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O Centro Cultural Unimed-BH Minas inaugura suas duas salas de 

cinema. Desde 2010, este foi um plano acalentado pelo Minas Tênis 

Clube e que, com o patrocínio do Instituto Unimed-BH, se materializa 

para receber todo o público.

Implantar e manter um centro cultural parece ser o caminho certo 

para um clube como o Minas, que, desde os anos de 1940, tem uma 

relação estreita com o universo artístico. Além de “celeiro” de atletas e 

ícone na prática esportiva, o Minas também é conhecido por oferecer 

a todos a oportunidade de apreciar e vivenciar expressões de diversas 

manifestações culturais.

Nossa Galeria de Arte, nosso Teatro e nosso Centro de Memória 

fazem parte da agenda cultural de Belo Horizonte e são referências 

pela riqueza de suas programações, assim como pela qualidade dos 

serviços prestados.

Com as Salas de Cinema, não será diferente. O norte será vivenciar 

um entretenimento cultural de qualidade, diversificado, rico, que 

desperte interesse, desejo de conhecer, de aprender e que vá ao 

encontro das expectativas de seus públicos.

Para a Primeira Mostra de Cinema do Centro Cultural Unimed-BH 

Minas, que tem o título instigante Mais Fundo que o Mar: o Cinema, 

a Música e as Esquinas, o Clube da Esquina foi escolhido como tema, 

o que traduz nossa admiração por uma das maiores expressões 

do Patrimônio Cultural Mineiro do século XX e nosso orgulho por 

estarmos nas celebrações dos 50 anos do referido movimento musical.

Falar do Clube da Esquina nas Salas de Cinema é permitir que 

a música e a poesia dos meninos de Santa Tereza ecoem por outras 

linguagens de arte, o que é muito caro para o Centro Cultural Unimed-

BH Minas.Sejam todos bem-vindos à nossa Primeira Mostra de Cinema 

que vai entrar como um marco precioso da história deste Centro 

Cultural e do Minas Tênis Clube.

Ricardo Vieira Santiago
Presidente do Minas Tênis Clube
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Centro Cultural Unimed-BH Minas opens the doors of its two 

movie theaters. Since 2010, Minas Tênis Clube has nurtured this plan, 

now implemented to welcome the entire public, with the sponsorship 

of Instituto Unimed-BH.

Establishing and maintaining a cultural center seems to be the 

right path for a sports club like Minas, which, since the 1940s, has a 

close relationship with the artistic universe. In addition to being a 

breeding ground of athletes and a sports symbol, Minas is also known 

for offering everyone the opportunity to appreciate and experience 

expressions of various cultural manifestations.

Our Art Gallery, our Theater and our Memory Center are part of 

Belo Horizonte’s cultural agenda and are exemplary for the richness of 

their programming, as well as for the quality of the services provided.

With the movie theaters it will be no different. The goal will be to 

experience cultural entertainment of good quality—diversified, rich, 

interesting, with a desire to know, to learn, that meets its audiences’ 

expectations.

For the first Cinema Exhibition at the Centro Cultural Unimed-BH 

Minas, with the intriguing title “Deeper than the Sea: Cinema, Music 

and Corners”, the Clube da Esquina collective was chosen as the 

theme, reflecting our admiration for one of the greatest expressions 

of the Minas Gerais Cultural Heritage in the 20th century, and our 

honor for participating in the celebrations of the the referred musical 

movement’s 50th anniversary.

Talking about Clube da Esquina in the Movie Theaters is to allow 

the music and poetry of “Santa Tereza’s children” to echo through other 

art languages, which is very important for Centro Cultural Unimed-BH 

Minas.

Welcome to our First Film Exhibition, which will become a 

precious landmark in the history of this Cultural Center and of Minas 

Tênis Clube. 

Ricardo Vieira Santiago
Minas Tênis Clube President
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No posfácio de Os Sonhos Não Envelhecem, de Márcio 
Borges, Milton Nascimento narra o encontro inesperado 
com Jeanne Moreau em Nova Iorque:

— Como é bela a arte, Milton. Trabalhamos numa coisa 
aqui e vamos tocar a alma de quem nem sabemos e nem 
onde. Ontem fui eu, Truffaut e agora é você. Que lindo e 
que responsabilidade. 

Ela disse isso chorando.

In the afterword to Os Sonhos Não Envelhecem, by Márcio Borges, 
Milton Nascimento recalls the unexpected encounter with Jeanne 
Moreau, in New York: 

— How beautiful art is, Milton. We’re working on something here 
that will touch the soul of someone we don’t even know, somewhere 
out there. Yesterday it was me and Truffaut, now it’s you. How 
beautiful and what a responsibility.

She said it while crying.
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Dois jovens rapazes caminham pelo Centro de Belo Horizonte, 
numa tranquilidade que parece não se alinhar com o momento pelo 
qual passava o Brasil. Era 1964, e a tensão gerada pelo golpe civil-
militar já se fazia presente pelas ruas da cidade.

Poderia ser esta mais uma tarde comum de uma segunda-
feira movimentada no Centro da capital mineira, a não ser por um 
detalhe: às 14 horas, no Cine Tupi, aconteceria a mais emblemática 
sessão de Cinema da história de Belo Horizonte.

Os dois rapazes eram Milton Nascimento (Bituca) e Márcio Borges 
— e a caminhada tinha um destino: sessão do filme Jules et Jim, do 
diretor francês François Truffaut. Eles assistiram às três sessões do 
filme, e, sob efeito daquelas imagens, compuseram, na mesma noite, 
as músicas “Novena”, “Gira-girou” e “Crença”. 

Não sou o único que acha esta a sessão de cinema mais 
emblemática da história da cidade — o que, para um lugar 
reconhecido internacionalmente pela cinefilia, é um feito e tanto. 
Por isso, resolvi investigar este episódio mais a fundo. Ao mergulhar 
na narrativa do livro Os Sonhos Não Envelhecem, comecei a perceber 
que antes da esquina virar um clube o cinema foi o catalisador 
dos encontros. Ao final da leitura, minha cabeça fervilhava com a 
seguinte hipótese: seria possível afirmar que o Clube da Esquina 
também possui um lastro cinetmatográfico? Para (tentar) seguir 
nesta estrada, o Centro Cultural Unimed-BH Minas apresenta 
MAIS FUNDO QUE O MAR: O CINEMA, A MÚSICA E AS ESQUINAS, 
que surge da vontade e da necessidade de dar luz a uma questão 
importantíssima na cultura de Belo Horizonte: o estreitamento 
entre cinema e música a partir da geração dos anos 60 e 70 (mas que 
também rendeu trabalhos nas décadas seguintes). 

MAIS FUNDO QUE O MAR
Samuel Marotta, curador



Mais Fundo que o Mar é composta por cinco eixos programáticos 
(totalizando 21 filmes): Milton Nascimento; Tavinho Moura nos filmes 
de Carlos Alberto Prates Correia; Wagner Tiso nos filmes de Walter 
Lima Jr.; Carta Branca a Márcio Borges e Sessões Especiais. 

Para o dia da abertura, exibiremos o filme Jules et Jim três 
vezes ao longo do dia, de modo a rememorar a experiência de 
Milton Nascimento e Márcio Borges. No encerramento, um filme-
homenagem ao fotógrafo Cafi, Salve o Prazer, dirigido por Lírio 
Ferreira e Natara Ney, junto com o curta-metragem Dona Olímpia de 
Ouro Preto, de Luiz Sartori e trilha sonora de Toninho Horta. A mostra 
conta também com uma oficina de trilha sonora ministrada pelo 
compositor Wagner Tiso; masterclass com Walter Lima Jr.; além de 
seis debates com músicos e especialistas.

O catálogo da mostra Mais fundo que o mar busca contemplar 
os eixos principais da programação e articula. tanto as participações 
musicais e cênicas dos integrantes do grupo quanto uma experiência 
e uma cultura cinéfila mais geral que fez parte do conjunto de 
referências e experiências formativas dos mesmos, contemplando 
desde a rememoração da experiência cinematográfica e cinéfila de 
integrantes do grupo, entre os anos 60 e 70, além de tematizar as 
parcerias de Milton com Ruy Guerra, de Tiso com Walter Lima Jr., e 
de Tavinho Moura com Carlos Alberto Prates Correia. Para além de 
textos críticos, o catálogo vai incluir uma série de depoimentos de 
Tavinho Moura, Ronaldo Bastos, Toninho Horta, Beto Guedes, Wagner 
Tiso e Lô Borges. 

O Clube da Esquina continua vivo nas músicas, nas letras, no 
nosso amor, nos nossos filhos e em quem mais chegar.

Assim termina o texto de Milton Nascimento para o posfácio 
de Os Sonhos Não Envelhecem. E Mais Fundo que o Mar: o Cinema, a 
Música e as Esquinas chegou para contar um pouco dessa história 
através da imersão em filmes fundamentais para a história do 
Cinema Brasileiro.

Que seja uma experiência marcante.

Boa sessão.
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Two young men walk through downtown Belo Horizonte, with 
a tranquility not quite suitable with the moment Brazil was going 
through. It was 1964, and the tension generated by the civil-military 
coup was already present in the city’s streets. 

It could’ve been just another usual afternoon, on a busy Monday, 
in downtown Belo Horizonte, capital of Minas Gerais, except for one 
detail: at 2 p.m., at Cine Tupi, the most emblematic movie session in 
the history of Belo Horizonte was about to take place. 

The two youngsters were Milton Nascimento (Bituca) and Márcio 
Borges—and their walk had a destination: an exhibition of the film 
Jules e Jim, by French director François Truffaut. They watched the 
film’s three exhibitions that day, and, influenced by those images, 
they composed, on the same night, the songs “Novena”, “Gira-girou” 
and “Crença”. 

I’m not the only one who thinks that was the most emblematic 
movie session in the city’s history—which is quite an achievement 
for a place internationally known for its cinephilia. So I’ve decided to 
investigate this episode a little further. As I immersed myself in the 
narrative of the book Os Sonhos Não Envelhecem, I began to realize that 
before the corner [esquina] turned into a club [clube], cinema was 
the catalyst for the encounters. At the end of the reading, my head 
was buzzing with the following hypothesis: would it be possible to 
say that Clube da Esquina also has a cinematographic foundation? 
In order (to try) to follow this road, Centro Cultural Unimed-BH 
Minas presents DEEPER THAN THE SEA: CINEMA, MUSIC AND THE 
CORNERS, which arises from the desire and the need to shed light 
on a very important issue for Belo Horizonte’s culture: the affinity 
between cinema and music, regarding the 60’s and 70’s generation 
(not forgetting that it also yielded artworks in the following decades). 

DEEPER THAN THE SEA
Samuel Marotta, curator



“Deeper than the Sea” comprises five program sections (totaling 
21 films): Milton Nascimento; Tavinho Moura in Carlos Alberto Prates 
Correia’s films; Wagner Tiso in Walter Lima Jr.’s films; White Letter to 
Márcio Borges and Special Exhibitions.

For the opening session, we will exhibit the film Jules and Jim 
three times throughout the day, in order to relive the experience of 
Milton Nascimento and Márcio Borges. At the end, a film in homage 
to photographer Cafi, Salve o Prazer, directed by Lírio Ferreira and 
Natara Ney, in a session alongside the short film Dona Olímpia de Ouro 
Preto, by Luiz Sartori, with soundtrack by Toninho Horta. The event 
will also feature a soundtrack workshop given by composer Wagner 
Tiso; a masterclass with Walter Lima Jr.; in addition to six debates 
with musicians and experts.

The catalog of “Deeper than the Sea” seeks to contemplate 
the program’s main themes, while articulating both the musical 
and acting participations of the collective’s members with a more 
general cinephilia experience and culture, which were part of their 
set of references and formative years. By doing so, we expect to 
also contemplate the recollection of cinematographic and cinephile 
experiences of the group’s members, which took place in the 60’s 
and 70’s, in addition to thematizing the partnerships of Milton with 
Ruy Guerra, Tiso with Walter Lima Jr., and Tavinho Moura with Carlos 
Alberto Prates Correia. In addition to critical essays, the catalog 
also includes a series of unpublished statements by Tavinho Moura, 
Ronaldo Bastos, Toninho Horta, Beto Guedes, Wagner Tiso and Lô 
Borges. 

“Clube da Esquina is still alive in the songs, the lyrics, our love, 
our children and in whoever else that feels touched by it.” 

That’s how Milton Nascimento’s afterword to Os Sonhos Não 
Envelhecem ends. And “Deeper than the Sea: Cinema, Music and 
Corners” has arrived to narrate a bit of this story, through an 
immersion in films that are fundamental to the history of Brazilian 
Cinema.

May it be a remarkable experience.

Have a great session! 
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O CLUBE DA 
ESQUINA E O 
CINEMA

O cinema entrou na minha vida logo na primeira vez em que 

eu entrei numa sala de cinema. Era 1954, e eu tinha oito anos. Era 

de noite, cine Santa Tereza. A sessão já havia começado. Passava 

Simbad, o Marujo. No fundo de um auditório escuro, numa parede 

mágica — a tela branca —  dei de cara com o menino indiano Sabu 

subindo pelas velas de uma linda caravela de mercadores, fugindo 

de marinheiros barbudos, fazendo acrobacias sobre minha cabeça. 

O azul do mar em technicolor era hipnótico e sem fim. 

Também sem fim foi a paixão que nasceu nos meus olhos 

infantis naquele mesmo instante. “É isso que eu quero — viver 

dentro do filme! Não quero mais sair daqui da sala escura!”

Viajei no cinema. Vendi gibi para comprar ingresso e voltar lá 

para dentro, me esgueirei por entre as portas sanfonadas de ferro 

para ver o seriado de graça, quando não havia condição de entrar 

na legalidade. Programa sagrado dos domingos. Duas sessões 

inteiras para meu desfrute semanal. De vez em quando, papai me 

levava numa ou outra sessão noturna. 

Criei filmes incríveis na minha cabeça de menino, Encenei meu 

magnífico (teria sido!) A Ilha das Formigas, aos 10 anos, num lote 

vago da rua Divinópolis, de improviso, coadjuvado pelo coautor-

roteirista Marinho Jofre, de 9 anos. 

Aos 17, eu já era cinéfilo de carteirinha, estudioso da 

matéria, No caso, a carteirinha de afiliado do Centro de Estudos 

Cinematográficos de Minas Gerais (CEC), onde fui parar, conduzido 

márcio borges

tudo tem sua vez de lá retornar /

ao lugar mais fundo fundo fundo / mais que o mar

Márcio Borges | Milton Nascimento  
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por outro grande cinéfilo, Sérvulo Siqueira, sobrinho do crítico e 

jornalista Cyro Siqueira, daquela geração heroica que teve Jacques 

do Prado Brandão, Fritz Teixeira de Salles, Afonso Torres, os pais-

fundadores do CEC, e veros antecessores de Maurício Gomes Leite, 

Edmar Pereira, Geraldo Magalhães e nós, daquela jovem geração 

que surgia e crescia nos anos de chumbo da ditadura militar

Eu me lembro daquela turma de cinéfilos até hoje, nossas 

sessões comentadas, primeiro na rua Curitiba, na sobreloja do cine 

Art-Palácio, depois no auditório da Imprensa Oficial, na avenida 

Augusto de Lima.  

Às vezes, os comentários se prolongavam noite adentro, 

duas, três horas depois de terminadas as sessões. A respeito 

disso, comentávamos: “deu Anjo Exterminador na turma”, em 

referência (obviamente cinéfila) ao filme de Luis Buñuel, em que as 

personagens não conseguem mais sair de uma festa. 

Afinal, nós saíamos e íamos direto para as mesas da Cantina 

do Lucas.

Como disse Tavinho Moura, certa vez: “assistir um filme de 

Fellini comentado por Ronaldo Brandão era assistir ao filme duas 

vezes!”

Sem me dar ao luxo e trabalho de ser um fiel memorialista, 

cito de cabeça o máximo de frequentadores daquelas memoráveis 

reuniões, correndo o risco de esquecer alguma pedra preciosa pelo 

caminho.

Começo comigo. Milton Nascimento. Tavinho Moura. Fernando 

Brant, José Haroldo Pereira, Geraldo e Tiago Veloso, Flávio Werneck, 

Flávio Márcio, Luiz Otávio Madureira, Schubert Magalhães, Ronaldo 

Brandão, Ronaldo Noronha, Ricardo e Rubens Gomes Leite, Vitor 

Hugo de Almeida, Carlos Alberto Prates Correia, Neville d`Almeida, 

Mário Alves Coutinho. José Sette de Barros, Túlio Marques, Guaracy 

Rodrigues, Carlos Figueiredo, Carlinhos Flex, Carlos Alberto de 

Freitas, Celina Albano, Dilma Roussef, Dickson Amaral de Oliveira, 

Inês e Lucinha Etienne, Luis Alberto Sartori, Murilo Antunes, Silvio 
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Henrique, Silvio Lana, Sérvulo e Cecília Siqueira, Paulo Vilara, Paulo 

Augusto Gomes, Moacir de Oliveira, José Anibal, Sérgio e Mário 

Lara, Charles Veiga, José Roberto e Marco Antônio Resende, Cláudio 

Galeno de Magalhães Linhares, Aline Mendonça, Tibi Dias. Sérgio 

Maldonado. Leonardo Padrão.

Foram tempos memoráveis aqueles, todo mundo ativando 

alguma coisa, uns filmando, subindo nos palcos, outros escrevendo, 

compondo, cantando, outros organizando o movimento estudantil...

Como eu mesmo já escrevi, aquela sim, foi a nossa linda 

juventude. Naqueles dias, aquela geração começava a construir 

com sangue, suor, talento e lágrimas, um imenso acervo cultural 

e afetivo.

O Clube da Esquina é fruto dessa geração. 

Nossas músicas proto-cinematográficas, primeiramente as que 

eu e Bituca criávamos no Edifício Levy, desde o início, estendiam 

uma conexão explícita, nada secreta, com a sétima arte, como 

se dizia, a arte por excelência do século vinte. Nossas canções 

mantinham e estreitavam o compromisso com as imagens. Nossa 

primeira e principal motivação para compor canções foi o cinema, 

mais especificamente, um filme — Jules et Jim, do francês François 

Truffaut. Em português, Uma Mulher Para Dois. 

Avaliação modesta do inventor desse título esdrúxulo.

Na verdade, Jeanne Moreau foi uma mulher para muitos 

milhões.

Muitos daqueles jovens cinéfilos se tornaram diretores, 

compositores, participantes e criadores de cinema, muitos outros 

“se perderam no caminho”, como escreveu o letrista Ronaldo 

Bastos. Quase sempre foi uma jornada de vidas inteiras. Sou 

testemunha ocular de muitas dessas aventuras que resultaram 

em trilhas e filmes de valor cultural hoje inestimável, como as 

que foram selecionadas pela excelente curadoria dessa mostra 

anunciada aqui. 

Vi meus amigos Milton Nascimento e Ruy Guerra criarem 
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parceria sólida, que rendeu muitas canções antológicas, dentro e 

fora dos filmes, desde o inaugural “Canto Latino”, que é uma obra-

prima da Música Popular Brasileira. 

Eu estava por perto, como amigo e às vezes como figurante, 

quando Tavinho Moura criou com Carlos Alberto Prates Correia 

uma parceria que comparo à de Bernard Hermann e Hitchcock, 

Nino Rota e Fellini, Georges Delerue e Truffaut. Fizeram cinco ou 

seis filmes cheios de genialidade. 

Na linha das colaborações geniais, como entre Enio Morricone 

e Quentin Tarantino, ou John Williams e Spielberg, a mostra visita 

três obras da bela parceria entre Wagner Tiso e Walter Lima Jr. Um 

maestro e um cineasta excepcionais.

As sessões especiais também estão repletas de filmes realizados 

por alguns de meus diletos amigos. Saúdo todos eles, saudando um 

em especial, o saudoso, tão precocemente falecido, meu querido 

mentor, motivador e montador do meu curta Joãzinho e Maria (1966), 

o inesquecível e verdadeiro homem de cinema, Geraldo Veloso. 

Salve, Veloso.

Na matinê, será uma delícia rever O Menino Maluquinho, obra 

antológica que tem a mão criativa de dois grandes amigos meus, 

ambos muito ligados ao Bituca e ao Clube, o mestre Ziraldo e o 

cineasta Helvécio Ratton.

Resta falar das razões que me levaram a escolher os filmes da 

“carta-branca” que a curadoria me deu para escolher, e porque 

justamente aqueles, dentre milhares de filmes que já vi e dezenas, 

talvez centenas, que possam ter me influenciado. 

Primeiro, invoco razões aleatórias, vagamente sentimentais. 

