 
48:02” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano médio torcedores 

brigando 

 
48:06” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral de 

torcedores brigando 

entre eles 

 
48:17” Fotografia Close-up stop motion 

homem gritando 

 
48:17” Fotografia Close-up stop motion 

homem gritando 
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48:19” Fotografia Close-up stop motion 

homem gritando 

 
48:20” Fotografia Plano geral pessoas 

olhando para o buraco 

do estádio. 

 
48:21” Fotografia Close-up torcedor 

 
48:22” Fotografia Close-up torcedor 

 
48:25” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral jogadores 

brigando 
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48:29” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral com elipse 

de temporal do plano 

anterior com corte seco 

 
48:38” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral com elipse 

de temporal do plano 

anterior com corte seco 

 
48:44” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral com elipse 

de temporal do plano 

anterior com corte seco 

 
48:55” Filme de 

arquivo Copa 

do Mundo 

1950 

Plano geral com elipse 

de temporal do plano 

anterior com corte seco 

 
49:07” Fotografia Plano geral dos 

jogadores brigando no 

campo 
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49:07” Fotografia Plano detalhe homem 

sangrando 

 

 

 

 
  Fim das Imagens de 

Arquivo 
 

49:07 Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up torcedor 

 
49:15” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up torcedor  

dando risada 

 
49:20” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up torcedor  

dando risada 
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49:24” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up torcedor  

dando risada 

 
49:28” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up torcedor  

dando risada 

 
49:35” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Plano geral da 

arquibancada  com 

torcedores 

 
49:43” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up torcedor  

ouvindo o jogo pelo 

rádio. Em primeiro 

plano torcedor dando 

risada 

 
49:49” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up torcedor  

aplaudindo 
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49:53” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up de crianças  

 
50:01” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Plano geral torcedores  

acompanhando o jogo 

 
50:16” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Close-up torcedor   

 
50:21” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Plano conjunto 

diagonal de torcedores 

acompanhado jogo 

 
50:26” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Plano conjunto 

diagonal de torcedores 

acompanhado jogo 
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50:30” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Plano conjunto de 

torcedores 

acompanhado jogo 

 
50:35” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Plano geral de 

torcedores 

acompanhado jogo 

 
50:39” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Plano geral de 

torcedores 

acompanhado jogo 

com bandeira do 

Botafogo. 

 

 
50:50” Imagem em 

movimento 

captada para o 

filme 

Plano geral de 

torcedores 

acompanhado jogo 

Com bandeira do 

Botafogo  

 
56:13” Jogo captado 

pela equipe 

para o filme 

Plano geral Garrincha 

com camisa do 

Botafogo 
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56:20” Jogo captado 

pela equipe 

para o filme 

Plano geral Garrincha 

com camisa do 

Botafogo 

 
56:22” Jogo captado 

pela equipe 

para o filme 

Plano geral Garrincha 

com camisa do 

Botafogo 

 
56:24” Jogo captado 

pela equipe 

para o filme 

Plano geral Garrincha 

com camisa do 

Botafogo 

 
56:30” Jogo captado 

pela equipe 

para o filme 

Plano geral Garrincha 

na rede do gol 

 
 

O locutor onisciente, nos avisa que a câmera está escondida num prédio, outra vez alerta que a 

qualidade da imagem está comprometida e ruim. A câmera também se utiliza dos seus 

poderes, câmera lenta ao perseguir as penas tortas de Garrincha durante os jogos,  desconstrói 
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as fotos e imagens estáticas, dando uma outra leitura e ordem de visualização às imagens, 

tornando-as em movimento.   

Com o estudo acima, notamos que a montagem em muitos momentos é acelerada demais, os 

cortes são sucessivamente rápidos e às vezes acompanhados de musica clássica,  quando a 

montagem poderia ser mais lenta, para acompanhar a música, e nos chamou a atenção esse 

detalhe. Pesquisamos no site colaborativo Cinemetrics19 e o filme já estava catalogado, segue 

o gráfico gerado pelos cortes da montagem para termos uma noção panorâmica e linear da 

edição do filme. 

 

GRÁFIO 1: TEMPO MÉDIO DE FRAMES DE GARRINCHA. 