Nas sessões anjo-exterminador do CEC, a gente se divertia fazendo 

lista dos 10 mais. Alguns títulos frequentaram minha lista durante 

anos e anos. Quando recentemente me indagaram sobre quais 

seriam meus 10 mais de hoje, lembrei-me do Dickson e escolhi 

basicamente os filmes realizados no século passado, o século do 

cinema. Os filmes de hoje, assim ao pé da letra, eu não saberia mais 
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escolher, porque perdi contato com a matéria numa explosão em 

que vi de relance Batman brigando com Superman.

Talvez pelo contraste com o mundo pós-moderno, eu tenha 

escolhido Rastros de Ódio, de John Ford, em 1956, Pierrot, Le Fou, de 

Jean-Luc Godard, de 1965, e Viva Zapata!, de Elia Kazan, feito em 

1952 e que de certa forma inspirou uma canção que compus para o 

disco Clube da Esquina, “Tudo que Você Podia Ser”.

Poderiam ser muitos, muitos outros. Os cinemas brasileiro, 

americano, russo, europeu, oriental e mundial estão repletos de 

obras-primas, desde sempre

Escolhi três momentos de pura cinematografia, pura 

inventividade formal. Três formas de explorar a História e o espaço-

tempo. Três visões pessoais sobre as sombrias encruzilhadas da 

humanidade, três visões do mundo, três histórias de vida intensas 

e belas. Três filmes que dificilmente estariam numa lista de 10 mais, 

feita nos dias de hoje. Nem mesmo sei se na minha lista afetiva de 

agora esses três ainda estariam lá. Só sei que a cada vez que os 

revejo eu me lembro da primeira vez, o primeiro impacto causado 

por aqueles filmes novinhos em folha, fresquinhos, recém-saídos 

da brilhante mente criadora que os lançou ao mundo naquele 

momento único da humanidade. Três vigorosas declarações de 

amor ao cinema. 

Através de alguns títulos de canções, “Balada dos 400 Golpes”, 

“Contos da Lua Vaga”, “Vagas Estrelas”, tento manter acesa a chama 

dessa velha paixão cinéfila.

Por essas razões, que poderiam ser resumidas em minha 

familiaridade com os dois temas, cinema e música, sinto-me “em 

casa” nesta honrosa homenagem que o Minas Tênis Clube presta 

ao Clube da Esquina.

Quem juntar esse arsenal de memórias de cinéfilo que agora 

acabo de suscitar, ao material artístico criado por nós, artistas 

do Clube da Esquina, nesses 50 anos poderá talvez ter ideia de 

minha presente alegria, ao refazer esse percurso cheio de sons e 
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imagens, chamado vida, na companhia de algumas das mais belas 

e preciosas lembranças de minha geração.

Em nome dos homenageados, agradeço penhorado.
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Belo Horizonte era uma sensível esquina do cinema nos anos 

60. O CEC — Centro de Estudos Cinematográficos — reunia 

cinéfilos para discussões, exibições, aulas, encontros. Na 

pauta, temas como Nouvelle Vague, cinema americano, western, 

neorrealismo, o meta-cinema de Godard, cinemas japonês, 

polonês, sueco, russo; Cinema Novo, Buñuel. Dezenas de 

críticos, diretores, aficionados, se formaram em torno do 

CEC, que continua, até hoje, suas atividades. Mais tarde 

foi criado, também, o CEMICE, Centro Mineiro de Cinema 

Experimental, para viabilizar a produção cinematográfica. 

Entre os cinéfilos do CEC encontrava-se Márcio Borges, cujo 

sonho era dirigir filmes e que acabou se tornando parceiro 

de Milton Nascimento e um dos letristas mais originais 

da geração brilhante de cancionistas que sucedeu à Bossa 

Nova. Outro sempre presente foi Tavinho Moura, que mais 

tarde iria participar intensamente do cinema mineiro, em 

filmes de Schubert Magalhães, Carlos Alberto Prates Correia 

e outros. Tavinho seria também um expoente do grupo de 

compositores aliados a Milton, aquele conhecido por direito, 

ou comodidade da crítica, como Clube da Esquina. De todas as 

pessoas desse grupo, Tavinho foi quem mais botou a mão na 

massa do cinema, compondo trilhas, atuando, trabalhando nas 

equipes.

O que há em Jules et Jim, filme de 62, realizado por 

François Truffaut, que acabou levando a dupla Milton 

Nascimento/Márcio Borges ao início de sua parceria? O filme 

conta a história entrelaçada de três pessoas. A amizade 

entre Jim e Jules é tão forte quanto seu amor por Catherine. 

A personagem feminina, interpretada por Jeanne Moreau, vive 

seus amores, não apenas pelos dois amigos, com uma liberdade 

chico amaral
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que só a época de Truffaut poderia assumir. Até hoje o 

filme nos comove, graças ao trabalho elegante e poético de 

François Truffaut.

Uma das respostas à pergunta do parágrafo anterior foi da 

própria Jeanne Moreau. Num encontro com Milton nos Estados 

Unidos, anos depois, ao ouvir o músico falar do impacto e do 

efeito seminal de Jules et Jim sobre ele e Márcio Borges, a 

atriz francesa comenta: “é o poder da arte, Milton, isso é 

a nossa grande responsabilidade. Assim como nós conseguimos 

alcançar vocês no Brasil, naquela época, hoje vocês é que 

estão influenciando as pessoas pelo mundo afora”. 

Em Palavras Musicais, livro de entrevistas escrito por 

Paulo Vilara (cinéfilo de longa data, aliás) o depoimento 

de Márcio Borges: “(…) Esse filme foi o detonador de tudo 

em nossa parceria. Vimos três sessões seguidas, 16, 18 e 

20 horas, no antigo Cine Tupi; saímos já à noite, fomos 

para o meu quarto, o Bituca empunhou o violão, eu peguei 

lápis e papel e já começamos a tentar traduzir toda aquela 

emoção. (…) Depois que vimos Jules et Jim, deu um estalo na 

cabeça da gente e começamos a compor: o cinema fez nascer 

nossa parceria”. As três músicas feitas naquela noite foram 

“Novena”, inicialmente “A Paz do Amor que Vem”, homenagem a 

Truffaut, segundo o letrista; “Gira, Girou”, que fazia parte 

de um roteiro de Márcio; e “Crença”: “bem Jules et Jim, uma 

fé na amizade, na parceria, no amor”. 

Márcio fala ainda do auge da Nouvelle Vague, dos filmes 

de Godard, Truffaut e demais diretores, do conceito de 

filme de autor, e de como Jules et Jim representava aquilo 

perfeitamente. Caetano Veloso, em seu livro Verdade 

Tropical, relembra sua imediata empatia com o moderno 

cinema europeu, por várias razões, entre elas a liberdade 

de comportamento das personagens femininas, mais naturais em 

relação ao amor e ao sexo. Além disso, esse tipo de cinema 
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se afastava bastante da mitologia norte-americana, trazendo 

uma reflexão crítica sobre a realidade, sobre o próprio 

cinema, que encontrava total ressonância nos cinéfilos 

brasileiros, contribuindo, sem dúvida, para o nascimento do 

Cinema Novo.

Belo Horizonte vivia, através daquela geração, seu 

interesse pelo cinema da mesma forma que outros centros 

pelo mundo afora. O que se assistia e era apaixonadamente 

analisado em debates e críticas não diferia tanto do que era 

discutido por André Bazin, François Truffaut e outros, nos 

Cahiers du Cinéma.  

Outra coisa pulsava na cidade, além do cinema: a 

música. Depois da Bossa Nova, a música brasileira seguia 

consistente e criativa. Surgiu, por exemplo, o samba-jazz, 

o “lado instrumental da bossa nova”, conforme definição do 

saxofonista Nivaldo Ornelas. Quando Wagner Tiso e Milton 

Nascimento mudaram-se para Belo Horizonte, aproximadamente 

em 61, sua maior inspiração era o Tamba Trio, grupo 

instrumental e vocal que aprofundava o legado da Bossa Nova. 

Wagner e Milton foram capturados, ainda em Alfenas, pela 

musicalidade inovadora do trio. Seu líder, o pianista e 

arranjador Luís Eça, era o mestre indiscutível, e, não por 

acaso, foi o arranjador do disco de estreia do cantor.

Milton e Wagner encontraram na capital mineira um grupo 

de músicos ligado nas mesmas coisas, com o mesmo afã de 

tocar aquela música, e não apenas o repertório clássico dos 

bailes. Ligados também em coisas até então pouco conhecidas 

daqueles trespontanos, como os sons de Miles Davis, 

Charles Mingus, John Coltrane, que os dois foram ouvindo e 

absorvendo com total interesse.

Fiquemos ainda, para alcançar o nosso tema, um pouco antes 

do famoso disco de Milton Nascimento e Lô Borges. O disco 

de estreia de Milton, de 67, contém várias músicas que 
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parecem entrelaçadas ao cinema: “Crença”, “Irmão de Fé”, 

“Gira, Girou”, “Morro Velho”, “Três Pontas”, “Outubro”, até 

mesmo “Travessia”. “Canção do Sal”, por exemplo, é um filme 

pronto, um roteiro neorrealista sobre um trabalhador das 

salinas, sua dura realidade e seus sonhos. “Morro Velho”, 

já citada, é outro roteiro admirável, uma possível estória 

de Graciliano Ramos num filme de Leon Hirszman. Algumas 

canções de Milton Nascimento parecem temas de westerns. São 

sóbrias, podendo se expandir, sugerindo algo épico, evocando 

um espaço físico amplo, que coincide com a amplidão mesma 

da melodia. Um anseio de liberdade percorre os versos, como 

em “ah, jogar o meu braço no mundo/ fazer meu outubro de 

homem/ matar com amor essa dor/vou fazer desse chão minha 

vida/meu peito é que era deserto/o mundo já era assim”, da 

letra de Fernando Brant em “Outubro”; ou ainda nos versos 

“em minha garganta as canções explodem/ em pontas de faca, 

rasgando espaço e vem/minha luta ajudar, eh!”, de Márcio 

Borges, em “Rio Vermelho”, do segundo disco, Courage. O país 

estava sob uma ditadura militar, e toda aquela geração iria 

manifestar seu repúdio e sua fúria com a interdição de um 

projeto democrático de desenvolvimento, soberania e inclusão 

social. “Rio Vermelho” é também o título em português de 

um faroeste dirigido por Howard Hawks. Márcio iria batizar 

muitas canções com nomes de filmes, ou fazendo alusão a 

eles: “Contos da Lua Vaga” (Contos da Lua Vaga, de Kenji 

Mizoguchi, 1953), “Demônio do Meio-Dia” (O Demônio das Onze 

Horas, de Jean-Luc Godard, 1965), “Vagas Estrelas” (Vagas 

Estrelas da Ursa, de Luchino Visconti, 1965), “Balada dos 

400 golpes” (Les 400 Coups/Os Incompreendidos, de François 

Truffaut, 1959), “O Aventureiro do São Francisco” (O 

Aventureiro do Pacífico, de John Ford, 1963) (ver P. Vilara, 

em Palavras Musicais, p. 159).

Algumas características da música de Milton, junto com as 

letras de Márcio Borges, Fernando Brant e Ronaldo Bastos, 
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favorecem a aproximação com o cinema. Frequentemente o 

tema já é apresentado para o letrista (“estava pensando 

em tal coisa e fiz essa música”), o que confere algo real 

à canção. Quando é o letrista que escolhe o tema, tal 

qualidade fílmica se mantém. Músicas sobre lugares, pessoas, 

fatos, coisas, situações, trazem um caráter de crônica, de 

retrato, de reportagem, de câmera na rua e olho na câmera. 

É por aí que a obra do Clube da Esquina se afasta do lirismo 

namorador, para usar aqui a expressão e o conselho de Manuel 

Bandeira. Os exemplos são muitos: “Ponta de Areia”, “Três 

Pontas”, “Encontros e Despedidas”, “Leila”, “Essa Voz” (para 

Elis), “Maria Três Filhos”, “Sentinela”, “Beco do Mota”, 

“Menino”, “Dinamarca” (com Gilberto Gil), “A Chamada”. O 

uso de intervalos incomuns na melodia, sétimas, oitavas, 

quartas, quintas, o frequente emprego de cromatismos, as 

harmonias desenvolvidas para além de um campo harmônico 

estático — os “mil tons” cantados por Caetano Veloso — dão 

à composição de Milton um ar de música instrumental, um 

alcance nesse sentido, tornando-a completamente diferente 

das demais. 

Considere-se ainda o fato de sua música nascer de um 

autêntico instrumento, a voz, que responde à imaginação 

melódica e harmônica. Tudo isso o aproxima dos compositores 

de trilhas, do classicismo moderno via cinema. Em recente 

conversa com Tavinho Moura, este comentava que o compositor 

de trilhas de western (e outros gêneros) era geralmente 

um europeu que utilizava o material clássico moderno, nem 

sempre recorrendo à música caipira dos caubóis. Para os 

jovens compositores mineiros, não passaria despercebida a 

imensa qualidade da música de cinema.

Em 1970, Milton assina a trilha de Os Deuses e os Mortos, 

filme de Ruy Guerra, além de atuar, fazendo o papel do 

jagunço Dim Dum. Uma das composições foi “A Chamada”, 

misteriosa, impressionista, sobre uma entidade da floresta, 
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uma Iara, interpretada por Ítala Nandi, que atrai e mata 

sua presa. Também marcante na trilha foi “Tema dos Deuses”, 

que poderia ser descrita como um tema de western terceiro-

mundista com harmonia wagneriana. A experiência com trilhas 

para cinema, teatro e balé tornou mais apurada ainda a 

capacidade do compositor de sugerir imagens, cenários, 

ambientes. Naná Vasconcelos me disse numa entrevista que 

tinha aprendido em Villa-Lobos a importância da paisagem na 

música, e que levou esse conceito para a música de Milton, 

que ele entendia como sendo “a África mineira” (ver A Música 

de Milton Nascimento). Naná completa a paisagem em “Tema dos 

Deuses”, misturando seu batuque afro ao violão espanholado 

do compositor, num resultado realmente impactante.

No disco Clube da Esquina, lançado há 50 anos, o impulso 

maior vem da própria música. Milton vinha preparando uma 

fusão desde 1970, mais ou menos, contando com o apoio de 

Wagner Tiso, Toninho Horta, Robertinho Silva, Novelli, 

Tavito, Zé Rodrix, Naná Vasconcelos, músicos do grupo Som 

Imaginário. Mas foi com Lô Borges, e seu parceiro Beto 

Guedes, que o impulso foi dado. Algumas semanas numa praia 

perto de Niterói e grande parte do repertório foi composta. 

“Nada Será Como Antes” poderia ser o tema do álbum; 

“Resistindo na boca da noite um gosto de sol”, diz a letra 

de Ronaldo Bastos. 

Em 1972, a barra estava pesada no Brasil. E aqueles 

músicos, que faziam eles? Resistiam na boca da noite. O 

Clube da Esquina foi uma resposta às ondas do planeta. 

Fechadas as portas para toda ação política, uma outra onda 

crescia, uma onda planetária de rebeldia cultural. O flerte 

com a irracionalidade, o culto às drogas, a liberação 

erótica, a admiração por Jimi Hendrix, tudo aponta para a 

busca de uma nova racionalidade também, uma racionalidade 

marcusiana. “O que vocês diriam dessa coisa que não dá mais 

pé/ o que vocês fariam pra sair dessa maré/ o que era sonho 
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vira terra/ quem vai ser o primeiro a me responder”, cantam 

os versos de Fernando Brant em “Saídas e Bandeiras”.

Em 1972, portanto, o grupo mineiro, com alguns cariocas 

e pernambucanos, deu sua resposta à era que começou com 

os Beatles e continuou na contracultura. No livro A Música 

de Milton Nascimento, comento sobre a canção “Nada Será 

Como Antes”: “Música pop com sofisticação, um diferencial 

desse grupo”. Tom Jobim deu seu aval àquele tipo de música 

ao gravar “Trem Azul”, mantendo em seu arranjo (no vocal) 

inclusive o solo de guitarra de Toninho Horta, um solo 

cantabile, com oitavas, à maneira de Wes Montgomery. É por 

aí que podemos ver a diferença do Clube da Esquina. A música 

formadora dos músicos, da época do samba-jazz, com seus 

procedimentos harmônicos, rítmicos, composicionais, não é 

abandonada, está ali presente. 

Embora haja influências, não existe imitação no Clube da 

Esquina. Não há um tipo de arranjo, nem composição, que 

lembre os Beatles ou qualquer outro. O samba, a América 

espanhola, a música pop moderna, as inefáveis baladas 

miltonianas, como “Cais”, tudo isso é apresentado num estilo 

original e encantador, com um gosto de sol e de arte, 

ultrapassando as experiências rotineiras.
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Na amizade a que me refiro, as almas 
entrosam-se e se confundem em uma 
única alma, tão unidas uma à outra 
que não se distinguem, não se lhes 
percebendo sequer a linha de demarcação. 
Se insistirem para que eu diga porque o 
amava, sinto que não saberia expressar 
senão respondendo: porque era ele; 
porque era eu.

Da Amizade, Michel de Montaigne

O Clube da Esquina foi e continua sendo um acontecimento na 

cultura e na música brasileira. Sua genialidade se deve ao frescor 

da sua poesia e suas narrativas cinematográficas, à complexidade 

dos arranjos, à forma como abordou uma “mineiridade” — seu lado 

barroco, cristão, a exploração de suas montanhas, a escravidão 

encruada na arquitetura e nas manifestações populares e sua lenta 

caminhada rumo à modernidade —, à sutileza combativa ao regime 

militar e muito mais. Todas essas características são camadas que 

se sobrepõem e se complementam quando buscamos destrinchar 

o fenômeno de um grupo de jovens que convergiram suas vidas 

para a criação artística.

O Clube da Esquina não chegou a ser um movimento — a 

despeito da reivindicação de autores como Ivan Vilela (2010). Mas 

era um grupo consolidado, com um núcleo fixo que agregava 

cada vez mais amigos em torno do fazer e pensar artístico, que 

ia, também, além da música — e a linguagem que esteve mais 

próxima o tempo todo foi o cinema.

Eu sempre falo que as coisas que eu faço 
têm muito a ver com cinema. Então, pra 
mim, aquilo foi a bênção de Deus pra eu 
continuar fazendo, e é diferente mesmo.

Milton Nascimento, em entrevista a Chico 
Amaral, 2018

pérola mathias
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Mas há um elemento primordial que é a cola social que sustenta 

as relações desenvolvidas no que ficou sendo chamado de Clube da 

Esquina. Um valor, uma moral, um tipo específico de afeto, uma ética 

não rígida, um contraponto (para não dizer o oposto) da autoridade 

e das muitas relações institucionalizadas, hierarquizadas, às quais 

estamos submetidos na vida social: a amizade. Milton Nascimento 

declarou ao longo de sua vida pública, diversas vezes, o valor que dá 

à amizade e o que ela representa para ele: a coisa mais importante 

da vida (DOLORES, 2006; AMARAL, 2018)

Na modernidade, com uma tendência à individuação, um 

sujeito pode escolher, dentro de uma multiplicidade de âmbitos, 

ser, segundo Francisco Ortega (2009 apud FORMIGA, 2014), o 

“arquiteto de uma rede, o promotor de suas relações sociais em 

um universo construído por ele mesmo”, na qual a amizade é 

uma alternativa a um ambiente saturado de relações, bem como 

à solidão imposta pelo tempo histórico. Como analisa Tarcila 

Formiga a respeito da formulação do autor ao analisar a relação do 

crítico Mário Pedrosa com os artistas mais jovens com os quais ele 

se relacionou, a amizade é pautada numa ausência de fixidez, está 

aberta ao novo e à experimentação de quem a vive, inclusive com 

relação aos valores que vão ser definidos como balizas para quem 

os que a compartilham.

Milton Nascimento, Marcio e Lô Borges, Wagner Tiso, Fernando 

Brant, Toninho Horta, Nelson Angelo, Ronaldo Bastos, Beto Guedes 

e Tavinho Moura. Não exatamente nessa ordem, não apenas eles, 

mas mais ou menos por aí. Uma série de encontros que começam 

ainda na adolescência quando Milton Nascimento, Bituca, morava 

na cidade de Três Pontas com seus pais adotivos, Lília e Josino, e 

ele começa a tocar com Tiso. Dali, se mudam para o edifício Levy, 

centro da capital Belo Horizonte, onde encontram a família Borges, 

com seus 11 filhos. O Clube da Esquina das ruas Divinópolis com 

Paraisópolis, no bairro de Santa Tereza, poderia muito bem ter sido 

apelidado com alguma referência ao edifício de tantas histórias. 
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Mas faltava Lô crescer e se integrar de corpo e alma naquela 

criação incessante de sons e poesia; faltava Milton Nascimento 

começar a mostrar suas composições; era imprescindível que 

Márcio mergulhasse mais e mais nas atividades cinéfilas, 

sobretudo do CEC; faltava Sérvulo Cerqueira apresentar Fernando 

Brant a Milton num ônibus; faltava Milton se lançar no Rio de 

Janeiro e conhecer um adoentado poeta Ronaldo Bastos; e havia 

um ambiente assombrado pela ditadura, cada vez mais dura, que 

tolhia as liberdades e os sonhos, que escancarava os medos e fazia 

sobressaltar a vontade de resistir. 

É difícil encontrar um marco inicial para o qual se diga: foi ali. 

O ponto de partida de uma história pode sempre ser deslocado. 

Ou, como escreve Paulo Thiago de Mello para a coleção do Livro do 

Disco, “Há um momento que é o início de tudo. E, paradoxalmente, 

esse começo se dá no depois, quando em forma de memória se 

reconta a trama do acontecido” (2018, p. 15).

Esse ponto chave é o momento em que Márcio Borges convence 

Bituca de que ele precisava ir ver o filme Jules et Jim (1962), de François 

Truffaut, que impactou tanto Milton que eles acabaram assistindo 

à sessão diversas vezes. Dali, direto para o “quarto dos homens” 

— onde os filhos dos Borges dormiam em beliches, mas também 

ensaiavam e abrigavam amigos perdidos ou bêbados das noitadas 

—, compuseram a música que veio a se chamar “Novena”, gravada 

no disco Angelus (1993), e que nasceu com o nome de “Paz do amor 

que vem”; além de “Gira girou” e “Crença”, ambas gravadas em 

1967. Daí em diante, muita água rolou, principalmente na carreira 

de Milton Nascimento, com suas participações em festivais, com a 

eleição de “Travessia” como a segunda melhor colocada no Festival 

Internacional da Canção de 1967 e seu estabelecimento na indústria 

fonográfica. Enquanto Márcio, primeiro parceiro, além de escrever 

críticas de cinema, dirigiu seu primeiro curta, Joãozinho e Maria, 

apresentado em festival no Rio de Janeiro, numa programação que 

incluía diversos novos diretores, como Rogério Sganzerla.
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Milton Nascimento acabou sendo o integrante que primeiro se 

destacou como artista, ainda que Wagner Tiso também estivesse, 

ao mesmo tempo, se consolidando como grande pianista. A figura 

de Milton ganhou proeminência por ser ele cantor, compositor e 

instrumentista, além do timbre e do alcance vocal de destaque. 

Então, ele acabou se tornando um porta-voz, mentor, incentivador 

e aglutinador do grupo. Antes dos icônicos discos Clube da Esquina 

(1972) e Clube da Esquina 2 (1978), lançados pela EMI/Odeon, Milton 

lançou o primeiro compacto, Barulho de Trem (1964, Dex Discos 

do Brasil); Milton Nascimento (1967, Codil), que traz a canção 

“Travessia”; Courage (1969, CTI), que traz versões em inglês de 

suas canções até ali e conta com Herbie Hancock e Eumir Deodato 

tocando, além de produção de Creed Taylor; Milton Nascimento 

(1969, Odeon); e Milagre dos Peixes (1970, Odeon), fortemente 

marcado pela censura, que proibiu muitas de suas letras, que 

foram substituídas por vocalizes. 

Mas o que consagrou o grupo, como um todo, na vida artística 

e pública do país — e do mundo — foi o disco duplo assinado por 

Milton Nascimento e Lô Borges, que ganhou o nome de Clube da 

Esquina e foi lançado em 1972 pela Odeon. E, seis anos depois, o 

disco Clube da Esquina 2, no qual diversos artistas já consolidados 

no meio musical e na mídia participaram, como Chico Buarque, 

Elis Regina, Gonzaguinha, Joyce, João Donato, Paulo Jobim e Danilo 

Caymmi.

Mas, além da mítica história da sessão de Jules et Jim 

assistida repetidas vezes por Bituca e Marcinho no Cine Tupi, que 

desencadeou um processo irreversível de composição em ambos, e 

das incursões do segundo pelo CEC, o que o Clube da Esquina tem 

a ver com o cinema?  É possível apontar a influência do cinema 

nas atividades, trocas e criações do grupo em três dimensões. A 

primeira, talvez mais óbvia pelo que descrevi até aqui, é a relação 

do espectador. A segunda, da apropriação de um tipo de linguagem 

e sua transmutação – isso significa, no caso, a ideia de que muitas 
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das letras de Márcio Borges, mas também do próprio Milton, Brant 

e Bastos, bem como o desenvolvimento das melodias e camadas 

dos arranjos, expressam cenas em movimento. Eles procedem a 

montagem de fórmulas poéticas atreladas a harmonias e ritmos 

inovadores na música popular de consumo - ou seja, atrelada 

ao mercado fonográfico. E há a inserção, de fato, dos músicos na 

produção do cinema nacional através das relações que estabelecem 

com diretores mais ou menos contemporâneos seus, seja atuando 

e/ou fazendo a trilha de diversos longas. 

Ao longo do texto que se segue, farei uma digressão em que 

misturo os três âmbitos apontados acima sobre a relação entre 

o Clube da Esquina e o cinema, à medida em que, apegada ao 

programa da mostra Mais Fundo Que o Mar,  passeio pelas obras 

selecionadas pela curadoria, mas não de forma completa — tratar 

de todas as canções dos discos referidos, bem como da extensão 

produção cinematográfica seria assunto para mais de um livro. 

Como descreve Márcio Borges, “a nouvelle vague era um 

fenômeno que acontecia ali, todos os sábados, no auditório do 

CEC, e os estudantes de Nanterre, França, eram os mesmíssimos da 

Faculdade de Filosofia ali no bairro Santo Antônio, ou os de Berkley, 

EUA” (2011, p. 123). O CEC era o Centro de Estudos Cinematográficos, 

cineclube fundado no começo da década de 1950 e de onde saiu a 

Revista de Cinema, à qual Glauber Rocha se rasgava em elogios. 

Nas atividades do CEC, discutia-se muito o cinema francês e o 

neorrealismo italiano. Outro debate acirrado entre seus membros, 

ainda em fins da década de 1950, foi quanto à delimitação entre a 

atividade do crítico e do realizador de cinema, especificamente na 

figura de Cyro Siqueira. Algo que foi quebrado logo pela geração 

seguinte, por exemplo, com a figura de Geraldo Veloso. E depois 

por Carlos Alberto Prates Correia, que acabou realizando o seu O 

Milagre de Lourdes (1965), pelo novo CEMICE (Centro Mineiro de 

Cinema Experimental), o primeiro produzido ali.

Márcio esteve imerso nas discussões do CEC, bem como nas 
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atividades sociais-etílicas de seu entorno. Sua paixão pelo cinema 

não se dividiu como nos debates anteriores dentro do cineclube, 

acabou realizando seu curta e escrevendo críticas antes de começar 

a trabalhar com publicidade e passar a compor mais, tanto com 

Bituca, quanto com Lô. Aliás, desde muito cedo em seu livro ele 

descreve como Bituca estava sempre o puxando mais para o lado 

musical daquela existência cotidiana pelo Centro de BH. 

No entanto, ambas as experiências se misturavam. Ao mesmo 

tempo imaginava um filme com trilha feita por Milton Nascimento, 

suas letras principais que compuseram os discos intitulados Clube 

da Esquina são roteiros de imagens em movimento que fazem 

referências a situações específicas vividas pelo grupo e também 

a cenas de filmes. As letras de Márcio Borges que foram gravadas 

por Milton Nascimento, mesmo antes do disco de 72, fazem 

citações a esse universo. Como a que abre o disco, “Tudo o que 

você podia ser”, que ao falar de uma jornada existencial através 

de um elemento recorrente nas canções, a estrada, joga luz sobre 

o contexto histórico político daquele momento. Estrada entre 

BH e as cidades de onde vinham seus membros, como a super 

homenageada Três Pontas, onde Bituca cresceu, ou Diamantina, de 

Fernando Brant. Uma das imagens características é a que mostra o 

grupo a bordo do jipe Manoel Audaz. Mas também a estrada entre 

a capital mineira, tendo como ponto de referência principalmente 

a casa dos Borges e o Edifício Maletta, e o circuito musical do Rio 

e São Paulo. Destacam-se “Tudo que você podia ser” em plena era 

Médici e “Clube da esquina nº 2”, que dentre as tantas referências 

remete às manifestações violentas narradas por Márcio em seu 

livro, experiência comum a estudantes da oposição por todo o país. 

E “Um girassol da cor do seu cabelo”, criada a partir do olhar poético 

sobre a namorada no ônibus enquanto iam para Nova Era. Ainda 

em “Tudo que você podia ser” há a menção não ingênua ao líder 

da Revolução Mexicana de 1911, Emiliano Zapata, interpretado por 

Marlon Brando no filme de Elia Kazan, Viva Zapata!, de 1952. 
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A figura do revolucionário seria lembrada pelas décadas 

seguintes, em que uma série de revoluções e golpes se sucederam 

pela América Latina e Central, pautadas pelo antagonismo prático 

e ideológico da revolução cubana e do imperialismo americano 

no pós-guerra. Milton, no início de sua carreira solo, fez uma 

turnê pelo México e ficou apaixonado pelos lugares pelos quais 

passou. É notória a atenção que o músico voltará à América Latina, 

tomada por ditaduras ao longo dos anos de 1960 e 1970. Em Clube 

da Esquina, o disco, Milton interpreta o bolero “Dos Cruces”, do 

espanhol Carmelo Larrea; bem como apresenta “San Vicente”, 

letra de Brant, feita para uma peça de teatro que acabou não a 

utilizando. Desde o título, que remete a um nome católico comum a 

localidades das colônias espanholas e de uma capitania hereditária 

do próprio Brasil colônia, a música traz elementos políticos, com 

uma narrativa dúbia entre sonho e realidade: “Coração americano/ 

Acordei de um sonho estranho / Um gosto, vidro e corte / Um sabor 

de chocolate / No corpo e na cidade / Um sabor de vida e morte”. A 

morte, a escuridão, a noite que se prolonga são imagens recorrentes 

nas letras do Clube da Esquina para sinalizar a vida sob censura e 

força armada — “resistindo na boca da noite um gosto de sol” (de 

Bastos). Diferente do corpo negro também tantas vezes invocado 

como vítima do sistema que o escravizou e deixou marcas perenes 

pelos séculos que se sucedem desde o início do horror colonialista.

Ainda sobre a relação político-artística estabelecida com a 

música latino-americana, é preciso destacar o fato de Milton ter 

gravado em 1970 “Cantos Latidos”, parceria com o cineasta Ruy 

Guerra, em Milagre dos Peixes. A canção trata sobre o conflito de 

coronéis da monocultura no sul da Bahia e que entra para o filme 

Os Deuses e os Mortos, do qual Milton também aparece em uma 

cena como ator. “Volver a los 17”, composição da chilena Violeta 

Parra, que ele interpreta junto à argentina Mercedes Sosa, ambas 

engajadas na luta de esquerda em seus países, além da instrumental 

“Caldeira”, com uma flauta que lembram os sons andinos, no disco 
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Geraes (1976). Quando gravam o Clube da Esquina 2 (1978), entram 

no disco “Cancion por la unidad de Latino America”, composição 

do cubano Pablo Milanés com Chico Buarque, e, mais uma vez, 

Violeta Parra, com Milton interpretando “Casamiento de negros”.  

Além dos versos marcantes que dizem “Meus gritos afro-latidos / 

Implodem, rasgam, esganam / E nos meus dedos dormidos / A lua 

das unhas ganem”, escritos por Ruy Guerra, com música de Milton, 

que formam “E daí?”.

Gostaria de dar especial destaque a essa canção, que é trilha 

de abertura do filme A queda, de 1976, dirigido por Guerra. O filme 

é um momento impactante da filmografia do diretor português 

radicado no Brasil, uma continuação de seu Os Fuzis, um dos 

clássicos do cinema novo. No entanto, A queda traz dois dos 

personagens anteriores em um momento distinto da vida e inverte 

a alegoria de um final redentor presente no primeiro filme. Como 

nota Cardenuto,

Tudo em A queda é absolutamente bem coordenado: o roteiro, 

a crítica social, a trilha, as atuações impecáveis de Nelson Xavier, 

Lima Duarte e Isabel Ribeiro e a montagem entre cenas encenadas 

e outras em que a fala transcorre em voz off sobre uma imagem 

dos “poderosos” reunidos. A cena inicial do brinde dos empresários 

com o sangue dos bois abatidos cria correlações com o operário 

morto em um acidente de trabalho e suas subsequentes mortes 

simbólicas, que acontecem por causa do desprezo com a vida da 

classe trabalhadora. O mais impressionante sobre a exibição desse 

ao invés da potência desejada a partir da morte do animal santo, o que se tem 

em 1976 é a “bovinização” ainda mais ampla do povo. Se este ressurge derrotado 

no novo filme é para esfregar na cara do espectador as causas e consequências 

de uma dominação de classe que, distante de estar superada, redobrou as suas 

forças durante a vigência do regime militar (2017).
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filme em um ano como 2021 é a infeliz questão que dá nome à 

canção “E daí?”, que foi pronunciada pelo atual presidente do 

Brasil ao se manifestar sobre uma pandemia que matou mais de 

600 mil brasileiros. Tragédia agravada por seu cinismo, truculência 

ditatorial e ganância miliciana. Também não é coincidência a 

correspondência entre gado e povo criada tanto em 1970 como 

hoje, visto que os projetos políticos que agravam a desigualdade 

social e a luta de classes estiveram no poder tanto lá, quanto cá. 

O conteúdo utópico da juventude de 1968, o ano que não 

terminou, perpassa a maioria das canções do trio Márcio Borges, 

Fernando Brant e Ronaldo Bastos, reverberando até a década 

seguinte, quando o segundo Clube da Esquina sai. As de Ronaldo 

pendiam também para o movimento marginal, tanto que ele criou 

o grupo Nuvem Cigana de poesia no Rio de Janeiro, ao lado de 

figuras como Chacal. 

No período em questão, havia duas correntes estéticas 

majoritárias às quais o cinema brasileiro se dividia, o Cinema 

Novo e o Cinema Marginal. A busca pela redenção de uma classe 

oprimida que aparecia no cinema novo cede espaço a uma violência 

maior adotada pelos protagonistas dos filmes, que passam a se 

colocar pela palavra e pela ação fora dos espaços institucionais 

consolidados nas cidades que só faziam crescer (bem como as 

desigualdades) com o tal “milagre econômico” dos militares. 

Márcio não seguiu o caminho do cinema, mas outros nomes 

que marcaram época no cinema mineiro sim, como Geraldo Veloso, 

Carlos Alberto Prates Correia, Sylvio Lanna, Schubert Magalhães 

e Maurício Gomes Leite — ainda que Veloso e Correia tenham se 

estabelecido no Rio de Janeiro. Em Perdidos e Malditos, de 1970, 

parte da sessão extra da mostra, mesmo na trajetória errática 

de Almeida em sua relação com Tavares encontramos falas que 

remetem, de maneira marginal, à essência do que tratamos aqui, 

ainda que de forma um tanto irônica: a amizade (“Mas a nossa 

amizade prevalece?”). 
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A ideia de que o cinema está presente na forma e na poesia 

das canções do Clube da Esquina pode ir sendo apreendida na 

audição dos discos e na percepção de que elas são também uma 

resposta ou fruto de um desenvolvimento da modernidade — 

cinema, transporte, técnicas, importação de tecnologia, consumo 

terceiro mundista, infraestrutura, transformação das cidades, seja 

na capital ou no interior. 

As canções do Clube acompanham essas mudanças com figuras 

de linguagem e imagens muito características da “mineiridade” 

(CASTRO, 2019), sempre em movimento: o trem, o rio, o vento (“pó 

poeira”), a nuvem cigana — e a morena cigana —, as praças e lugares 

das cidades históricas do estado, como Diamantina. A cidade, 

fundada no começo do século XVIII, explorada pelos colonizadores 

extratores de diamantes e ocupadas por seus escravos negros e 

indígenas, foi mais de uma vez cenário para as canções, bem como 

para o longa Minas Texas (1989), de Carlos Alberto Prates Correia, 

cujos cinco longas presentes na mostra (que deixa de fora Criolo 

Doido) têm trilha do violonista Tavinho Moura. Aliás, Tavinho 

aparece tocando, inclusive, em Noites do Sertão (1984) e Cabaret 

Mineiro (1984). Diamantina figura na capa do disco de 1969, de 

Milton, cuja imagem é cheia de simbologia: o rosto negro de Milton, 

rabiscado em azul, surge por cima do cenário da cidade tomada por 

uma festa popular, que pode ser uma congada ou um reisado, cujos 

ritmos e temas foram tão inspiradores para o compositor. As festas 

católicas, as inúmeras igrejas do estado de Minas e a moral cristã 

que molda a identidade da “Tradicional Família Mineira”, também: 

notável em canções como “Credo”, “Paixão e Fé”, “Calix Bento”, 

“Sentinela” etc. Ainda que Milton e Márcio tenham se encantado 

justamente pelo contrário, a subversão moral da trama de Jules 

et Jim, cuja solução para o impasse dos dois amigos que amam a 

mesma mulher é a relação não monogâmica. Narrativa moderna 

oposta à icônica obra romântica Inocência (1872), de Visconde de 

Taunay, filmada por Walter Lima Jr. com trilha de Wagner Tiso. 
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Por fim, é preciso destacar como converge tanto na música, 

quanto no cinema abordado aqui a referência a dois autores 

clássicos da literatura mineira: Carlos Drummond de Andrade e 

Guimarães Rosa. Ambos aparecem na canção que projeta Milton 

Nascimento no cenário nacional, “Travessia”, cujo título é referência 

ao Grande Sertão: Veredas e seus versos aludem ao poema “No meio 

do caminho”, de Drummond. A relação mais óbvia, no entanto, é 

a adaptação de Nelson Pereira dos Santos, em 1994, do conto “A 

terceira margem do rio”, de Rosa, para o qual Milton Nascimento 

e Caetano Veloso compuseram a canção de mesmo nome, gravada 

em Txai (1980). Depois, em Noites do Sertão, de Correia, o diretor 

filma roteiro baseado no conto “Buriti”, de Rosa, no qual Milton 

Nascimento interpreta o funcionário da fazenda Buriti Bom e 

Tavinho Moura, um violeiro. É deles também a autoria da canção de 

mesmo título que Milton grava no ano seguinte no disco Encontros 

e Despedidas (1985). 

O Viajante (1999), do carioca Paulo César Saraceni, traz a 

participação mais contundente de Milton Nascimento no cinema e 

é baseado em romance de Lúcio Cardoso. Milton interpreta o mítico 

(ou místico) homem do realejo, figura anacrônica aos tempos 

modernos, mas que resistia ali no cenário mineiro da trama tanto 

quanto a sociedade hierárquica que tem sua expoente aristocrática 

na figura de Ana de Lara (Marília Pêra). O enredo gira em torno do 

conflito da figura misteriosa do Viajante, que pode ser comparado 

ao anjo exterminador de Buñuel — mais ou menos como acontece 

também em Ele, o boto (1978), de Lima Jr. Milton interpreta duas 

canções em cortejos rituais, no velório do filho da protagonista e na 

festa da padroeira da cidade na cena final, reforçando a ligação com 

o catolicismo do estado representado na música do cantor. Esses 

são elementos que definem a “mineiridade”, termo desenvolvido 

por Maria Herminda e reapropriado por Sheyla Diniz ao tratar da 

obra do grupo, que expressa traços do barroco, do romântico e, em 

alguma medida, da resistência cultural exercida pelo grupo. 



36

Em todas as associações traçadas até aqui, ainda que não seja 

um tópico desenvolvido nesse texto, é importante destacar que 

há uma característica que acompanha a produção do Clube da 

Esquina, especificamente através de Milton Nascimento, que é a 

questão da representação do negro. Milton Nascimento não se furta 

a adentrar na questão racial e suas implicações sócio-políticas 

desde seu primeiro disco, com “Morro Velho”. O tema fica explícito 

nas capas planejadas pelo artista, como as de MINAS e Milagre dos 

Peixes, mas sobretudo na icônica fotografia de Cafi que estampa o 

disco de 1972. Como já citado, Milton bebe na fonte dos ritmos das 

culturas populares do estado e aborda ainda os cantos de trabalho 

dos escravos, que, para além de “Canção do Sal”, está na sua ponte 

com uma das diversas artistas com quem gravou em parcerias: 

Clementina de Jesus, que, em 1982, gravou os cantos dos escravos 

de Diamantina, documentados por Aires da Mata Machado Filho. 