Com esse gráfico podemos analisar que o tempo médio dos planos é de 4.6 segundos, o 

numero de planos é de 733, o plano mais longo tem duração de 40.9 segundos – 

possivelmente, é o plano do médico do time que explica cientificamente o problema das 

pernas tortas de Garrincha – já, o plano mais curto tem 0,6 segundos.  

                                                
19 Cinemetrics trata-se de um banco de dados referente a montagem dos filmes, nele podemos pesquisar o 

numero de planos, a duração de cada plano. 
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GRÁFICO 2: TEMPO MÉDIO DE FRAMES DE DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL. 

Comparando com outro filme também já cadastrado no sistema de banco de dados 

Cinemetrics, o filme Deus e o Diabo na terra do sol( 1964), de Glauber Rocha, filme também 

do Cinema Novo, observamos que a média da duração dos planos é 22.2 segundos, menor do 

que os 40.09 segundos de Garrincha, no entanto o número total de planos é 319 contra 733, ou 

seja, Garrincha tem mais que o dobro do número de planos e representa um terço da duração 

media dos planos em comparação com o filme de Glauber Rocha, mesmo esse tendo quase 

120 minutos de duração e o Garrincha tem apenas 56 minutos, considerado um média-

metragem. 

Garrincha se desprende da coerência temporal, todos esses detalhes fazem Joaquim Pedro 

explicitar seus recursos técnicos e se distanciar da proposta do cinema direto, aproximando-se 

do cinema-verdade. Todas essas técnicas e recursos serão utilizadas em documentários 
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posteriores com objetivo de descontruir a imparcialidade, a não intervenção e a objetividade. 

(ARAUJO, 2013, p.159) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O documentário é um gênero fílmico que acomodou diversas vertentes por muito tempo e, 

dentro dele, diferentes modos de filmar e pensar o cinema surgiram, cada qual com 

características distintas e inovadoras. Umas das vertentes do documentário, abordada por esta 

pesquisa é o cinema direto – além do cinema-verdade e do filme-ensaio –, discutimos seu 

processo e comparamos umas as outras junto ao nosso objeto de pesquisa o filme Garrincha, 

Alegria do Povo.  

A concepção de filme-ensaio surgiu na década de 1960 da necessidade de se desvincular do 

gênero documentário por reconhecer práticas de construção fílmica que ultrapassam os limites 

desse gênero e que não mais poderiam  ser assim reconhecidos. 

O filme-ensaio tem um formato híbrido que faz uso de materiais diversos. Ele pode ser 

considerado também ficção ou uma mistura entre ficção e documentário conforme discutido 

aqui no capitulo 3. Várias dessas características não lhe são exclusivas e podem ser 

encontradas também no chamado filme experimental e no cinema de autor, que possuem 

formatos abertos. Porém, a concepção de filme-ensaio, conforme as referencias apresentadas 

supra, tem sido bastante divulgada, devido às práticas recentes de montagem, que envolvem o 

uso de arquivos e que foram facilitadas em muito pelas tecnologias digitais. O filme de 

Joaquim Pedro, Garrincha, Alegria do Povo não foi denominado “filme-ensaio” pela 

recepção crítica, mas sim como um “documentário”, sendo desejo do cineasta, conforme 

apontado no capítulo 4 supra, precisamente realizar um “cinema-verdade”. Porém, a partir da 

prática pouco comum na época de se utilizar de matérias distintos de arquivo, de material 

original filmado, de fotos e recortes de jornal, esta pesquisa considera que o filme tem 

características semelhantes àquilo que hoje, em cinema, se considera um “filme-ensaio”. 

Inclusive, acreditamos que o filme pode ser visto como um “proto” filme-ensaio, uma espécie 
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de filme-ensaio dos primórdios da cinematografia brasileira. Não se conhece nenhum filme 

brasileiro anterior que tenha feito uso de materiais tão diversos e que seja híbrido, da forma 

como Garrincha o é, e que o tenha sido feito com o propósito de construir uma narrativa 

poética e documental – hoje bastante difundida em galerias de arte contemporânea.  