Assim, mais do que a amizade como conceito ou valor social, a 

ancestralidade conjugada ao avanço da modernidade acaba dando 

o tom da produção do grupo, que não se furtou a dar uma resposta 

existencial, poética e coletiva aos horrores da ditadura militar que 

esmagou o Brasil por mais de 30 anos e servindo como inspiração 

para o tenebroso período atual.
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O CINEMA | RUY GUERRA

O cinema foi fundamental para pensar o mundo em que eu 

vivia, o mundo de um garoto fabulista, em Niterói. Acho que 

o cinema abriu a possibilidade de sonhar, enquanto procurava 

entender o mundo e, de certa maneira, participar disso. O 

cinema ajudou a minha geração a pensar o Brasil. Naquela 

época a gente sentia que valia a pena. Tudo em torno do 

cinema teve uma força que meio que te levava pra isso, para 

um outro mundo possível.

Na minha juventude, eu tive um encontro muito importante 

com o Ruy Guerra. Levado pelo Milton, resolvemos fizemos 

uma canções juntos. Eu aprendi bastante do jeito de fazer 

música com o Ruy Guerra. E mais tarde com outras pessoas. Na 

realidade, eu acho que a coisa mais sábia que eu fiz foi me 

permitir aprender com essas pessoas.

Tempos depois, Ruy Guerra me convidou para ser uma 

espécie de assistente de direção dele num filme que foi 

rodado em Ilhéus, na Bahia. Eu fui com o Bituca dirigindo 

um fusquinha. O nome do filme é Os Deuses e os Mortos. Eu 

aprendi muito ali. Talvez eu não tenha aprendido tanto de 

cinema, mas eu aprendi a viver num lugar com uma condição de 

trabalho que me fez entender que você tem que se empenhar 

realmente, que você faz parte de uma engrenagem e tem que se 

virar para fazer a coisa acontecer, tem que ganhar o pão de 

cada dia.

Essa estadia em Ilhéus foi muito importante para mim 

também porque convivi com artistas como a Dina Sfat, o 

Paulo José, o Dib Lutfi, a Norma Bengell, e uma galera muito 

interessante que trabalhava nos bastidores. Teve um momento 

ronaldo bastos
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da filmagem em que a Dina estava andando pela plantação de 

cacau, onde tem muita cobra, e o Bituca ia fazendo a música 

na hora enquanto o pessoal gravava, e eu andando pelo cacau, 

apavorado. Isso é a magia da criação, quando vocêse supera 

em nome de algo maior, que é a verdadeira força.

O Cinema Novo foi muito importante para minha geração, com 

figuras incríveis e muito ligadas com a música. Ao mesmo 

tempo que, no mundo, a Nouvelle Vague e outras vertentes 

retratavam a juventude da época. Aquilo para a gente era 

um ópio. Naquela época de efervescência, as relações eram 

permeadas pela música, pelo cinema, pela literatura e todas 

as outras formas de arte. O cinema expandiu minha percepção 

de tudo, me ajudou a ver as minhas canções e a entender como 

elas acontecem no tempo.

TORQUATO NETO

Eu e o Torquato ficamos próximos logo que nos conhecemos. 

Já no início da nossa amizade eu lembro que fomos para 

Arraial do Cabo com os amigos dele e com a Ana Duarte. 

Arraial do Cabo era tão lindo que eu me lembro que parte 

da ideia de Cais veio dessa experiência. Era aquele tempo 

em que as cidades eram menores, então você estar ali era 

um acontecimento. Naquela viagem rolou um quase-acidente 

que nos aproximou ainda mais. Por uma circunstância, nós 

tivemos que ficar algumas horas à espera de uma solução e 

conversamos muito nesse tempo. Num determinado momento a 

gente percebeu que os dois estávamos querendo sair daquele 

Brasil de ditadura e viver novas experiências. Eu não sei 

quem foi primeiro afinal, mas sei que a gente se reencontrou 

em Paris.

PARIS

Eu e o Torquato acabamos indo morar no mesmo hotel. Não 

era uma hospedagem chique, era só um hotelzinho que tinha 
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ali perto do Quartier Latin. A gente conviveu muito ali, 

tem muitas histórias das pessoas que lá se hospedaram. 

Tinha muitos exilados, pessoas da guerra do Vietnam, pessoas 

fugindo de outros regimes opressores. E naturalmente rolava 

um jeito malandro de lidar com a própria condição. A gente 

ia muito ao cinema, basicamente, depois ia beber uma 

cerveja, saia para flanar pela cidade e voltava pra casa 

para escrever. A gente fazia a mesma coisa, mas não tinha 

uma troca direta. Às vezes mostrávamos um pro outro alguma 

coisa que estávamos escrevendo, mas acho que estávamos mais 

vivendo do que pensando na obra, e isso tem muito a ver 

comigo, com o meu jeito de trabalhar. Para mim viver é mais 

importante que tudo, tem que viver até arrebentar. Mais 

ainda quando você vem de uma situação que te oprime. E, 

naquela época, Paris permitia tudo.

Nesse tempo, Torquato já dava sinais de uma certa 

angústia, que foi desaguar no que a gente já sabe. Ele 

via que o mundo era um lugar conturbado. Mas a maneira 

dele falar comigo nunca me fez suspeitar que houvesse um 

sofrimento maior. Ele me deu umas coisas que queria que 

ficassem comigo. Tem um desses poemas que o Torquato queria 

que a Joyce musicasse e eu entreguei a ela tempos depois. 

Tem também umas coisas que ele escreveu pra mim. Inclusive 

se dirigindo a mim.

BRASIL | NUVEM CIGANA

De volta ao Brasil, eu e as pessoas que andavam comigo 

pensávamos em como fazer alguma coisa pro país andar pra 

frente e pra gente se viabilizar financeiramente. Foi ali 

que com meu amigo Cafi e a turma de Santa Teresa, no Rio, 

criamos o coletivo Nuvem Cigana. Essa foi nossa maneira 

de enfrentar aqueles tempos difíceis. O nome veio de uma 

viagem de ácido que eu, o Cafi e a Bete fizemos na praia 

de Ipanema. Mas virou o encontro de muito gente variada, 
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de todos os malucos ali. A gente se fortalecia combatendo 

a caretice, fazendo artimanhas, fazendo livros de poesia, 

brincando o Carnaval. Tinha de tudo, mas não lembro 

exatamente se tinha um núcleo de cineastas alternativos. Mas 

é claro que a gente sempre foi muito ligado em cinema, desde 

o início e nesse sentido a Nuvem também era cinema.

DUBAS

Hoje minha aproximação com o cinema e as artes visuais 

em geral se dá através de projetos para música. Com o Leo 

Pereda e o Rodrigo Ferdinand, meus fiéis escudeiros de 

diferentes gerações, produzimos projetos audiovisuais bem 

singulares. Basicamente, nós captamos imagens e fazemos com 

que essas ideias voem. A gente vem fazendo bastante coisa de 

videoarte, clipes conceituais etc. É isso o que me dá mais 

tesão agora. Cinema é juventude.
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CINEMA | RUY GUERRA

Cinema was fundamental for me to think about the world 

I lived in, the world of a fabulist boy from Niterói. I 

believe that cinema allowed me the possibility of dreaming 

while trying to understand the world, as well as of 

participating in it, in a certain way. Cinema helped my 

generation to reflect on Brazil. Back then, we felt it was 

worth doing so. Everything revolving around cinema had a 

force that kind of dragged you to that, to another possible 

world.

In my youth, I had a very important encounter with Ruy 

Guerra. Milton took me to him and we decided to make some 

songs together. I learned a lot from Ruy Guerra about the 

way of making music. And from other people too, later on. In 

fact, I think the wisest thing I did was to allow myself to 

learn from these people.

Many years later, Ruy Guerra invited me to be kind of 

an assistant director to him in a film that was shot in 

Ilhéus, Bahia. I went with Bituca [Milton Nascimento] on 

a Volkswagen Beetle. The name of the movie is Os Deuses e 

os Mortos [Of Gods and the Undead]. I learned a lot there. 

Maybe I didn’t learn so much about cinema, but I learned 

to live in a place in a working position, which made me 

understand that you have to really commit yourself to 

something, that you are part of an engine and you have to 

manage how to make it happen, you have to put food on the 

table. 

That stay in Ilhéus was also very important to me because 

I was among artists such as Dina Sfat, Paulo José, Dib 

ronaldo bastos
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Lutfi, Norma Bengell, and a very interesting crew that 

worked behind the scenes. During the shooting, there was a 

moment when Dina had to walk around the cocoa plantation, 

which was filled with snakes, and Bituca was going along, 

composing the music simultaneously, while people were 

shooting—and I was walking through the cocoa, terrified. 

This is the magic of creation, when you surpass yourself in 

the name of something bigger, that is true strength.

Cinema Novo was very important to my generation, featuring 

incredible people and staying very connected with music. 

At the same time, in the rest of the world, the Nouvelle 

Vague and other trends were portraying the youth of those 

days. That was some sort of opium for us. It was a time 

of effervescence, relationships were permeated by music, 

cinema, literature and all other art forms. Cinema expanded 

my perception about everything, it helped me to see my own 

songs and understand how they take shape in time. 

TORQUATO NETO

Torquato and I became close as soon as we met. At the 

beginning of our friendship, I remember that we went to 

Arraial do Cabo with his friends and Ana Duarte. Arraial 

do Cabo was so beautiful that I remember that part of the 

idea behind [the song] “Cais” [The Docks] came from that 

experience. It was a time when cities were smaller; so, 

being there was already an event. On that trip, there was 

a near accident that brought us even closer. Something 

happened, and we had to spend a few hours reasoning to 

find a solution, so we talked a lot during that moment. 

At a certain point, we realized that the two of us wanted 

to get away from the dictatorship in Brazil and live new 

experiences. I don’t know who went first after all, but I do 

know that we were reunited in Paris. 

PARIS
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Torquato and I ended up living in the same hotel. It was 

no fancy accommodation, just a small hotel close to the 

Quartier Latin. We lived there for a while, there are many 

stories about the people who stayed there. There were many 

exiles, people fleeing from other oppressive regimes, people 

escaping from the Vietnam War. And naturally there was a 

roguish way of dealing with one’s own condition. Basically, 

we went to the movies a lot, then we’d go have a beer, hang 

around the city and come home to write. We were doing the 

same thing, but there was no direct exchange. Sometimes we 

would show each other something that we were writing, but 

I think we were more about living than thinking about the 

work itself, and that has a lot to do with me, with the way 

I work. To me, living is more important than anything else, 

you have to live until you crack. Even more if you’re coming 

from a situation that oppresses you. And back then Paris 

allowed you everything. 

At that time, Torquato was already showing signs of a 

certain agony, which led to what we all know happened after. 

He felt that the world was a troubled place. But the way he 

spoke to me about it never made me wonder that there was 

a deeper suffering. He gave me some stuff he wanted me to 

keep, like one of those poems that Torquato wanted Joyce 

to adapt into a song. I gave it to her some time after [it 

all happened]. There were also some things he wrote for me. 

Addressing me directly, actually.

BRASIL | NUVEM CIGANA

When I came back to Brazil, some people who hung out with 

me and I were thinking of something to make the country move 

forward and to give us financial viability. And it was right 

there that I, my friend Cafi and the gang from Santa Teresa, 

in Rio, created the Nuvem Cigana [Gipsy Cloud] collective. 

This was our way of facing those difficult times. The name 
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came from an acid trip that Cafi, Bete and I had on the 

beach, in Ipanema. But it ended up becoming the encounter of 

so many varied people, of all the lunatics from around. We 

got stronger by fighting all that corniness, making tricks, 

making poetry books, playing Carnival. It had everything, 

but I don’t exactly remember if it had a core of alternative 

filmmakers. But of course we were always very attached to 

cinema, since the beginning, and in that sense Nuvem was 

also cinema. 

DUBAS

Today my relationship with cinema and visual arts in 

general is through music projects. With my faithful 

squires from different generations, Leo Pereda and Rodrigo 

Ferdinand, we make very unique audiovisual projects. 

Basically, we capture images and make those ideas fly. We’ve 

been doing a lot of video art, conceptual music videos, etc. 

That’s what excites me the most right now. Cinema is youth.
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1. Tempo em movimento

O cinema, sua arte e suas mitologias já rondavam a cultura 

brasileira pelo menos desde meados dos anos 40, refletindo-se 

na circulação de padrões estéticos que caracterizavam os gêneros 

cinematográficos, como também operando um disparador de 

tendências que circunscreviam desde as vestimentas até o 

comportamento, da economia psíquica dos personagens até a 

música orquestral. O cinema também foi fundamental para erigir 

a visão de uma latinidade prêt-à-porter, refletida no turbante e nas 

roupas de “baiana” utilizadas por Carmen Miranda entre as décadas 

de 1930 e 1950. Nos anos 60, quando inicia sua carreira como 

compositor, cantor e instrumentista, Milton Nascimento encontra 

um ambiente cultural atravessado direta ou indiretamente pela 

influência do cinema. A tentação em se atribuir características 

cinematográficas à sua música esbarra, portanto, em dificuldades 

metodológicas.

Por outro lado, pensar a relação entre Milton Nascimento, o 

cinema e o Clube da Esquina — movimento musical e cultural do 

qual ele fez parte como epicentro criativo —, permite refletir sobre 

Só com
o som
que sai
da sua boca
ele toca
o oco
da vida
por dentro

Ricardo Aleixo | Música mesmo

bernardo oliveira
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a forma como criaram, através da música popular, uma imagem 

do tempo e uma imagem do movimento. A sonoridade do Clube 

da Esquina é complexa, polifônica, polirrítmica, popular e erudita, 

talhada a partir de múltiplas referências distribuídas de modo 

variado no tempo e no espaço. Essa música mantém viva uma 

relação com o passado e com o presente; seu futurismo é algo que 

se irradia de uma sensibilidade expandida, de uma relação criativa 

com o passado e o presente da cultura.

O cinema pode ser uma das razões pelas quais algumas 

características harmônicas plenamente conectadas com o século 

XX são como que ativadas pelos discos de Milton e do Clube. 

Ivan Vilela atribui à disseminação mundial do cinema o caminho 

histórico que conduz as inovações harmônicas de Mussorgsky, 

Debussy, Stravinsky e Ravel ao grande público. A experiência 

harmônica desses autores teria influenciado diretamente a música 

brasileira, norte-americana e cubana. “Não existe na Europa ou em 

qualquer outro lugar do mundo música popular com a diversidade 

e teor que encontramos nesses três países”, afirma. Em parte, o 

cinema também foi responsável pela disseminação das big bands 

e, assim, teria dado continuidade à utilização dos instrumentos de 

sopro, preponderantes “do jazz ao danzón, do danzón ao choro”, 

prolongando-se também na gafieira carioca. Enriquecendo a lista de 

referências harmônicas, podemos elencar, ao lado de Mussorgsky, 

Debussy, Ravel, as big bands, a música de cinema, uma passagem 

detida pelo samba e pela Bossa Nova e as harmonias de Garoto e 

Laurindo de Almeida.

Por outro lado, há uma característica rítmica, timbrística, 

polifônica que se afirma por todos os discos do Clube, 

particularmente aqueles gravados entre 1969 e 1978. Observando 

a procedência dessas características no substrato centro-africano 

que subjaz na base dos nagôs, etnia que predominou em Minas 

Gerais, Vilela observa que
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Outro autor, Roniere Menezes, enriquece a lista:

“as temporalidades ligadas aos cantos de trabalho (…) relacionam-

se intimamente ao cotidiano, a saberes e fazeres. A ideia do encontro, 

a convivência comunitária, a reunião de esforço corporal, necessidade 

vital e forma de superação de tensões conjugam-se entre ritmo, 

melodia e labor. (…) o ritmo marcante e repetitivo, que às vezes se 

torna mais brando, a mescla entre canto e gestualidade, a sutileza 

da condução harmônico-melódica variando entre intensidade e 

leveza, tensão e repouso são importantes elementos que a canção 

traz…” 

  “suas religiões foram amalgamadas a elementos do catolicismo 

popular para assim preservarem sua essência. É essa a África que 

vem com Milton: a África dos congados e moçambiques, catopés e 

marujadas, caiapós, candombes e vilões.”

“em termos sonoros, as músicas do Clube da Esquina recebem 

influência da folia de reis, de hinos sacros, das festas da tradição 

popular, como o maracatu, a marujada e o congado, passa pela 

bossa nova, pelo samba-jazz; abre-se ao contato com o barroco, o 

clássico, o blues, o jazz, o soul, o rock and roll, o rock progressivo, o 

canto latino, entre outras ressonâncias.”

Os cantos de trabalho, os chamados vissungos, constituem 

também uma referência fundamental. A influência direta dos 

vissungos, sobretudo em um álbum como Milagre dos Peixes, 

indica que a relação entre passado, presente e futuro na música 

de Milton e do Clube, excede a temporalidade ocidental, assentada 

sobre concepções estanques do tempo. Menezes escreve:

Já em sua primeira gravação a se tornar sucesso, Milton cantava 

a “Travessia”: “Solto a voz na estrada, já não quero parar”. De cara, 

recusa o pertencimento tácito a uma posição idealizada, estancada 

no passado, e afirma a singularidade de um movimento que não 
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cessará. Contudo, a canção não se contrapõe ao estado de coisas 

com a veemência das canções de protesto, se não que, altivamente, 

recusa um lugar e afirma um movimento de deslocamento. Essa 

recusa adquire intensidade conforme percebemos que é irradiada 

pelo único indivíduo negro do grupo ao qual denominamos Clube 

da Esquina. Esse movimento duplo de recusa e afirmação que, no 

entanto, está longe de ser ambíguo, circunscreve o caráter singular 

em meio ao trânsito da vida. Alguém vai embora, faz-se noite, 

porém, “já não temo mais a morte, tenho muito que sonhar”. E ele 

completa: “Minha casa não é minha e nem meu esse lugar…”; isto 

é, partir de Minas num trem de doido, pois, como escutamos na 

parceria com Ronaldo Bastos, “nada será como antes… amanhã!”

O pé na estrada mantém uma relação ambígua com o “ser 

mineiro”, com o que se convencionou chamar na historiografia de 

“Mineiridade”. Pois o que faz o Clube da Esquina se não pôr em 

movimento o mineirismo e a mineiridade? Desterritorializar o mito 

da “patriazinha” e toda a carga histórica que alimenta o estado de 

coisas que sustenta o memorialismo mineiro e suas características 

escravocratas. Esta posição se exprime no próprio movimento que 

a música sinaliza sem cessar. São encontros e despedidas, como no 

“Carro de boi”, de Maurício Tapajós e Cacaso, em que Milton canta 

“que vontade eu tenho de sair num carro de boi e ir por aí”. “Veveco, 

panelas e canelas”, de Milton e Brant: “Eu não tenho compromisso, 

eu sou biscateiro/ Que leva a vida como um rio desce para o mar”. 

Segundo Maria Arminda do Nascimento Arruda, a mineiridade 

nasce de um “ritmo particular da região lastreado em relações 

sociais imediatas”. A pequena comunidade, que cresce alicerçada 

em um modo de produção adequado ao século XVIII, tem de se 

readequar à nova realidade trazida pela dinâmica de ruralização, de 

tal maneira que a fazenda mineira se transforma “em microcosmo 

do universo material, social e cultural (…) o fulcro da história de 

Minas.” Arminda prossegue:



50

A tendência a se considerar a música de Milton e do Clube da 

Esquina como expressão da mineiridade é como que inviabilizada 

justamente através das imagens em movimento, imagens sonoras 

das idas e vindas, do tempo pensado e projetado não a partir da 

estagnação intemporal de um passado de glórias relativas, mas do 

trânsito múltiplo e contínuo que desestabiliza o culto do passado. A 

relação de Milton com o tempo da mineiridade pode ser vista como 

um certo controle do tempo musical, dos sentidos e das sensações 

que as canções e arranjos liberam, a partir daquilo que a música 

evoca enquanto paisagem a-histórica e atemporal.

Nesse ponto, seria importante notar que a temporalidade 

que atravessa e constitui a mineiridade difere da temporalidade 

cultivada entre as comunidades mineiras de origem nagô. Para que 

sobrevivessem, os nagôs se viram obrigados a forjar toda espécie 

de estratagema para driblar a cultura hegemônica, qual seja, o 

catolicismo, e a ordem social escravocrata, mediada pela violência 

da chibata, além do achatamento cultural. Na temporalidade da 

cosmovisão africana, Ronilda Iyakemi Ribeiro nos mostra que as 

sociedades tradicionais se orientam não em vistas de um futuro 

infinito e desconhecido, mas, como a música do Clube, toma a 

direção a um passado de características singulares. Ribeiro observa 

que a temporalidade iorubana é, em primeiro lugar, não linear. O 

ciclo da vida não transcorre num continuum linear constituído 

por domínios estanques como passado, presente, futuro: “a vida 

é uma corrente eterna que flui através dos homens em gerações 

sucessivas. O ciclo da vida é circular”. Uma segunda característica, 

“O ritmo do tempo, nessas condições, adquire outra intensidade, torna-se 

modorrento, quase parado. Nada de realmente novo parece acontecer, tudo 

reduz-se à longa duração do cotidiano, aprisionada e contido no predomínio 

das relações imediatas. (…) A autonomia relativa de Minas oitocentista 

expressa no universo da fazenda mista e de caráter auto-suficiente, abriu 

espaço às invenções da tradição, vivendo-as como se fossem eternas.”
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além da não linearidade, é a circularidade, o tempo cíclico que 

desmobiliza as cisões mais rigorosas entre vida e morte, tempo e 

espaço, causalidade e experiência, identidade e coletividade. Uma 

terceira característica nasce das duas primeiras: “a esteira do tempo 

move-se para trás mais do que para a frente. As pessoas atentam 

mais para o transcorrido do que para o que poderá ocorrer”. E nota 

que dois vocábulos swahili são importantes demarcadores da 

temporalidade iorubana: Sasa e Zamani.

“Sasa é o período mais significativo para um indivíduo, o lapso de tempo em 

que as pessoas permanecem conscientes da própria existência, projetando a 

si mesmas no curto futuro e, principalmente, no longo passado. (…) Zamani, 

por sua vez, não se restringe ao que chamamos “o passado”. Inclui presente 

e futuro. Em ampla escala, sasa mergulha em zamani. Porém, antes de 

serem os eventos incorporados em zamani, precisam ocorrer em sasa. Uma 

vez ocorridos, movem-se para trás, de sasa para zamani. No pensamento 

tradicional africano não há um conceito de História movendo-se para a 

frente, em direção a um clímax futuro, bem como não há um movimento em 

direção ao fim do mundo.”

O memorialismo mineiro, chamado por Arruda como 

“mineirismo”, era portador de características temporais capazes 

de fundir, em um amálgama vivenciado, o passado e o presente, 

atualizados de modo a apaziguar e estabilizar as relações do 

presente em um futuro perpétuo. O mineirismo é produto 

de relações imediatas entre senhores e escravos, patrões e 

trabalhadores, mas a mineiridade, fruto da memorialística mineira, 

é essencialmente mitológica, pois reensaia continuamente a glória 

da fazenda setecentista. Pode-se desconfiar neste caso de alguma 

ressonância com a filosofia banta ou iorubana, com a ressalva de 

que o futuro expandido, seja aquele que afirma o mesmo, seja 

aquele que afirma o progresso, não é algo caro aos africanos, ao 

passo que a mineiridade tende a perpetuar o mito em direção a uma 

temporalidade estática, quase desprovida de qualquer expectativa 
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de futuro. 

A música do Clube parece apontar para uma dupla 

temporalidade, vivida, intuída e tão criativa quanto praticada. 

De um lado, o futuro prático dos bantos e iorubanos — prático, 

pois amoldável às relações entre concepções muito diversas do 

passado e do presente — distanciando-se, assim, do futuro estático 

da mineiridade, a “aura da mineiridade” que Arruda atribui aos 

relatos dos memorialistas. Se tivermos um pouco de abertura para 

esta reflexão, perceberemos as tendências iorubanas na música de 

Milton: o tempo não linear (“a vida é uma corrente que flui”), de 

forma que o ciclo da vida é, portanto, circular; a esteira do tempo 

move-se para trás, mas, ao contrário da nostalgia que caracteriza 

a Mineiridade, o passado é fonte de experiência, um acervo 

inesgotável que favorece novas ideias e combinações — segundo 

Ribeiro, “as pessoas atentam mais para o transcorrido do que 

para o que poderá ocorrer.” O Clube da Esquina se afasta de uma 

mineiridade escravocrata, oligárquica e assentada em valores que 

foram construídos a partir da opressão. Sua travessia corresponde 

a uma prova de fogo, pois é preciso acelerar esse movimento de 

liberação.

Contudo, há que se notar: o mito da Mineiridade anseia tornar-

se universal através da semelhança com a metrópole e a “alta 

cultura” Ocidental. A comparação encetada pelo memorialismo 

mineiro entre a literatura mineira e a alta literatura europeia e russa 

corresponde à estratégia que visa perpetuar o mito através de um 

movimento que, antes de se estancar no tempo, parte da comparação 

e da atualização. O que há de universalizante no Clube da Esquina 

decompõe e assimila de forma criativa a música do século XX, não 

somente a música europeia ou anglosaxã — os Beatles era grande 

referência para Milton, como também referências pertencentes a 

uma visão mais generosa do “universal”, como a música latino-

americana de Violeta Parra e Mercedes Sosa, a música caribenha e a 

voz profunda de Clementina de Jesus. A própria formação do Clube 
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também sugere uma composição que nasce conforme as andanças 

de Milton e de seus integrantes: Marcio Borges e seus irmãos Lô e 

Marilton de Belo Horizonte, assim como Toninho Horta, Tavito e 

Nelson  Ângelo; Wagner Tiso de Três Pontas, Tavinho Moura de Juiz 

de Fora, Fernando Brant de Caldas, Ronaldo Bastos de Niterói/RJ, os 

cariocas Robertinho Silva e Luiz Alves, Novelli e Naná Vasconcelos 

de Recife, Beto Guedes de Montes Claros, Paulo Moura de São José 

do Rio Preto… Como diz a canção de Beto Guedes e Ronaldo Bastos, 

“Quem sonhou/ só vale se já sonhou demais”. Exceder o mito, para 

além de sua mitologia e de sua universalidade, abstrair tanto a 

ponto de esgarçá-lo. Dilatar o mito de maneira a fazer irromper 

outros mitos e outras relações com o mundo e com o cosmos.

A estabilidade com que se preserva o mito da mineiridade 

contrasta com o pensar e o fazer nagô, do qual Milton Nascimento 

é herdeiro e que se lhe oferece como ferramenta. Sua música 

não deixa de operar a tonalidade, mas é na modalidade ou na 

polimodalidade que seu canto pode ser receptáculo de elementos 

vibratórios que incorporam oscilações harmônicas e os melismas 

orientais, tão característicos de suas interpretações vocais. Sobre o 

pensar Nagô, Muniz Sodré afirma: 

“Numa dinâmica regida pelo axé, como é o caso da liturgia afro, a música 

é primordialmente vibratória, orientando-se pelas modalidades da 

execução rítmica, do canto e da dança, em que a percussão é fundamental. 

Na Europa, a música douta, regida pelo universo ascendente da escrita 

desde fins da Idade Média, orientou-se pela melodia e pela harmonia, 

deixando em plano secundário o timbre e o ritmo, que predominam no 

universo mítico da oralidade. Se o rito é a expressão corporal e afetiva do 

mito, o ritmo é um rito suscetível de realimentar a potência existencial 

do grupo. Corpo e tempo comparecem na apreensão rítmica em variadas 

modulações da existência.”

Podemos assumir a qualidade vibratória da música miltoniana, 

sem, contudo, associá-la exclusivamente à percussividade. Timbre 
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e ritmo comparecem com a mesma força que harmonia e melodia, 

de maneira a superar uma suposta dicotomia entre o primado 

harmônico-melódico e as formas oriundas do timbre, do ritmo, do 

improviso e das dinâmicas coletivas e corporais. Me pergunto se, 

justamente por essa relação não hierárquica entre esses registros 

da composição musical, a música acaba adquirindo a qualidade 

sonora vibratória a que alude Sodré.

2. Os Deuses e o Milagre

A música de Milton pode ser pensada do ponto de vista de 

uma sonoridade “cinematográfica”? Sim, porque acrescenta 

a uma realidade que se pretende estática (a mineiridade) o 

elemento dinâmico-vibratório da temporalidade nagô, expressa 

musicalmente, culturalmente, corporeamente, gestualmente etc. 

Cria, assim, uma imagem do movimento, põe em movimento 

as imagens estanques da mineiridade usando a tonalidade, a 

modalidade, a afinação, mas também algo que excede esses 

parâmetros. Nota-se também uma qualidade cósmica, ampla e 

esparsa, porém visível, que se opõe à universalidade mineira, na 

medida em que esta assume como parâmetro os valores culturais 

da metrópole. A universalidade para Milton e o Clube da Esquina 

relaciona-se a possibilidade de expansão de uma imaginação 

infinita, e, portanto, política, pois antecipa, com o pé na estrada, a 

efemeridade da colonização e da escravidão. E, por fim, sua música 

é um espaço de experiência mediada por uma temporalidade que 

percebe as relações entre passado, presente e futuro de forma 

contrária à filosofia subjacente à mineiridade, não como algo a ser 

preservado e perpetuado, mas como algo que, para o compositor 

negro, mantém uma relação ambígua, negativa e prática a um só 

tempo. 

Com sua atuação no cinema brasileiro, Milton Nascimento 

transmite um pouco da originalidade de sua presença musical. 
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Sua participação como músico e como ator em Os Deuses e os 

Mortos, de Ruy Guerra é exemplar nesse sentido. Justaposição 

de alegorias, extremamente violento e em diálogo franco com o 

que viria a se caracterizar como Cinema Marginal, Os Deuses e os 

Mortos transborda sangue, tripas, feridas, gemidos moribundos 

e mortos-vivos. Tudo concorre para indicar um contexto em que 

os indivíduos arrastam consigo um passado defunto. O fim do 

mundo se confunde com o fim de um mundo específico, a saber, 

o período do Cacau no Sul da Bahia. “A morte rói a mata”. Os 

interesses estrangeiros sobrepujam a violência da realidade local e 

determinam uma segunda camada de extravios e desmandos, um 

novo ciclo de terror e morte. Othon Bastos como um corisco morto-

vivo, como os mortos-vivos que habitam a casa do latifundiário 

Santana da Terra, um ano antes dos mortos-vivos que se recusam 

a abandonar o coreto em Incidente em Antares. Afinal, “o império 

é mais forte que o homem”, o traço patriarcal atravessa os tempos. 

O som é um indício forte da decomposição de uma era, sobretudo 

se atentarmos para as vibrações sonoras de uma massa de insetos, 

enquadrando os mortos na parte final do filme. Tudo parece 

indicar a situação de uma realidade em franca decomposição, uma 

realidade atravessada por um passado que, moribundo, insiste em 

espargir doença e decomposição a olhos vistos.

A visão subjacente à alegoria em Os Deuses e os Mortos aposta 

em uma tendência inversa à adoção de uma linguagem atenuante, 

prenunciando as necessidades comerciais da Embrafilme. Pelo 

contrário, o filme busca corresponder à radicalidade de um presente 

açodado pela força bruta, pela Ditadura Militar e, particularmente, 

pelo decreto do AI-5, que extingue o Estado de direito. Esgarçar o 

tecido do passado com a intenção de expor o mau cheiro de uma 

República ditatorial. Um ódio ao passado se coaduna com outras 

possibilidades críticas, inclusive aquelas que ressumbram nossos 

mais caros mitos de origem, seja o mito das três raças, seja o mito 

da cordialidade. Em Os Deuses e os Mortos o vilão é o passado, o 
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vilão vem do passado, carcomido por uma moral violenta e vestido 

com os trapos de uma lei desalmada. 

Para este filme, Milton Nascimento compôs “Tema dos deuses”, 

cuja melodia evoca as visões de um tempo mítico, originário. Os 

letreiros de abertura são expostos sobre um líquido denso, um caldo 

grosso que borbulha como pus, a gosma, a baba, o chumbo quente 

denotando um ciclo de gênese, destruição e nascimento. Corta 

para uma árvore carregada de silhuetas sombrias. Um homem 

branco grita, cercado por uma multidão em trapos que o observa 

passivamente. “Deu cupim na alma da caatinga”. Lá pelas tantas, 

a personagem de Dina Sfat berra para o nada: “está tudo aqui 

dentro, tudo vivo!”. A pantomima generalizada que vai aos poucos 

tomando conta da alma dos personagens se liga diretamente à 

ideia de desintegração dos corpos alegóricos.

A multidão em trapos perambulando pela cidade parece aludir a 

um passado que reflui, indesejado, redistribuindo-se pelo cotidiano, 

manchando o presente de imagens recusadas. Os conflitos agrários, 

territoriais, econômico são reforçados por maquiagens exageradas 

e roupas estropiadas. Milton também faz um personagem, uma 

espécie de bandido que comenta a dívida externa brasileira, numa 

tentativa de, talvez, inseri-lo no imaginário do marginal herói, 

propagado na época por filmes como O Bandido da Luz Vermelha e 

obras como Seja marginal, seja herói, de Hélio Oiticica. Othon Bastos 

com uma tala ensanguentada, escondendo a ferida purulenta que 

cobre metade de sua face, narra a história de uma mulher, Rosa (às 

vezes Maria), que, segundo o personagem: “o que sabia-se dela era 

o que se via, e o que se via, assustava”. Ao fundo, um macaquinho 

preso a uma corda se mostra progressivamente mais agitado.

A música do álbum Milagre dos Peixes (1973), disco que só sairá 

três anos depois do filme, trabalha no registro do idílio, instala 

uma atmosfera que remete ao tempo cíclico e intemporal, ao 

tempo infinito dos nagô, algo próximo, mas não redutível, ao Aión 

grego. A língua é a voz, a profusão de vocalises exprime uma língua 
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imemorial. A questão: em Milagre dos Peixes, a característica 

de uma ampliação dos modos através dos quais se apresenta 

a canção, bem como a referência ao tempo intemporal e à uma 

sonoridade atravessada por vozes intensas. Aos poucos, sobretudo 

a partir de Milton (1975) e Geraes (1976), a própria música começa 

a sair do tempo cíclico iorubano/banto, para se fixar nas formas do 

tempo nostálgico de uma mineiridade perdida, como na “Fazenda” 

de Nelson Ângelo e a “sede de viver tudo…”. As formas temporais 

afrobrasileiras cedem, aos poucos, o espaço para o esgarçamento 

de tendências cristianizantes e todo seu legado de horror diante 

do passado e da morte. Não há nas letras os vocábulos da língua 

iorubana, mas a alternância de temas cristãos, expressões de dor e 

sofrimento relacionado ao trabalho (sobretudo em “Os Escravos de 

Jó” e “A chamada”), procedimentos imagéticos, paisagens sonoras e 

instrumentação inusitada, atingindo um alto grau de expressividade 

musical e sonora. O amálgama sonoro, por vezes indistintos e 

estrondosos, relacionam-se como o que Vilela classifica como “o 

som das festas de rua, os congados e moçambiques mineiros. O 

pulso é mesmo o da África que não veio pela via do samba”.

Podemos até situar essa atitude na perspectiva de uma 

mineiridade crítica e de um marxismo menos afeito a primados 

ideológicos, subjacentes às construções alegóricas, e mais 

consciente de questões relacionadas a divisão de classes e 

exploração no mundo do trabalho — um dos temas recorrentes 

nos vissungos. Carioca de nascimento, Milton se tornou mineiro 

em Três Pontas, terra onde se encontra o Quilombo Nossa Senhora 

do Rosário, terra de uma música e de uma religiosidade de matriz 

centro-africana, porém diversa daquela que vai se alastrar nos 

territórios ocupados pelas populações negras no Rio de Janeiro. A 

temporalidade da negritude mineira e sua relação com o cíclico e 

o intemporal se espelha na polifonia dos congos, moçambiques, 

candombes, vilões, marujadas e vissungos.

O congado acontece através de festividades que ocupam todo do 
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ano, ainda que especialmente no mês de outubro, na festa de Nossa 

Senhora do Rosário, cujo ponto alto é a festa de coroação do Rei do 

Congo. O congado corresponde a uma mescla de cultos católicos 

e polifonia de origem centro-africana, num movimento se síntese 

não-conciliatória, uma síntese que surge do drible, da necessidade e 

da vontade. Representando a coroação do Rei do Congo — mitologia 

exaustivamente analisada por José Ramos Tinhorão —, a congada 

é geralmente composta por cortejo, cavalgadas, levantamento 

de mastros e pela música característica com suas marcações e 

sonoridades relativas aos ternos. Os instrumentos musicais mais 

comuns são a cuíca, a caixa, o pandeiro, o reco-reco, o cavaquinho, 

o tarol, o tamboril, a sanfona ou acordeom. A polifonia do congado 

pode ser entreouvida na maneira com que um disco como Milagre 

dos Peixes é arranjado, gravado e mixado, com o objetivo de manter 

uma espontaneidade improvisada, uma espécie de abertura para o 

acaso e as ambiências, dentro de uma lógica musical que comporta 

um manancial inesgotável de referências locais e globais. 

É nesse sentido que a música de Milton não parece se coadunar 

nem com o tempo da mineiridade e do memorialismo mineiro, 

tampouco com a visão histórica ocidental, de origem franco-

germânica embutida em uma recepção burguesa do materialismo 

histórico, tal como se pode vislumbrar não apenas no aspecto crítico 

de Os Deuses e os Mortos, mas nas tendências críticas do próprio 

movimento cinema novo. Essas mesmas tendências, capazes de 

trazer o sentido de passado através de algo que se degenera e 

decompõe, podem ser vislumbradas em outro filme de Ruy Guerra, 

A Queda, para o qual Milton compõe “E daí?”, em parceria com o 

diretor. Um prédio desaba, as crianças catam comida, animais são 

mortos de maneira completamente irracional em nome do grande 

capital. O presente é um canteiro de obras, ao passo que o passado 

é portador de algo que remonta ao fim do mundo. As referências 

sampleadas do primeiro filme de Guerra, Os Fuzis, ressaltam a 

qualidade de um tempo passado que extrapola o esgotamento de 
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tudo o que é humano, desdobrando-se a partir do tempo cíclico e 

inesgotável dos iorubás. Isso porque há um choque entre o tempo 

de uma Mineiridade crítica e o tempo Nagô, o que geralmente 

produz imagens e, sobretudo, sons, contrastantes com os primados 

ocidentais rigorosamente cristianizados.

Finalizo lembrando uma entrevista para O Pasquim em 1971, 

quando perguntam a Milton: “O Luizinho Eça, uma vez, disse que 

você era genial até quando você errava musicalmente. Você estudou 

música? Qual é a sua formação musical?” Milton é lacônico e 

preciso em sua resposta: “Não, eu não estudei música, não. O que o 

Luizinho Eça queria dizer quando disse isso é que eu não obedecia 

a sequência natural das coisas”.
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O Márcio Borges é de uma geração anterior à minha. Então, 

quando eles estavam vendo Jules et Jim eu tava vendo 

Mazzaropi com meu pai e com minha mãe, tava vendo outras 

coisas, tava vendo Ben-Hur, com Charlton Heston; o meu irmão 

já tava no CEC. Então, a minha formação cinematográfica, 

eu não posso nem dizer que eu sou um cinéfilo, mas sou um 

admirador, assisti muita coisa posterior ao Clube da Esquina 

[o álbum], depois que eu já era mais um adolescente. Quando 

eu gravei o Clube da Esquina eu ainda era um adolescente. 

O Marcinho e o Bituca começaram a fazer música na casa dos 

meus pais, eu morava lá também. Eles tinham uma ligação com 

o cinema. Talvez os letristas do Clube da Esquina, que são 

da mesma geração do Márcio, do Milton, tenham mais relação 

com o cinema da Nouvelle Vague, Godard, Fellini, Antonioni.

Em alguns momentos da minha vida, escrevi algumas letras. 

Eu morava com o Márcio Borges quando fiz o disco do tênis, 

no mesmo ano do Clube da Esquina, e o Márcio era o letrista 

principal, majoritário, do disco. E esse disco foi feito 

muito loucamente: eu fazia a música de manhã, o Márcio 

trabalhava de manhã num lugar, aí à tarde ele chegava em 

casa, e a gente fazia a letra da música. À noite, a gente 

gravava a música já valendo pra posteridade, pra eternidade; 

então, era um processo muito intenso de composição. E sabe a 

coisa que eu faço uma reflexão? Acho que foi importante esse 

começo pra mim, tendo que cumprir contrato, fazer música, 

me deu uma certa habilidade de compor com agilidade. Eu até 

brinco que a música que eu faço que demora mais de vinte 

minutos pra ficar pronta, eu tenho certeza que ela não vai 

ser boa. Eu nem sigo em frente. Faço a música de súbito, 

gosto de fazer música assim. Vem uma ideia arrodeando, que 

lô borgeslô borges
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vem do cinema do Glauber, “um instrumento na mão e uma ideia 

na cabeça”.