O Garrincha, de Joaquim Pedro, tenta se equilibrar entre o que era considerado  cinema direto 

e cinema verdade, entre as exigências de uma tecnologia moderna e sua notável ausência, com 

preocupação de superar essa dificuldade e propor uma análise crítica sobre o futebol como 

espetáculo.  

A maioria dos filmes-ensaios trabalham com imagens de arquivo, às vezes de só um tipo, às 

vezes mesclando diversos tipos e com uma voz over dialogando diretamente com o espectador 

de forma pessoal, compartilhando sentimentos, acontecimentos e pensamentos, contando uma 

dificuldade, expondo um ponto de vista ou um conflito, mas muitas vezes acompanhada por 

uma reflexão. Filmes que seguem os moldes do filme-ensaio, abrem uma discussão 

contemporânea sobre um novo cinema, porém, pode-se retornar na linha do tempo e 

considerar obras de autores como Vertov e Eisenstein e depois Marker e Renais, até mais 

recentemente com Godard e Faroki, dentre tantos outros. O que os une é o que eles têm a 

dizer, a mensagem e o diálogo com o espectador. Esses cineastas são expressões de ideias e 

de idiossincrasias singulares, o que torna seus filmes verdadeiras obras de arte e referência 

para futuros cineastas, futuros filmes, futuros estudos, novas e poderosas referências. Porém, a 

combinação de fotografias com filmes antigos e material novo e documental de Garrincha, 

faz com que o filme seja único. Joaquim Pedro não teve medo de utilizar uma imagem 

deteriorada, como o próprio locutor alerta, fato que reverteu-se em uma característica positiva. 

As imagens foram utilizadas sem preparação ou alteração alguma, da forma mais realista 

possível, do jeito que  as encontrou. Toda essa combinação de imagens filmadas, imagens de 
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arquivo, fotografias e manchetes de jornais é conjugada por cortes secos e frenéticos, como 

pode-se observar na linha do tempo de edição contendo a duração de cada plano, no início e 

no final, menos de um segundo. Os cortes são velozes, num estilo vídeoclip, e todo o triunfo 

dessa grande obra se dá principalmente devido ao cuidadoso e primoroso trabalho de edição. 

Como o próprio Joaquim Pedro observa, o filme se construiu na sala de montagem.  

Joaquim Pedro não se apegou à ordem cronológica durante a montagem das partidas que estão 

no início do filme, e tampouco existe uma ordem temporal para elas, ora é dia, ora é noite, ora 

chove, ora faz sol. No início, essa montagem pode causar certo estranhamento, porque, além 

disso, o uniforme do time adversário também muda. Mas no decorrer da sequência percebe-se 

que o foco principal está em Garrincha e seus dribles. A mesma estranheza acontece no final 

do filme, com as imagens das Copas do Mundo, que são ora de jogos de 1962, ora dos jogos 

de 1958 e outra vez dos jogos de 1950, retrocedendo no tempo. Contudo, nessa ocasião a base 

de ligação não é Garrincha e sim o uso do esporte pelos políticos.  

Se o modo reflexivo encontrado em documentários como Noite e Neblina e Terra sem Pão, é 

considerado por Stella Bruzzi20 como constituinte de obras prematuras do filme-ensaio, essa 

prematuridade do filme-ensaio também deve ser apontada no que concerne ao filme 

Garrincha, Alegria do Povo. A propósito, identifica-se a presença de uma reflexão durante 

todo o filme que em tudo se assemelha àquela presente nos filmes acima citados, com 

destaque para a mistura de diferentes tipos de imagens de arquivo, que utilizadas como o 

foram, sugerem um tom reflexivo sobre a alienação e o uso político da paixão dos brasileiros 

pelo futebol. Destaca-se, também, o fato de que a voz over, muito característica dos pequenos 

documentários do Repórter Esso, a fim de garantir confiabilidade, reflete e sugere linhas de 

pensamento. Ou seja, ela estabelece um diálogo que transcende a função de mera locução.   