Peguei as informações mais tarde, porque no começo eu 

atacava de criança. Eu era calça curta total, petiz. Então, 

meus pais me levavam às salas de cinema pra ver grandes 

épicos. Ben-Hur, Os 10 mandamentos, Zé Trindade, Anselmo 

Duarte. Eu assistia esses filmes todos, adorava Grande 

Otelo, Zé Trindade, Oscarito, muitas vezes como ator e 

muitas vezes como diretor. Mazzaropi! Não posso esquecer 

do Mazzaropi; fez parte da minha introdução infantil no 

cinema. Acho importante fazer esse preâmbulo. Eu me dediquei 

muito à música. Com 10 anos de idade, eu e Beto fizemos uma 

banda chamada The Beavers, que cantava cover dos Beatles. 

E o primeiro filme que vi no cinema por livre e espontâneo 

arbítrio foi A Hard Day’s Night [1964], dos Beatles, direção 

do Richard Lester. Foi o primeiro filme que eu assisti 

por conta própria. Então, meu foco passou a ser música. Eu 

já tinha formação de Bossa Nova na minha casa, formação 

inicial de Bossa Nova, mas aí quando eu assisti A Hard Day’s 

Night, que eram Os Reis do Iê Iê Iê, no cine Acaiaca, eu 

virei beatlemaníaco total eu e Beto Guedes, e aí meu foco 

passou a se voltar todo pra música mesmo. Cinema ficou só 

essas coisas que eu assistia de filme nacional. Eu comecei 

a me dedicar à música intensamente, muito cedo, eu sou 

semiprofissional desde os 10 anos. Eu sou irmão de cinéfilo.

Eu adorava Mazzaropi, eu adorava Grande Otelo. Não posso 

falar num tempo passado. Eu adoro até hoje. Eu tô precisando 

quitar isso, eu tô com saudade desses filmes, já tem um 

tempo que eu não vejo esses filmes da minha infância, 

onde eu era espectador quase que passivo, porque meu pai 

e minha mãe ligavam a televisão e eu ficava assistindo do 

lado deles. Esses caras, Oscarito, Ankito. E essa comédia 

brasileira fez parte da minha formação mesmo, muito mais 
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do que filmes épicos de Ben-Hur, Os 10 Mandamentos, que 

eu assistia também com meus pais. O que eu assistia mesmo 

era cinema brasileiro, o que eu gostava mesmo era cinema 

brasileiro.

Eu e Márcio batíamos mais bolas como irmão sobre música. Ele 

batia bola sobre cinema com os amigos da geração dele, com 

os amigos dele; o Bituca era um deles. O Bituca era ligado 

em cinema, sempre foi, fez música pra filme na carreira 

dele. Eu e o Beto Guedes, que foi meu braço direito o tempo 

todo no Clube da Esquina, a gente era beatlemaníaco, a gente 

ficava o dia inteiro esperando sair um disco dos Beatles pra 

gente comprar, pra tirar todas as músicas. Aí saiu um filme 

dos Beatles em 66, Help!, a gente assistiu 50 vezes Help!, 

assim como assisti 50 vezes A Hard Day’s Night. Então, 

a minha contribuição ao Clube da Esquina é minha total 

dedicação às composições do álbum Clube da Esquina, não 

passava muito por cinema; na minha cabeça, não; na cabeça do 

Milton acho que passava. A minha cabeça era exclusivamente 

musical o tempo todo. Aí eu pego as letras do Márcio Borges, 

do Fernando Brant, do Ronaldo Bastos: as letras têm, mas 

as músicas eram feitas antes das letras; então, as músicas 

eram feitas baseadas em influências musicais; então, eu 

confesso que não tive nenhuma interferência do cinema, a 

não ser o cinema nacional que eu já citei, chanchadas, isso 

que fez parte da minha formação musical até eu gravar o 

Clube da Esquina. Depois que eu gravei o Clube da Esquina, 

que eu morei no Rio, tinha um amigo que era cinéfilo, morei 

com ele, a gente ia ver os filmes de Fellini. Eu falava 

pra ele: “Cara, eu quero ver as coisas que meu irmão via e 

que eu não pude assistir, que eu era muito criança, agora 

eu quero ver”. Tinha um amigo que me levava pra ver coisas 

interessantes. Me levava em filmes que eu sempre tive 

curiosidade de assistir, Jules et Jim.

Selton Melo, que é meu amigo, quando ele fez o mais recente 
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filme dele, o Filme da minha vida, ele colheu depoimentos 

de várias pessoas sobre qual era o filme da vida de várias 

pessoas. Quando ele me perguntou isso com o gravador ligado, 

eu falei: “o filme da minha vida são dois, A Hard Day’s 

Night e Amarcord”. Amarcord entrou anos depois, depois do 

Clube da Esquina [o álbum], que eu tinha feito outras coisas 

da minha vida.

Foi muito inusitado, muito inédito pra mim [o documentário 

sobre o disco do tênis, ainda em finalização]. Eu sou 

filmado na minha vida cotidiana, fazer show faz parte do meu 

cotidiano também; eles me filmando onde eu almoçava com meu 

filho; eles me filmando saindo do teatro com o público me 

carregando no colo, rasgando minha camisa, essas coisas de 

público. Então, teve muitos momentos, eu dando entrevista, 

foi uma coisa bem completa, só que veio essa loucura de o 

pessoal acabar com a Ancine, desse desgoverno que tá aí. O 

primeiro alvo deles foram as artes, os artistas. Esse filme, 

por exemplo, não faço ideia quando ele seria lançado, se 

existe verba pra continuar alguma coisa, uma conclusão. Tem 

muito tempo que eu não falo com a produtora, que é aquela 

minha amiga de infância e adolescência, a Vânia Catani, 

tem muito tempo que eu não falo com o Rodrigo. Será que 

esse filme existe ainda? Será que não vai ficar uma coisa 

desatualizada? De repente, eu falo coisas que eu acho outras 

coisas hoje. Teve uma ruptura política muito violenta, muito 

castrante pro cinema, pras produções de cinema, e isso foi 

assim. As coisas, lógico, vão mudar, não há mal que perdure. 

As coisas vão mudar, pode ser que a Vânia e o Rodrigo 

queiram dar um prosseguimento nesse filme. Pra mim tá tudo 

certo, desde que eu consiga assistir antes de ser publicado, 

pra ver se eu concordo comigo ainda [risos].
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Márcio Borges is from a generation before mine. So, 

while he and his peers were watching Jules et Jim, I 

was watching [filmmaker/actor Amácio] Mazzaropi with my 

dad and mom. I was watching other things too, like Ben-

Hur, with Charlton Heston; my brother was already in CEC 

[Center of Film Studies of Belo Horizonte]. So, about my 

cinematographic education… I don’t even know if I can call 

myself a cinephile, but I’m definitely an admirer. I watched 

a lot of stuff after Clube da Esquina [the album], after 

becoming more than a teenager. When I recorded Clube da 

Esquina, I was still a teenager. Marcinho and Bituca [Milton 

Nascimento] started making music at my parents’ house, and I 

lived there too. They had a connection with cinema. Perhaps 

the lyricists from Clube da Esquina [the collective], who 

are from the same generation as Márcio and Milton, are 

more influenced by Nouvelle Vague movies, Godard, Fellini, 

Antonioni. 

I wrote some lyrics in certain moments of my life. I used 

to live with Márcio Borges when I made the “Sneaker Album” 

[Lô Borges, the 1972 album], in the same year as Clube da 

Esquina, and Márcio was the record’s main lyricist. And 

this record was made in a very frantic way: I would compose 

a song in the morning, while Márcio worked somewhere, then 

in the afternoon he would come home and we would write the 

lyrics for the song. At night, we recorded the song, and 

that first version would be the final, made for posterity; 

so it was a very intense process of composing. And you know 

what crosses my mind about it? That it was an important 

beginning for me, having to meet the terms of a contract, 

making music… it gave me a certain ability to compose with 

lô borgeslô borges
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agility. I even joke that if I make a song that takes more 

than 20 minutes to be finished, then I’m sure it won’t be 

any good. I don’t even go through with it. I make music all 

of a sudden, that’s how I like to make music. An idea comes 

around, as in a Glauber [Rocha] movie, “an instrument in the 

hand, an idea in the mind”. 

I only started picking things up a little later, because in 

the beginning I acted as a youngster. I was a total toddler, 

a pup. So my parents took me to movie theaters to watch 

great epics. Ben-Hur, The Ten Commandments and [actors] Zé 

Trindade, Anselmo Duarte. I watched all these films, and 

I loved [actors] Grande Otelo, Zé Trindade and Oscarito, 

often as an actor and also as a director. Mazzaropi! I 

could never forget Mazzaropi; he was part of my introduction 

to cinema as a child. I think it’s important to make this 

preamble. Then, I really got into music. When I was 10 years 

old, Beto and I created a band called The Beavers, which 

did Beatles covers. And the first film I watched in the 

theater, of my own free will, was the Beatles’ A Hard Day’s 

Night [1964], directed by Richard Lester. It was the first 

movie I ever watched by myself. So my focus became music. I 

already had a Bossa Nova background at home, a primary Bossa 

Nova background, but when I watched A Hard Day’s Night, 

featuring “Os Reis do Iê Iê Iê”1, at the Cine Acaiaca2, I 

became a total Beatlemaniac, me and Beto Guedes, and then 

my focus turned to music. In terms of cinema, I only watched 

some Brazilian films. I started dedicating myself to music 

intensely, very early in life; I’ve been a semi-professional 

since I was 10 years old. I’m a cinephile’s brother. 

I loved Mazzaropi and Grande Otelo. I shouldn’t speak of it 

in the past tense. I still love them today. I must rewatch 

these movies, I miss them. It’s been a while since I last 

watched the films of my childhood, a time when I was an 
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almost passive spectator, because my parents turned on the 

TV and I watched it alongside them. Those guys, Oscarito, 

Ankito… And this Brazilian comedy [Chanchada] was part of my 

education, much more than the epic movies like Ben-Hur and 

The Ten Commandments, which I also watched with my parents. 

What I really watched was Brazilian cinema, what I really 

liked was Brazilian cinema.

Márcio and I really connected as brothers when the topic was 

music. He chatted about cinema with his peers, his friends; 

Bituca was one of them. Bituca was into cinema, he’s always 

been, he made music for some films during his career. Beto 

Guedes—who was my right-hand man the whole time in Clube da 

Esquina—and I were Beatlemaniacs. We stood all day waiting 

for a new Beatles record to come out, so we could buy it 

and learn how to play all of the songs. Then, a Beatles 

movie came out in 1966, Help!. We watched it like 50 times, 

as well as A Hard Day’s Night another 50 times. So, my 

contribution to Clube da Esquina was my complete dedication 

to the compositions for the Clube da Esquina album, it 

didn’t involve much cinema; not in my mind; in Milton’s 

mind I think it did. My head was exclusively musical all 

the time. Then I got the lyrics from Márcio Borges, Fernando 

Brant, Ronaldo Bastos: the lyrics were there, but the 

music was composed before the lyrics; the songs were based 

on musical influences; so, I must confess that I wasn’t 

influenced by cinema, except a portion of Brazilian cinema 

that I’ve mentioned, the Chanchadas, which was part of my 

musical education until I recorded Clube da Esquina. After I 

recorded Clube da Esquina, I lived in Rio, with a friend who 

was a cinephile; we went to see Fellini’s films. I told him: 

“Man, I want to watch the things that my brother used to and 

I couldn’t, because I was too young, but now I want to watch 

it”. I also had a friend who took me to see interesting 

things. He took me to films that I had always been curious 
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to watch, like Jules et Jim. 

When Selton Melo, who is my friend, was making his most 

recent film, O filme da minha vida [The Movie of my Life], 

he collected statements from several people about what were 

the movies of their lives. When he asked me this, with the 

recorder on, I said, “Actually there are two movies of my 

life, A Hard Day’s Night and Amarcord”. Amarcord only came 

years later, after Clube da Esquina [the album] and other 

things I had done in my life.

[About the documentary on the “Sneaker Album”, still in 

post-production] It was very unusual, very new for me. 

They filmed me in my everyday life, including my concerts, 

which are part of my daily life too; they filmed me having 

lunch with my son; they filmed me coming out of the theater 

with the audience carrying me in their arms, tearing my 

shirt, you know, all that fan stuff. There were many 

moments when I was giving interviews that it felt like a 

very complete thing, but then came the actual government 

[Jair Bolsonaro’s] with its madness of shutting down Ancine 

[Brazil’s National Cinema Agency]. Their first target was 

the arts, the artists. This film, for example, I have no 

idea when it’s going to be released, nor if there is any 

funding to continue something, to finish the project. I 

haven’t talked to the producer for a long time, she is a 

friend from my childhood and adolescence, Vânia Catani; 

I haven’t talked to Rodrigo [de Oliveira, the director] 

for a long time either. Does this movie still exist? Won’t 

it be something out of date? What if I think differently 

today about the things that I’ve said? There has been a 

very violent political rupture, very bedeviling for cinema, 

for film productions, and that was it. Of course things 

will change, no evil lasts forever. Things will change, 

maybe Vânia and Rodrigo want to continue with this film. 

I’m alright with it, as long as I can watch it before it’s 
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released, to see if I still agree with myself [laughs].

1 Translator’s note: Os Reis do Iê, Iê, Iê [“The Kings of Yeah Yeah 

Yeah”] was the Brazilian title for the Beatles 1964 film.

2 Translator’s note: Local movie theater in Belo Horizonte, Brazil, 

closed in 1998.
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Sagrada família é um filme forjado em duas dimensões. Uma 

pista visual acompanha uma família burguesa que pega a estrada 

rumo ao desconhecido, e uma pista sonora anti-naturalista, 

construída a partir de gravações, conversas entre amigos, formando 

um comentário, não sempre evidente, entre que o que vemos e 

ouvimos. Essas duas camadas também podem ser pensadas como 

expressões de visões diferentes do que denominamos como família. 

Uma a família burguesa com suas grandes casas cheias bibelôs e 

empregados, célula primeira da estrutura patriarcal e metáfora das 

estruturas tradicionais que a juventude buscava destruir. Não à 

toa, grande alvo de escárnio e crítica, sua ordem foi invadida pelo 

desespero, tramas e temas presentes em vários filmes brasileiros 

dos anos 1960 e 1970.

A segunda família é a representada pelo grupo de amigos/

técnicos/companheiros de viagem que figuram nos créditos 

coloridos que abrem o primeiro longa-metragem de Sylvio Lanna. 

Neles estão presente os nomes de Maria Gladys, Andrea Tonacci, 

Geraldo e Tiago Veloso, Gilberto Santeiro, Luiz Otávio Horta, Guará 

Rodrigues, Neville, os nomes são muitos. Num colorido forte, que 

contrasta como preto e branco da empregada que passava roupa, 

uma folha branca pintada com nomes em diversas cores dá a ver 

e ouvir o grupo que realiza e que orbita toda a duração do filme. 

Se o filme constrói o seu universo ficcional, mesmo que forma 

friccionada, a pista sonora documenta, registrando as vozes e 

conversas das famílias cinematográficas que se formavam à época 

SAGRADA(s)
FAMÍLIA(s)lila foster
dissoluções e comunhões de um 
longa-metragem brasileiro
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em torno do cinema marginal. Essas vozes dão corpo a uma espécie 

de comunhão, de um grupo em sintonia.

Quem melhor narrou a formação dessa família cinematográfica 

foi Geraldo Veloso em Por uma arqueologia de um ‘outro’ cinema, 

publicado originalmente em 1983. Considero esse um dos textos 

mais importantes da história do cinema brasileiro, por unir a 

percepção de quem viveu, no corpo a corpo, o momento que historia, 

e também por trazer uma análise contundente dos percursos de 

uma geração de cineastas em termos sociais, culturais, estéticos e 

políticos. 

O que o relato crítico de Geraldo Veloso também permite 

entender é como o cinema marginal, esse conceito tão polêmico, 

toma forma para além de filiações estéticas. O termo cinema 

marginal nunca foi de agrado de quem dele pertenceu, muitos 

dando preferência a termos como “cinema de invenção”, cunhado 

por Jairo Ferreira e apontando para um viés de experimentação 

mais evidentes, ou optando por usar termos como cinema 

marginalizado, dando a ver a situação desse cinema correndo ao 

largo dos grandes fontes de financiamento e do circuito tradicional 

Esse último não foi totalmente avesso a esse cinema já que muitos 

filmes “marginais” emplacaram na bilheteria (sobre a semântica do 

cinema marginal, vale a leitura de Cinema Marginal?, de Jean Claude 

Bernardet, publicado já nos anos 2000). 

Um outro critério de definição também pode ser as relações 

tecidas, as trocas profissionais, os grupos formados, os trabalhos 

colaborativos, o empréstimo de equipamentos — a marcante grande 

angular de Sagrada Família é a mesma usada em Bang Bang —,  as 

redes de afeto, resistência e amizade, pontos de contato entre os 

que fizeram parte do dito movimento.  Uma rede que atravessou as 

fronteiras dos estados — marcadamente Minas Gerais, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Bahia —, e de países no período do exílio, unindo 

jovens em torno desse mesmo mistério que é o cinema. Sylvio 

Lanna esteve imerso nesse ambiente de colaboração e criação e 
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sua trajetória, assim como a de Veloso, Andrea Tonacci, Rogério 

Sganzerla, Tiago Veloso, dentre outros permite entender que as 

transformações que marcaram o cinema brasileiro dos anos 1960 e 

1970 surgiram diante de um rico contexto cultural dessa instituição 

chamada cinema. 

A cinefilia, os cursos formativos vinculados a cineclubes, a 

sedimentação de um circuito exibidor voltado ao “cinema de 

arte”, e que trazia filmes dos novos cineastas modernos, o acesso 

à equipamentos amadores para a rodagem dos primeiros filmes, 

todos esses fatores criaram um clima de produção e interlocução 

entre cinéfilos e cineastas brasileiros. Um dos marcos nesse cenário 

foi lançamento do Festival de Cinema Amador JB/Mesbla, no Rio de 

Janeiro, em 1965. 

Patrocinado pela loja de departamento Mesbla, que a época 

possuía um departamento de vendas de equipamentos de cinema 

e fotografia, e organizado pelo Jornal do Brasil, o Festival de Cinema 

Amador JB/Mesbla foi lançado no contexto do 4º Centenário da 

Cidade do Rio de Janeiro, em 1965. Pautado por essa efeméride, o 

concurso tinha como tema obrigatório a cidade do Rio de Janeiro 

ou filmes produzidos na cidade, e aceitava películas rodadas nas 

bitolas amadoras 9.5 mm, 8 mm e 16 mm. Muitos dos primeiros 

inscritos no festival eram egressos dos cursos livres de formação 

em cinema realizado pela Cinemateca do Museu de Arte Moderna e 

ministrado por Ruy Guerra, Gustavo Dahl e Bartô de Andrade, outro 

polo importante para a compreensão do campo cinematográfico 

do período. Impulsionados pelo festival, muitos dos egressos desse 

curso decidiram realizar os seus primeiros filmes em 16 mm. 

Dentre os vencedores e egressos do curso do MAM estavam Xavier 

de Oliveira, Antônio Calmon e Carlos Frederico, que viriam a seguir 

carreira cinematográfica, cada um a seu modo.

Mesmo que restrito ao cinema produzido no Rio de Janeiro, o 

Jornal do Brasil previa a circulação dos filmes pelo país e, como esse 

intuito, produziu cópias dos filmes vencedores e os disponibilizou 
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para os interessados em organizar sessões com o curtas-metragens, 

tendo em mente a ativa rede de cineclubes ao redor do país.  Na 

época presidido pelo jovem Tiago Veloso, o Centro de Estudos 

Cinematográficos solicita a exibição dos filmes. Nas palavras do 

presidente: “Minas não pode deixar de conhecer essa explosão de 

talento jovem”.  Xavier de Oliveira relata o encontro com os jovens 

cinéfilos mineiros: “Foram diversos filmes, projetados num salão 

muito grande e lotado. Foi a primeira vez que fui a Minas. Inclusive 

nos levaram para Ouro Preto. Muito bacana tudo, fomos muito bem 

recebido pelos mineiros”.

Com o sucesso do primeiro ano, em 1966 o festival abre inscrições 

para todo o país, momento em que o evento se torna ponto de 

encontro entre jovens cineastas que trilhavam os seus primeiros 

passos no cinema produzindo em 16 mm. Em 1966, Rogério 

Sganzerla concorre com Documentário e Andrea Tonacci com Olho 

por Olho. De Belo Horizonte, Neville D’Almeida, vindo da experiência 

com o Cemice (Centro Mineiro de Cinema Experimental), concorre 

com O Bem Aventurado, filmado nas ruas da cidade; Márcio Borges, 

futuro músico vinculado ao Clube da Esquina, dirige Joãozinho e 

Maria e Luiz Otávio Horta concorre com Ocorrência Policial. Tiago 

Veloso fotografa os três filmes mineiros e ganha menção honrosa 

pelo seu trabalho fotográfico. Geraldo Veloso também está presente 

e Julio Bressane narra ter conhecido Andrea Tonacci no JB/Mesbla. 