                                                
20 Escritora italiana e Professora da Universidade de Warwick – Inglaterra.  
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Os filmes em destaque que foram realizados com fotografias (still), anteriores a Garrincha, 

foram: Cartas da Sibéria, de Chris Marker, já abordado antes, e Salut les cubains (1963), de 

Agnes Varda21. O primeiro é inteiramente realizado com fotos, mas se assemelha a uma 

ficção. O segundo, de Varda, realizado no mesmo ano do lançamento de Garrincha também é 

realizado totalmente com fotos. Varda talvez tenha influenciado o cinema cubano a se utilizar 

do método – empregado inicialmente por Chris Marker –, como é o caso do cineasta cubano 

Santiago Alvarez22 com seus curtas-metragens Now (1965) e LBJ (1968). Apesar desses 

curtas-metragens também serem inovadores para época, Garrincha está possivelmente um 

passo a frente no que diz respeito à reutilização de imagens, pois Joaquim Pedro mistura 

vários tipos de imagens, inclusive filmadas, para construir uma narrativa. 

Entretanto, o uso de materiais de arquivo no cinema não é uma novidade, pois nos primórdios 

da história do cinema já havia filmes que compilavam imagens de arquivo, como Padeniye 

dinastii Romanovich (1927), de Esther Shub, que se baseia totalmente em filmes de arquivo 

encontrados pela autora e depois reeditados para contar um história social. Esses filmes foram 

anteriormente considerados “filmes de compilação” pelo teórico americano Jay Leyda. Os 

documentários acrescentam o engajamento ativo da cineasta com os participantes de seus 

filmes, ou com seus informantes, e evitam a exposição com voz over anônima. Isso situa o 

filme mais honestamente num dado momento e numa perspectiva distinta e enriquece o 

comentário com a textura de vozes individuais (NICHOLS, 2005, p. 160). Talvez essa seja a 

grande diferença entre os filmes compilados e Garrincha: Shub usou somente imagens de 

arquivo, enquanto que Joaquim Pedro mesclou imagens de arquivo e imagens filmadas. 

                                                
21 (1928) Cineasta e fotógrafa belga.  

22 (1919 - 1998). 



GARRINCHA, UM FILME DE PERNAS TORTAS 

 

 

175 

A partir da análise feita sobre Garrincha, hesitamos em considera-lo um documentário 

exclusivamente, pois ele é, dentre os vários filmes sobre futebol, um dos filmes mais 

carregados de significados, que reflete sobre a própria alienação do esporte, reflete sobre o 

uso da imagem de uma personalidade simples, como vimos na entrevista de Garrincha, com 

todos os erros de concordância verbal comuns a certo tipo de coloquialidade.  

O filme de Joaquim Pedro é acima de tudo esteticamente sofisticado e merece toda atenção de 

futuras análises pela sua complexidade e por seus múltiplos diálogos subjetivos com o 

espectador. Um filme que trabalha com o pensamento, e não um documentário comum que 

pretende informar ou contar uma “verdade” histórica. 

Esta dissertação não pretende, enfim, afirmar que Garrincha, Alegria do Povo é um “filme-

ensaio”, mas pontuar algumas características inovadoras que perpetuam e continuam a se 

reproduzir em outros filmes, e fazem com que se assemelhem aos filmes que hoje são 

considerados filmes-ensaio, inclusive por seu caráter poético e reflexivo. Além da tentativa de 

levantamento do uso de diversos materiais. 

Partilhamos da opinião do pesquisador Victor Andrade de Melo, de que Garrincha, Alegria 

do Povo é considerado um dos documentários mais importantes da cinematografia brasileira, 

(MELO, 2006, p.6), porém consideramos ser o filme, pelas suas características, um possível 

filme-ensaio dos primórdios do cinema brasileiro. 

Joaquim Pedro desenvolveu ao longo de sua carreira filmes com características particulares, 

que fogem a qualquer enquadramento mais simples: O Padre e a Moça (1965); Cinema Novo 

(1967); Brasília, Contradições de uma Cidade Nova (1967); Macunaíma (1969); A 

Linguagem da Persuasão (1970); Os Inconfidentes (1972); Guerra Conjugal (1975); Vereda 

Tropical (1977); O Aleijadinho (1978); O Homem do Pau Brasil (1981), são obras incomuns 

na cinematografia brasileira, a merecer atenção e análises que devem ir além de 
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generalizações pouco esclarecedoras. Uma obra tão extensa e significativa, tanto para a 

história em geral quanto para a história mais específica do cinema e da literatura, está a 

merecer um futuro estudo aprofundado de conjunto, que seja capaz de desvendar todas as suas 

nuances repletas de contemporaneidade. 
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THE CLOCK. Direção: Chris Marclay. [s.l.]: 2010. P&B. (4 min).  
 
 
UM HOMEM COM UMA CÂMERA. Direção: Dziga Vertov. [s.l.]: 1929. P&B. (20 min). 
 

UMA CONVERSA COM VILÉM FLUSSER. Direção: Harun Farocki. [s.l.]: 1986. (13 min). 
 

VEREDA TROPICAL. Direção: Joaquim Pedro de Andrade. [s.l.]: 1977. Cor. (18 min). 
 

VIDEOGRAMAS DA REVOLUÇÃO. Direção: Harun Farocki. [s.l.]: 1992. Cor. (106 min). 
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ANEXO 1 – FILME-DOCUMENTÁRIO 
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ANEXO 1 – FILME DOCUMENTÁRIO 

Manuel Bandeira 

JORNAL DO BRASIL, 15/11/59 

 

 

 

O filme que uma centena de pessoas vimos anteontem no auditório do Ministério da Educação 

– O Mestre de Apipucos e O Poeta do Castelo – inaugura uma iniciativa muito louvável de 

José Renato Santos Pereira, diretor do Instituto do Livro, qual seja a de fixar pela imagem e 

pela voz a personalidade dos nossos escritores. Não é só para a posteridade que se está 
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trabalhando assim: é desde logo para o presente: os que vivem nos Estados e se interessam 

pela literatura poderão de hoje em diante tomar contato mais vivo com os nossos homens de 

letras. Não sei se a filmoteca do Instituto do Livro se estenderá também a músicos e artistas 

plásticos. Deveria, aliás, estender-se a todos os setores da cultura. Pena é que não se tivesse 

pensado nisso mais cedo; que Mário de Andrade, Jorge de Lima, José Lins do Rêgo, Roquete 

Pinto, tantas outras figuras ilustres tenham morrido, sem que tenhamos guardado num filme 

um pouco de sua vida de todos os dias. 

Gilberto Freire não gosta que lhe chamem o mestre de Apipucos. Parece ver no título uma 

ironia. Mas o fato é que mestre ele é e em Apipucos mora. Que bonita propriedade a sua, essa 

rústica chácara com o sobradão que já foi casa-grande de engenho! Tenho esperança de um 

dia a conhecer de corpo presente, mas enquanto a oportunidade não vem, que prazer foi para 

mim ver pela imagem tudo aquilo, acompanhar o amigo no seu passeio matinal, observar-lhe 

a curiosa maneira de trabalhar, não sentado a uma secretária, mas derreado na mangalaça de 

uma poltrona e dir-se-ia que meio assistido por um gatinho adorável, a-do-rá-vel. Em certas 

tomadas o mestre está muito natural – quando trabalha, quando conversa com a cozinheira, 

quando faz a batida; em outras deixou-se dominar por aquela self-consciousness que julgo ser 

castigo de Deus para o seu gosto de gozar os ridículos alheios. Em suma, para quem nunca 

teve trato pessoal com o mestre, o filme apresenta o homem em toda a sua verdade. Creio que 

o mesmo se pode dizer da parte que me toca. Senti-me devassado na tarde de anteontem, e de 

noite não dormi bem, a minha própria imagem me perseguia. Fiquei também bastante 

vaidoso, meio compenetrado de que tenho um enorme talento para ator e de que Hollywood 

não sabe o que está perdendo na sua ignorância da minha existência.  
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O roteiro e direção desse filme é de um rapaz curioso. Joaquim Pedro de Andrade, filho de 

Rodrigo M. F. de Andrade e meu distinto afilhado, fez um ótimo curso de Física na Faculdade 

Nacional de Filosofia, já estava bem encarreirado na profissão, e de repente larga tudo para se 

entregar de corpo e alma ao cinema. Esta película é o seu Opus 1. Pode-se-lhe fazer aqui e ali 

alguma crítica. Em conjunto saiu-se esplendidamente. O filme está, do começo ao fim, bem 

estruturado; o rimo das seqüências não trasteja nunca, o interesse do espectador mantém-se 

constante. Joaquim Pedro já é um valor em nosso cinema. A ele e aos seus companheiros de 

equipe os meus parabéns.  
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ANEXO II –FICHAS TÉCNICAS 
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Ficha Técnica dos filmes 