Gilberto Santeiro, importante montador do cinema brasileiro, 

fotografa o curta surrealista Nadja, de Paulo Paranaguá.  Lá também 

se encontraram Elyseu Visconti e Luiz Rosemberg.

O festival criou, portanto, um espaço de difusão para esses 

primeiros filmes e rapidamente se tornou um polo aglutinador. 

Sylvio Lanna, em recente entrevista para a série Material Bruto – 

memória do cinema brasileiro, produzido pelo festival Recine, vai 

citar dois centros importantes na sua trajetória cinematográfica: 

a nutrição cinefílica realizada junto ao Centro de Estudos 

Cinematográficos (CEC), de Belo Horizonte, e o encontro com jovens 
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cineastas da época durante o JB/Mesbla, mais marcadamente a 2ª 

edição, realizada em 1966. É esse o ar que Sylvio Lanna respira, 

enquanto estudante de Filosofia, no Rio de Janeiro, e produz o seu 

primeiro curta-metragem, Roteiro do gravador, com uma câmera 

dada de presente pela sua mulher na época e que concorre na 

edição de 1967. O filme, hoje considerado desaparecido, figurou 

na mostra dedicado ao cinema marginal realizada em São Paulo, 

e de acordo com texto escrito por Ruy Garnier, já prenunciava os 

experimentos sonoros ao acompanhar a deambulação de Saulo 

pela cidade do Rio de Janeiro. 

Partindo desses encontros, percebemos a intensa troca entre 

cineastas e artistas. Tiago Veloso fotografa e Geraldo Veloso monta 

Matou a família e foi ao cinema (1969), de Julio Bressane, e Jardim de 

Guerra, primeiro longa de Neville D’Almeida. Junto com Andrea 

Tonacci, Lanna cria a produtora Total Filmes e, com o apoio da 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo filmam, em Minas 

Gerais, Bang Bang, e Sagrada Família, com a mesma grade angular, 

com o mesmo fotógrafo, Tiago Veloso, e com o mesmo ator, Paulo 

César Pereio. As parcerias são muitas e muitos também partem 

para o exílio e continuam a parceira criativa e a rede de apoio em 

um tempo já muito marcado pela perseguição e instauração de um 

clima sufocante de censura do regime militar.

Sagrada Família se situa, portanto, nesse intenso contexto de 

troca. Voltando à tradicional família mineira que figura no filme, 

ela vai se despindo dos seus cenários, saindo das grandes salas 

de jantar e dos quartos espelhados, espaços meticulosamente 

enquadrados, embarcando na aventura automotiva rumo a uma 

espécie de auto aniquilamento.  A trilha e a trajetória de Sylvio 

Lanna, e seus parceiros criativos, vão em outra direção. Voltando 

novamente a belo texto de Geraldo Veloso, Sagrada Família e Sylvio 

Lanna foram elos importantes na “formação de comunidades 

de vida e criação”. No Rio de Janeiro dos anos 1970, Lanna ia 

passeando com o seu “louco gravador” pelas casas compartilhadas, 
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pelos encontros na cidade, captando as vozes e as sinergias do 

período. Se o sagrado pode não ser o melhor termo para definir essa 

comunidade, Sagrada Família vai ser símbolo, igualmente, do que se 

buscava destruir e o que se buscava construir naquele período. Se 

não sagrado, talvez místico e revolucionário. 
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(Este texto nasce de certa embriaguez resultante de um encontro 

acrônico entre essa que vos fala, o filme Perdidos e Malditos (Geraldo 

Veloso, 1970) e o livro Os sonhos não envelhecem: histórias do Clube da 

Esquina, de Márcio Borges. As palavras (um tanto quanto imagéticas) 

de Borges, as imagens e palavras de Veloso, bem como o reencontro 

com as músicas das tantas turmas formadas desde o edifício Levy, 

foram fervilhando epifanias que provocaram uma escrita, não sei 

se “dangereux”2, mas, no mínimo, atrevidamente emprestada do 

bebop jazzista. Viajemos?)

Pelas ruas e bares e esquinas. Batidas, de limão e policiais. Rabiscos 

e riscos formam as reformas daquele tempo que hoje vemos 

Perdidos, malditos, instantes sagazes: um voo embriagado pela juventude 
cinéfila dos cequianos, levyanos, e de uma esquina derradeira (*)

Ursula Rösele

*passo pedindo licença pelo uso de neologismos e ousadias gráficas que 

julguei necessários para darem conta de confluências entretempos. Tudo 

aquilo que por ventura separa e comunga os jovens do Clube da Esquina, do 

CEC (Centro de Estudos Cinematográficos), e também a nós, que flanamos 

por esse Brasil nauseabundo de 2021.

Pois que do olhar de agora, talvez um pouco estrangeiro desse transcurso 

de outrora — por não ter estado lá —, senti que da leitura, do gesto, da 

preparação para a escrita, aproximava do cais dos sonhos, um entroncamento 

entretempos. 

Metacinefilia.

Endomusicalidade.

“Il faut vivre dangereusement jusqu’au bout”.1 

| Intermission |
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“— Compor é uma coisa muito séria, bicho”. (M.N)

 “— Mas nós somos jovens e temos obrigação de transformar esta 

cidade”. (M.B.)3

EXTERNA. DIA
PAN

vanguardas.realismopoéticofrancês.cinemarusso.

surrealismo.expressionismoalemão.segundaguerramundial.

neorealismoitaliano.nouvellevague.cinemanovoalemão.

cinemanovobrasileiro.ditaduramilitar.cinemamarginal.jazz.

rock.samba.trêspontas.maletta.santatereza.bigodoaldo´s.levy.

cec.rio.sãopaulo.diamantina.esquina.santiagodecompostela.

vodca...

Onde começam e terminam as imagens e a música? Estavam 

ali, amalgamadas no “quarto dos homens”, no fim das sessões 

de cinema, marcadas pelas discussões intermináveis dentro 

da sala, nos pileques, na verve masculina dos homens que 

engendraram o frisson intelectual e artístico daquelas 

décadas.

Mallarmé, Proust, Nietzsche, Vinícius de Moraes, Miles Davis, 

Nelson Pereira dos Santos, René Clair, Orson Welles, François 

Truffaut, Jean-Luc Godard, Cahiers du Cinéma, Dilma, Jeanne 

Moureau, Elis Regina.

As cenas.
As cordas.
Os versos.
As palavras.
Densitometria da 
alma.

tão presente, necessário, pungente, pulsante. Nas veias desse 

Brasil de hoje, tão anestesiado pela patologia fálica do anti-verso 

parvo, conclamei uma máquina do tempo que nos imiscuísse ao 

movimento daquelas ruas que ainda guardam os mesmos nomes. 
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Do papo porra louca sobre as fezes.

Do modus operandi tilelê esquizo que tira a visão de Leal, o desleal, 

e sem mais nem menos, devolve.

O pau que não funciona pelo paradigma patriarcal do olhar 

adestrado dela. O falo-faca que esquarteja a esposa, desejante-

confrontante-querente do macho alfa.

A deusa, que aparece como um vulto da memória e discursa em 

tom de esperança.

1964 que voa a 1970, que poderia ser ontem mesmo. E amanhã, no 

cercadinho.

Dessas atualidades assustadoras de um tempo circular, de um 

Brasil em eterno looping, de um navio que chega à margem da 

areia e avilta indígenas, de um povo que padece, de uma arte que 

resta a resistir, em nossos restos de cada vez menos unânime 

humanidade.

Almeida (Paulo Villaça), esse nome luso-brasileiro, mistura colônia-

Brasil por excelência, convoca “a aparição”, após sugestão de seu 

amigo-mago. Eis que surge Dina Sfat, eterna. E, sentados numa rua 

qualquer, atravessam esse nosso entretempo e invadem meu eu 

Brasil-pandêmico-não-sei-mais-classificar-tempo-algum-onde-

possa-pertencer:

Almeida: Você é uma mulher desconcertante. Eu não sei. 

A verdade é que eu acho que a arte é um luxo hoje em 

dia. Eu teria sido capaz de viver sem ter lido um 

livro, ter visto um quadro. Talvez a única coisa que 

seja sempre importante é a música, não sei. Além do 

mais, eu acho que o mundo caminha para a ruína. Não 

sei se vale à pena continuar vivendo. Pelo contrário, 

quanto menos inteligência você tiver, mais chance você 

tem de sobreviver. Curioso, muito curioso. (...) A 
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arte nos faz insatisfeitos, inquietos. Mas, no mundo 

que a gente vive, a gente não pode permitir que... 

a gente. Esse próprio mundo não deixa que as coisas 

aconteçam. Então o que a gente faz? Oferece pequenos 

substitutos, calmantes, que nos fazem esquecer que 

nós somos órfãos. (Suspira). Eu te digo uma coisa, 

viu? Para decretar a falência total das artes. Nós 

vamos ter que pagar as pessoas para irem ao cinema, 

assistirem a concertos, para lerem um livro. Mas é 

aí que tá a minha esperança. Porque no dia em que 

conseguirem botar o homem funcionando com uma máquina 

na frente dele, rejeitado, tudo vai desabar. O homem 

não aceita esse papel de... eu acredito nele. Na sua 

força criadora. Curioso. Eles estão sempre cometendo 

liberdades. E a primeira coisa que eles costumam 

fazer, é fazer o homem funcionar com a exatidão de um 

relógio. 

Aparição (Dina Sfat): Eu sei. Pessoas como você, como 

eu, são indesejáveis. A consciência não é permitida, 

lucidez não é permitida. Não são necessários os 

clarividentes. Nós somos dispensáveis, meu amigo. 

Sofremos sempre. Você, eu, Carlão e os outros. A 

pressão para que a gente ceda, para que a gente 

abandone. Mas a gente não vai ceder não.4

Talvez o que haja de menos curioso seja um desfecho em que, 

após um diálogo despretensioso entre Almeida e seu amigo guru 

(como disse o próprio Veloso em uma entrevista sobre o filme, 

inspirado nas personagens de John Ford), os dois encontrem uma 

encruzilhada. O “guru” segue à esquerda do caminho; é a figura das 

crenças, da magia negra, da magia de luz, que tira a visão, retorna 

a visão. Já Almeida, o niilista, segue à direita, literalmente caga 

e anda. Encara a câmera e profetiza: “O homem é aquilo que ele 
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Quem são os perdidos e os malditos na oposição criada por Geraldo 

Veloso? Nós ou eles? Elas, as mulheres que circundam aqueles 

homens, parecem mais lúcidas que qualquer um — estraçalham 

certa masculinidade torpe enquanto tentam despi-las, com 

discursos de extrema maturidade e profunda autoconsciência. 

Talvez alinhadas com o início de um movimento feminista brasileiro 

na década de 1970, que se opunha à repressão da Ditadura Militar. 

De uma constante dicotomia seu filme dá vazão com frequência 

a uma repetição que é representada ao fim pela bifurcação, 

encruzilhada. Veloso se utiliza de planos longos e câmera em 

geral estática, numa dramaturgia algo buñueliana, na qual suas 

personagens oscilam entre o vazio entediante da existência 

burguesa e uma pulsão disruptiva expressada por instantes 

extremamente inspirados.  

Existe certa energia pendular que percorre as veias desse vigor 

artístico que perpassa essas temporalidades. Melancolia, saudade, 

bucolismo, tristeza, amizade. Um naco de esquina dando voz a 

uma eternidade:

É que nunca temos, nem podemos ter jamais, ideia suficientemente 

clara desse aglomerado indistinto de temores a que chamamos de 

futuro; indistinto para nossa própria proteção, pois um pouco mais 

de exatidão nos lança num abismo fundo demais, em tudo e por 

tudo inimaginável. Portanto, falamos “amanhã” ou “segunda-feira 

que vem”, mas, por precaução instintiva, colocamos nisso sempre 

E nós? Estamos com fome de quê?

come”. No país da fome, quem é que caga bonito, não é?
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o máximo de inexatidão e vagueza de que somos capazes, não nas 

palavras, que descem até a pontualidade: “Às cinco em ponto da 

tarde”, mas na lógica e na razão, pois professamos num simples 

apontamento marcado o primado de nossa fé, com o mesmo 

contraditório sentimento de simultânea intimidade pertencente e 

estranheza total que temos quando, de repente, prestamos atenção 

numa coisa nossa a que estávamos alheios um instante antes, às 

vezes algo tão simples e peculiar, tão imediatamente apegado a 

nós mesmos como nossa impressão digital ou nosso nome, e com 

isso nos lançamos num espaço mental desconhecido e vago como 

o próprio futuro.5

E Milton esteve ali, diante da porta dela. Jeanne Moreau. Tomou 

coragem, uns muitos goles de chá depois, de contar tudo a ela, 

Fecha o plano. Olhos em close encaram a câmera.

Náusea. 

Meu olho-câmera, meu desejo-livro, meu sonho-cinema, 

meus ouvidos-música.

Tu és o epicentro da Terra. Lembra-te que saíste de 

mim, de meu ventre-mãe, e deixa de rastejar por entre 

os mortos. Levanta-te e reveste seu corpo de fé. 

Essa voz que ecoa vibra alto por entre os poros. Cada 

acorde, cada verso, cada verbo escrito ali. Um, dois, 

três corpos. Nos porões da Ditadura, nas entranhas das 

matas, nas camas dos CTIs, entubados. Todos e todas 

nós.

Entretempos.

A arte precisa resistir.
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que, às lágrimas, disse: “como é bela a arte, Milton. Trabalhamos 

numa coisa aqui e vamos tocar a alma de quem nem sabemos e 

nem onde. Ontem fui eu, Truffaut e agora é você. Que lindo e que 

responsabilidade”6.

Há uns anos atrás, Geraldo Veloso sentou ao meu lado na Cantina 

do Lucas. Daquele seu jeito, com as camisas florais, tocou o meu 

rosto e disse “oi, menina”, e beijou a minha face. Não era preciso 

dizer muito para que ele falasse por horas ininterruptas sobre 

aqueles tempos.

Nas mesas em que um dia também se foi Schubert Magalhães.

E nos mesmos espaços em que tantos outros e outras sonharam 

tempos diferentes e revolucionários.

Um dia foram eles e elas.

N’outro, fomos nós.

Milton convidou Márcio ao seu sofá e juntos ouviram “Novena”, 

resultado de sua criação conjunta, “Paz do amor que vem”. Do dia 

em que viram Uma Mulher para Dois (Jules et Jim, François Truffaut, 

1962) três vezes seguidas. Do dia em que Moreau correu com seus 

amigos pelos corredores do Louvre. E Márcio disse: “Agora já não 

éramos mais os jovens rebeldes e sonhadores e sim aqueles dois 

homens cinquentões, mas o pulsar e transpirar de nossas mãos 

dadas zerava todos os momentos intermediários”7.

Nosso entretempo.
Eu.
Márcio.
Milton.
Duca.
O Clube.
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Os levyanos.
Os cequianos.
Os beavers.
Geraldo.
Moreau.
Há algo nesse devaneio que podemos chamar imorredouro.
Assim.
Nem meu corpo, nem o deles — mortais, nós todos.
Nem mesmo a utopia.
Nem o medo.
Mas a arte.
E a voz.
E o grito nas ruas.
Dessas agruras e delícias de despertar.
“E a gente sonhando”.

1 Citação ao filme A dez segundos do inferno (Ten seconds to hell, 

Robert Aldrich, 1959). A frase, em francês, aparece em um cartaz 

em cena do filme Acossado (À bout de souffle, Jean-Luc Godard, 

1960), e era citada com frequência pelos jovens do CEC (Centro de 

Estudos Cinematográficos), cineclube de extrema importância em 

Belo Horizonte, tal como mencionado por Márcio Borges no livro “Os 

sonhos não envelhecem: histórias do Clube da Esquina”. Ambos, CEC e 

o livro, serviram de referência para este texto. Tradução da frase 

(T.L): “Você deve viver perigosamente até o fim”.

2Perigosa, em francês (N.A.).

3 Trechos de diálogos entre Milton Nascimento (M.N.) e Márcio Borges 

(M.B), no livro citado anteriormente (pág. 46, 1996).

4 Transcrição de sequência do filme Perdidos e Malditos (1970).

5 BORGES, Márcio, pág. 220, 221, 1996.

6 Idem, pág. 358

7 Pág. 355
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A minha infância foi toda assim: de família de músicos, 

meu avô era maestro, ensinou pra minha mãe; meu pai tocava 

violão, minha mãe, bandolim, minhas tias tocavam bandolim 

e cantavam; aí vieram meus irmãos, o mais velho, Paulinho, 

que foi o meu guru e que faleceu; hoje ainda tenho 4 irmãos 

(somos 5 agora), e a maioria é ligada na música, só uma 

que não ficou profissional da música, as outras todas ou 

fazem produção, ou tocam comigo; então, a gente sempre 

teve essa ligação musical umbilical, ou até antes, com a 

presença do meu avô nas cidades do interior de Minas fazendo 

música sacra; então, já ligado na música, quando meu irmão 

começou a curtir o jazz (eu devia ter 5, 6 anos de idade), 

meu ouvido começou a ficar sofisticado melodicamente e 

sonoramente, Stan Getz, Frank Sinatra, cantores, orquestras, 

big bands, Count Basie, Louis Armstrong. Paralelamente a 

isso, começaram a aparecer umas trilhas de filmes, e meu 

irmão começou a comprar também discos americanos, que vinham 

aqui para as lojas de Belo Horizonte, não só de jazz, mas 

também de trilhas de filmes. Então, puxa, com 8 anos de 

idade a gente foi ver o Mágico de Oz, nossos irmãos todos 

estavam cantando, durante a sessão de cinema, as músicas do 

Mágico — ninguém entendeu nada.

A gente já tinha aquela facilidade de aprender música de 

ouvido, aí veio Sammy Davis Jr. com Bing Crosby, todos 

aqueles filmes históricos daquela época, são tantos, com 

a Doris Day, era muita gente; e a gente ficava aficionado 

e aprendia as músicas dos filmes e saía cantando por 

aí. Então, essa relação da música com o cinema foi se 

desenvolvendo ao longo dos anos. Eu me lembro nos anos 60, 

quando a gente tinha de 16 para 17 anos, a gente ia assistir 

toninho h o r t a
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filme preto e branco nas sessões de sábado à tarde; até o 

Fernando Brant lembra disso e, quando ele fez a letra do 

“Durango Kid’’, falou que se inspirava também. A gente era 

frequentador do Cine Brasil, ou do Banco da Lavoura, que 

tinha umas sessões de Cinema Novo, olha só que doido.

Eu sempre fui apaixonado por cinema e adoro os filmes de 

cowboy antigo, John Ford, tem os atores incríveis antigos, 

que a gente se apaixona, a vida inteira. Minha vida foi 

construída com a música, com apoio do cinema, que não dá 

para falar que não é a maior expressão; cada arte tem a sua 

relevância, mas o cinema parece que amplia, e é um casamento 

perfeito, porque você tem uma ideia, faz um roteiro, cria 

uma imagem e tem que colocar um som; quando você coloca o 

som, tudo fica over no bom sentido, fica um plus, é bom pra 

todo mundo. Então, muitas pessoas me perguntaram, nesses 50 

anos de carreira, e com certeza eu escrevia para cinema, 

ou falar que minha música tinha um lance da pessoa viajar 

no som, tem muito isso, muita gente ouve minhas músicas em 

viagens. Uma vez eu estava viajando pro Rio, e tinha um cara 

buzinando de carro, falei “cara estranho, está buzinando 

pra mim”, eu passava na frente dele, ele passava na minha, 

e eu pensei “vou parar pra ver qual é”; quando ele viu que 

eu parei, perguntei pra ele “qual é? está me buzinando?”; 

ele me disse: “pô cara, sou seu fã, tô ouvindo aqui o 

Manuel Audaz no carro e tô viajando, tô adorando, aí eu te 

vi e pensei que não era possível, eu tenho que falar com o 

Toninho que eu tô ouvindo a música dele na viagem de BH pro 

Rio”.

A vida toda foi assim, vendo filme, e claro que a gente 

passou por tudo: a gente viu cinema novo muito na 

adolescência ainda, os clássicos — Buñuel, Fellini —, a 

gente conheceu, tudo ainda em P&B. Eu lembro que quando a TV 

ainda era em preto-e-branco, eu era mais novo ainda — devia 
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ter uns 10 anos de idade —, adorava ver aqueles clássicos 

americanos, aqueles romances, Casablanca, e muitos deles 

tinham trilhas de um cara que depois eu fiquei sabendo que 

era o Max Steiner, um dos maiores compositores de cinema. Eu 

fiquei com aquele nome a vida inteira na cabeça. Quando eu 

estava em Nova York até tentei localizar os rastros do Max 

Steiner, um dos grandes músicos que a América produziu.