 

O Mestre de Apipucos 

35mm / P&B/ 8 min /1959 

Produção: Saga Filmes Ltda 

Produtor: Sérgio Montagna 

Patrocínio: Instituto Nacional do Livro do Ministério da Educação e Cultura;  

   Companhia distribuidora Saga Filmes 

Argumento/roteiro/direção: Joaquim Pedro de Andrade 

Assistência de direção: Domingos de Oliveira  

Direção de fotografia: Afrodísio de Castro 

 Câmera: Jorge G Veras 

Montagem: Carla Civelli; Giuseppe Baldacconi 

Letreiros: Bianco 

Locação: Casa de Gilberto Freire, Apipucos, Recife – PE 

Elenco: Gilberto Freire, Madalena (esposa de Gilberto Freire), Manuel (empregado da casa de 
Gilberto Freire), Bia (empregada da casa de Gilberto Freire) 

 

O Poeta do Castelo 

35mm / P&B / 10 min /1959 

Produção: Saga Filmes Ltda 

Produtor: Sérgio Montagna 

Patrocínio: Instituto Nacional do Livro do Ministério da Educação e Cultura; 

  Companhia distribuidora Saga Filmes  

Argumento/roteiro/direção: Joaquim Pedro de Andrade  

Assistência de direção: Domingos de Oliveira 

Direção de fotografia: Afrodísio de Castro  
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Câmera: Jorge G Veras 

Montagem: Carla Civelli; Giuseppe Baldacconi 

Letreiros: Bianco 

Locação: Bairro do Castelo – Rio de Janeiro 

Elenco: Manuel Bandeira 

 

Couro de Gato 

35 mm/ P&B/ 12 min / 1960 

Produção: Saga Filmes 

Produtor: Marcos Farias 

Argumento/roteiro/direção: Joaquim Pedro de Andrade 

Assistência de direção: Domingos de Oliveira 

Direção de fotografia: Mário Carneiro 

Assistência de fotografia: David Neves 

Montagem: Jacqueline Aubrey 

Música: Carlos Lira 

Versos: Geraldo Vandré; Nélson Lins e Barros 

Orquestração: Carlos Monteiro de Souza 

Locação: Favela Cantagalo; Favela Pavão 

Elenco: Francisco de Assis, Riva Nimitz, Henrique César, Napoleão Muniz Freire, 

Cláudio Correia e Castro, Milton Gonçalves, Domingos de Oliveira, Paulinho, Sebastião, 
Aylton, Damião 

 

Garrincha, Alegria do Povo 

35 mm/ P&B/ 58 min / 1963 
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Produção: Produções Cinematográficas Luiz Carlos Barreto / Produções Cinematográficas 

 Herbert Richers S.A. 

Produtores: Armando Nogueira; Luiz Carlos Barreto 

Assistência de produção: Sandro Moreira 

Roteiro: Joaquim Pedro de Andrade; Luiz Carlos Barreto; Armando Nogueira; Mário 

 Carneiro; David Neves 

Autoria do texto de locução: Armando Nogueira; Luiz Carlos Barreto; Joaquim Pedro de 

 Andrade 

Direção: Joaquim Pedro de Andrade 

Assistente de direção: David Neves 

Direção de fotografia: Mário Carneiro 

Câmera: Mário Carneiro; Joaquim Pedro de Andrade; Luiz Carlos Barreto; David Neves; José 

 Rosa 

Som direto: Eduardo Escorel; Hélio Barrozo Netto 

Montagem: Nello Melli; Joaquim Pedro de Andrade  

Assistente de montagem: João Ramiro Mello 

Letreiros: João Ramiro Mello 

Narração: Heron Domingues 

Música (Genérico): Prokofiev Bach; Frescobaldi; Scarlatti 

Identidades / Elenco: , Garrincha ( Manoel Francisco dos Santos), plantel do Botafogo FR, 

 outros. 
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