Eu sempre fui apaixonado [por cinema] e sei que realmente 

isso me influenciou para fazer a música que faço hoje, 

que é exatamente esse espectro de cores, de dimensões 

diferentes, mesmo sem ter as três dimensões oficiais na 

cabeça [da cena]; mas musicalmente a gente já sabe, coloca 

um instrumento aqui, o outro lá trás, um com reverb, o outro 

sem reverb, um toca com a dinâmica pianissimo, o trombone 

pode tocar uma nota de piano, a marimba já pode tocar mezzo-

forte, e o flautista já pode tocar forte. A gente tem, na 

orquestração, um espectro de todo esses cenários de direção, 

uma combinação entre direção, cenário, coreografia.

A criatividade do músico mineiro é muito grande e, graças 

a Deus, o Milton, junto com o Ronaldo Bastos, formaram um 

time de pessoas escolhidas, gente que estava começando, mas 

com muita ideia, com muito talento; e a música de Minas, 

a gente mora aqui, a gente sabe, enquanto na Bahia eles 

fazem aquela música com continuidade, aí desce, e sobe, a 

mesma nota; vai pro Rio, é um pouco mais pra fora, o Tom 

Jobim, por exemplo, Corcovado, mi-ré-mi-ré-mi, depois ré-

dó-ré-dó, igual às ondas do mar, bem leves; agora, em Belo 

Horizonte, cantarolando, como se fosse uma construção das 

montanhas, forma os intervalos longos das melodias dos 

mineiros, cantarolando; é uma característica de todos os 

compositores mineiros esse distanciamento harmônico, sai da 

mesmice do cromático, isso já dá uma grandiosidade musical, 

e a amplitude até orquestral. O Clube da Esquina, por uma 
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benção divina, colocou as pessoas que realmente, naquela 

época a gente não tinha uma preocupação de fazer banda pra 

fazer sucesso, não tinha aquela palavra marketing, mídia, a 

gente era até difícil trazer esse trem, como o Milton puxou 

o trem, mas eu conheci o Milton muito antes do trem nascer; 

seis, sete, oito anos antes do Clube da Esquina a gente já 

era amigo, já vinha tocando com o meu irmão. No Clube da 

Esquina, cada um tinha o seu talento e sua versão musical: 

Milton virado pros cantos gregorianos; já o Wagner com o 

rock progressivo e o clássico da mãe dele; eu e o Nivaldo 

mais pro jazz e as influências jazzísticas; o Lô e o Beto 

são mais roqueiros, totalmente ingleses, as guitarras que 

eles faziam. Então, tinha essa mistura ali e a liberdade 

total de criação que a gente teve no estúdio. Como eu era o 

mais velho, ajudava a organizar as bases do Lô e do Beto, 

e se faltava instrumento eu pegava o baixo; faltava outro, 

eu pegava ali, tocava não sei o que, um cravo, um piano; 

e a gente era muito corajoso com isso, mas a gente tinha 

confiança uns nos outros para apresentar as ideias; então 

o Wagner fala: “o Toninho que armou as bases todas, eu só 

cheguei depois”, como se fosse o Portinari que foi lá e fez 

aqueles retoques finais para fechar o quadro.

Sou músico, mas tinha sempre essa abertura com cinema, nos 

anos 60. Nessa época do Cinema Novo, eu cheguei a fazer 5 

trilhas sonoras de curta-metragem, eu fiz Um caso do peru, 

do Eduardo Lacerda; fiz O caso dos Irmãos Piriá, que era 

do Luiz Alberto Sartori, que foi de 1970, que fez o Dona 

Olímpia de Ouro Preto, aquele documentário da Dona Olímpia; 

tudo foi nessa época do Cinema Novo.

O Sartori, na época ele já me falou o tipo de música que ele 

queria: viajei na música, fui lá no cenário, conheci a Dona 

Olímpia, me inspirei e deu certo; foi uma trilha que ficou, 

e, de certa forma, o nome da dona Olímpia ficou muito vivo 
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por causa da história da música também; “pô, quem era dona 

Olímpia?”. Fiz original para o filme. Fiz quatro músicas 

que fizeram sucesso, “O Pilar”, da Igreja do Pilar, que foi 

pra igreja; fiz a música tema de Dona Olímpia de Ouro Preto, 

mas que 10 anos depois ganhou letra do Ronaldo, que não 

tinha nada a ver com a figura da Dona Olímpia, mas uma letra 

bacana também; depois fiz aquelas coisas todas, um samba, 

no final do filme; e escrevi uma música que no início era 

chamada de “Panorama”, porque era quando tinha uma filmagem 

que se via os calçadões, a janela daquelas casas barrocas, 

janelas, portas, as igrejas — e depois eu a chamei de 

“Serenade”.

O Sartori já era meu amigo de convivência, de encontrar 

em barzinhos e tudo. Então, na linha dele, eu conheci todo 

o pessoal que trabalhou com ele, o Zezinho, Zé Sete, uma 

galera, e acompanhei muito o processo de produção. Agora, 

eu como músico, o que a gente fazia na época: eu via as 

cenas, lia o roteiro, começava a tocar, tinha naquela época 

aqueles gravadores de rolo pequeno, rolo médio, ou a gente 

gravava ali — e eu decorava na cabeça, mas nessa idade, em 

70, eu já tinha 21 anos, já podia escrever, já escrevia um 

pouco de música pra poder lembrar —, ou alguém me ajudava, e 

aí eu ia discutindo na medida do processo de criação; você 

vai discutindo com o diretor como apresentar aquela música, 

aquela melodia, qual o instrumento que fica mais bacana, 

qual baste que tem o orçamento, tudo. Foi, então, uma coisa 

assim meio caseira a produção naquela época, foi uma coisa 

que foi muito do coração, me inspirar na dona Olímpia, uma 

figura chocante de tão linda, uma figura emblemática demais; 

a vida inteira ela pediu esmola pra ajudar a filha dela a se 

formar e ela conseguiu, e ela toda colorida, toda engraçada: 

“me dá um dólar aí!”, ela falava pros americanos, foi um 

barato. Foi uma relação muito de amizade, e eu não conhecia 

nada; claro que já tinha ouvido falar de trilhas sonoras, já 
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estava mais maduro, procurava saber quem tinha feito, sempre 

adorei o Henry Mancini, um dos meus compositores preferidos. 

As trilhas que ele fez, puxa!

Agora hoje, a produção eu vejo, 50 anos depois, a primeira 

coisa que eu ia fazer, a partir de um convite, sendo de 

uma pessoa conhecida ou não — vamos supor, tem os três 

lá, uma pessoa totalmente conhecida, novos conhecidos, 

como vocês, e uma terceira pessoa que não me conhece, 

mas que vai me chamar para fazer trilha; então, qualquer 

uma dessas relações de amizade e tudo, você vai fazer um 

trabalho profissional; acho que a construção agora começa. 

Hoje como todo mundo está usando computação e programas de 

música, eles vão botar tudo no que acredito que a maioria 

dos compositores fazem lá fora, fazem a maquete toda no 

computador; então, uma vantagem que a gente não tinha na 

época; “ah, vamos experimentar essa instrumentação”, na 

época você tinha que ir no estúdio gravar e depois ficar 

bom; “ah, já gastou o dinheiro dali, como gravar de novo?”. 

Agora não, você bota no computador e tem uma ideia mais ou 

menos de como vai soar o trompete, a flauta, as cordas, 

isso já facilita muito a condução da coisa, mesmo pra fazer 

edição, antes de ir pro estúdio com telão e tudo; então, 

é uma experiência que eu ainda não tive, na verdade, vamos 

esperar acontecer isso, mas acho que o caminho é esse.

Eu conheci o Robert Duvall. O Pat Metheny me ligou — a gente 

já era amigo desde os anos 80, quando ele gravou comigo duas 

músicas — e disse: “Olha, você quer tocar num casamento? 

Posso pagar 250 dólares”; eu falei: “tudo bem, onde que 

é?”; “ah, é fora daqui, tem que mandar a passagem de avião 

pra você, pega o avião em Nova York, desce aqui em Boston”; 

aí eu entro no avião e vamos para o estado do Maine, que é 

mais pro Norte, upstate New York, e aí nós vamos pra Ilha do 

Esquilo, Squirrel Island; e eu falei “casamento de quem?”, 

“o irmão da minha namorada”, que era a Gail Savage, “ela tem 
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um irmão, o John Savage, que é da área de cinema, e ela vai 

se casar com o Robert Duvall, aquele ator famoso”, e eu: “é 

mesmo, que coisa incrível”. Teve a recepção simples, numa 

capela, fomos pra casa depois, pro almoço, e tocamos durante 

a tarde, o pessoal almoçado, tocamos “Mas que nada”, aqueles 

clássicos todos brasileiros para a festa ficar alegre; aí eu 

toquei o “Pedra da Lua”, que o Pat já conhecia e gostava, aí 

o pessoal lacrimejou os olhos. Então, foi inclusive, quando 

o Pat foi gravar, eu chamei ele pra gravar comigo o disco 

Moonstone. Eu falei: “Pat, qual música que você gostaria?”, 

“Ah, vamos tocar aquela do casamento”, ficou um momento 

marcante, e ninguém sabe disso. O “Pedra da Lua”, ele gravou 

só eu e ele, com violão, tô lembrando da história, mas foi 

muito legal; em Nova York parece que você está dentro do 

cinema, sempre tive essa impressão; já encontrei, vi na 

rua algumas figuras como o Dustin Hoffman; em plena Times 

Square, um garotinho falou “Sylvester Stallone!”; ele olhou 

pra mim, mas eu tô muito longe de ser o Stallone.

Agora, uma vez eu estava falando desse negócio de cinema, um 

dia eu fui fazer um show em Brasília, e o Rogério Sganzerla 

foi no meu show e foi no meu camarim me cumprimentar. Me 

falaram: “esse é o Rogério Sganzerla”; aí ele chegou no 

camarim e disse: “você daria um bom ator pro meu filme” 

(risos); falei: “pô, que legal”, o cara já ter essa visão, 

“tô com essa bola, não, mas se quiser me chamar, vamos lá”.
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My whole childhood was like this: I was born into a family 

of musicians, my grandfather was a conductor, he taught 

my mother; my father played the guitar, my mother the 

mandolin, my aunts played the mandolin and sang. Then, 

my brothers came: Paulinho, the eldest, who was my guru 

and has passed away; I still have four brothers today (we 

are five now), and most of them are into music; only one 

sister didn’t become a music professional, all the others 

either are music producers or play with me. So, we have 

always had this umbilical musical connection, even before, 

with my grandfather’s presence in the inland cities of 

Minas Gerais, where he used to play religious music. I was 

already into music when my brother began to like jazz (I was 

probably five or six years old), and then my ear started 

to get sophisticated for melody and sound: Stan Getz, Frank 

Sinatra, singers, orchestras, big bands, Count Basie, Louis 

Armstrong. At the same time, some movie soundtracks began 

to appear, and my brother also started to buy American 

records that came to our local stores, in the city of Belo 

Horizonte, not only jazz, but also movie soundtracks. Then, 

well, when I was eight years old, we went to see The Wizard 

of Oz in the movies, and our brothers were all singing 

the Wizard’s songs during the session—no one understood 

anything.

It was already easy for us to learn music by ear, and then 

came Sammy Davis Jr. with Bing Crosby, all those historic 

movies from that time—there are so many—with Doris Day, 

there were a lot of people; and we got obsessed about them, 

and learned the movies’ songs, and sang them around. Then, 

this relationship between music and cinema evolved over the 

toninho h o r t a
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years. I remember in the 60’s, when we were 16 or 17 years 

old, we would go to watch black and white movies in the 

Saturday afternoon sessions; even Fernando Brant remembered 

that and, when he wrote the lyrics for “Durango Kid”, he 

said that he was also inspired by the movies. We used to 

go to Cine Brasil, or Banco da Lavoura, which had some 

exhibitions of Cinema Novo movies. Look how cool!

I’ve always loved cinema and I love old cowboy movies, John 

Ford… there are the amazing old actors that you fall in 

love with for the rest of your life. My life was built with 

music, with the support of cinema, which is the greatest 

artistic expression of all. Each art form has its relevance, 

but cinema seems to expand everything, and it’s a perfect 

marriage, because you have an idea, you write a script, you 

create an image and you must add sound; when you add sound, 

everything gets magnified, in a good way, it’s a plus, 

it’s good for everyone. Many people have asked me about it, 

during these 50 years of my career, and I certainly wrote 

some things for movies; and some people said that my music 

has a relationship between travelling and sound. There is 

a lot of that, a lot of people listen to my music during 

trips. Once I was traveling to Rio, and there was a guy 

honking in his car. I said, “what a strange dude, he is 

honking at me”. I passed his car, and he passed mine back, 

and I thought, “I’ll stop to see what it is”. When he saw 

that I had stopped, I asked him, “what is this? Are you 

honking at me?”, and he told me, “hey man, I’m your fan, 

I’m listening to ‘Manuel, o Audaz’ in my car and it’s a 

trip, I’m loving it. Then I saw you and I thought it wasn’t 

possible, I must tell Toninho that I’m listening to his song 

on my trip from Belo Horizonte to Rio.”

Our whole life was like that, watching movies, and we 

certainly saw many things: we saw Cinema Novo, when we were 
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still teenagers; we watched the classics—Buñuel, Fellini—

still in B&W. I remember when TV was still in black and 

white, I was even younger—I was probably ten years old. I 

loved watching those American classics, those dramas, like 

Casablanca; and many of their soundtracks were made by a guy 

who I later found out to be Max Steiner, one of the greatest 

film composers. His name has been in my head all my life. 

When I was in New York, I even tried to track him down, one 

of the great musicians that America has ever produced.

I have always loved [cinema] and I know that this really 

influenced me to make the music that I make today, which is 

exactly this spectrum of colors, with different dimensions, 

even without the official three dimensions [of the scene] 

in my head; but musically we already know, you put an 

instrument here, the other one back there, one with reverb, 

another without reverb, one plays with the pianissimo 

dynamics, the trombone can play a piano note, the marimba 

in can play mezzo-forte, and the flutist can play forte. 

In the orchestration, we have a spectrum of all these 

directing activities, a combination of direction, scene and 

choreography.

The creativity level of musicians from Minas Gerais is very 

high, and thank God, Milton [Nascimento], together with 

Ronaldo Bastos, formed a group of chosen people, people 

who were just starting out, but with a lot of ideas, a 

lot of talent; and the music from Minas Gerais, we live 

here, and we know it; while in Bahia they make that kind of 

continuous music, which goes down and up, the same note; if 

you go to Rio, it’s more overflowing; Tom Jobim for example, 

Corcovado, C-D-E-D-E, and then D-C-D-C, like sea waves, 

very smooth; now in Belo Horizonte, humming as if it were 

a construction of mountains, it forms the long intervals of 

the “mineiros” melodies, humming; this “detached harmony” 
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is a characteristic of all composers from Minas Gerais, the 

chromatic sameness is abandoned, and that already engenders 

a musical grandeur, and even an orchestral amplitude. The 

Clube da Esquina collective, by a divine blessing, brought 

together people that, at that time, really didn’t care about 

forming a band to be successful, we didn’t use that word 

“marketing”, “media”, it was even difficult for us to make 

this thing, as Milton started this thing, but I knew Milton 

long before this thing was born; six, seven, eight years 

before Clube da Esquina, we were already friends, we were 

already playing with my brother. In Clube da Esquina, each 

person had his own talent and his musical version: Milton 

was influenced by Gregorian chants; Wagner by his mother’s 

progressive and classic rock; Nivaldo and I by jazz and jazz 

influences; Lô and Beto are more the rocker type of guys, 

English style, the guitars they used to make. So, there was 

this mixture and the total freedom of creation that we had 

in the studio. As I was the eldest, I helped to create Lô’s 

and Beto’s arrangements, and if an instrument was missing, 

I played the bass; if another one was missing, I handled it 

and played, whatever it was, a harpsichord, a piano; and 

we were very brave about it, but we had confidence in each 

other to present ideas. Then, Wagner says, “it was Toninho 

who set all the arrangements, I only arrived later”, as if 

it was Portinari who went there and made those final touches 

to complete the painting.

I’m a musician, but everything was related to cinema in the 

60’s. At that time, the time of Cinema Novo, I even made 

five soundtracks for short movies, I made Um Caso do Peru, 

by Eduardo Lacerda; I made O Caso dos Irmãos Piriá, by Luiz 

Alberto Sartori, 1970; he also made Dona Olímpia de Ouro 

Preto, that documentary on Mrs. Olímpia; all in the era of 

Cinema Novo.
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Back then, Sartori told me the kind of music he wished: I 

took a music trip, went to the scene, met Mrs. Olímpia, got 

inspired, and it worked; it was a soundtrack that endured, 

and, in a certain way, Mrs. Olímpia’s name also became very 

alive because of the music’s history; “Well, who was Mrs. 

Olímpia?” I made the song originally for the movie. I made 

four successful songs, “O Pilar”, for the Church of Pilar, 

made for the church; I wrote the theme song for Dona Olímpia 

de Ouro Preto, and 10 years later it got lyrics written by 

Ronaldo, which had nothing to do with the figure of Mrs. 

Olímpia, but the lyrics are great too; then I did all those 

things, a samba at the end of the film; and I wrote a song 

that initially was called “Panorama”, because it was played 

along with some shots that showed the sidewalks, those 

baroque houses’ windows and doors, the churches—and later on 

I named it “Serenade”.

Sartori was already my friend, and we used to meet in bars 

and other places. In his company I met all the people 

that worked with him, Zezinho, Zé Sette [José de Sette de 

Barros], a bunch of guys, and I frequently followed the 

production process. Now, as a musician, that’s what we 

used to do back then: I would see the scenes, read the 

script and start playing. At that time, there were those 

small and medium reel recorders, or we recorded there—and 

I memorized the music in my head, but at that age, in ‘70 

I was already 21 years old, I could write, I knew a little 

how to write music to be able to remember—or someone would 

help me with it, and then I would discuss the music as the 

creation process progressed; you discuss with the director 

how to present that song, that melody, which instrument is 

the best, which one fits in the budget, all those things. 

Then, it was something a kind of homemade production, 

it was something done from the heart—being inspired by 

Mrs. Olímpia, an astonishing figure, so beautiful, a very 
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emblematic figure; all her life she begged for money to 

help her daughter graduate and she got it, and she was 

entirely colorful, and funny. “Hey, give me a dollar!”, he 

told the Americans. It was funny. It was a very friendly 

relationship, and I didn’t know anything before that; of 

course I had heard about soundtracks, I was more mature. I 

used to search for their composers, and I always loved Henry 

Mancini, one of my favorite composers. The soundtracks he 

made! Wow!

Now today, I see the production… 50 years later, the first 

thing that I would do, based on an invitation, whether from 

a person I knew or not—let’s assume the three elements 

are there, a totally known person, new acquaintances like 

you, and a third person who doesn’t know me, but who will 

invite me to compose a movie soundtrack; so, whatever 

the relationship you have with the person, you must do a 

professional job; I think that’s when the work begins. 

Today, since everyone is using computers and music programs, 

they are going to put everything in, what I believe most 

composers do out there, they make the entire model on the 

computer; so, that’s an advantage that we didn’t have back 

then; “Oh, let’s try this instrumentation”, in the past 

you had to go to the studio to record and do it well; “ah, 

you already spent the money there, how can you record it 

again?” Now it’s different, you put it on the computer and 

you have an approximate idea of how the trumpet, the flute 

and the strings will sound, and this makes it much easier to 

conduct the whole thing, even for editing, before going to 

the studio with a big screen and everything; so, that’s an 

experience that I didn’t have yet, in fact, let’s wait until 

it happens, but I think that’s the way to go.

I met Robert Duvall. Pat Metheny—we’ve been friends since 

the 1980s, when he recorded two songs with me—called me 

and said, “Look, do you want to play at a wedding? I can 
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pay 250 dollars”; I said: “Okay, where is the place?”; “Oh, 

it’s far away, we must send you the plane ticket, you take 

the plane in New York and get off here in Boston”; then 

I get on the plane and we go to Maine, which is further 

north, upstate New York, and then we go to Squirrel Island; 

and I said, “Who’s getting married?”, “The brother of my 

girlfriend”, which was Gail Savage, “She has a brother, John 

Savage, who works in the movie business, and she is going 

to marry Robert Duvall, that famous actor”, and I said, 

“Really, that’s amazing.” There was a simple reception in 

a chapel, and afterwards we went home to have lunch, and we 

played during the afternoon. The people had already eaten, 

and we played “Mas que nada”, all those Brazilian classics 

for the party to be happy; then I played “Pedra da Lua”, 

which Pat already knew and liked, and it watered people’s 

eyes. So, just when Pat was about to record, I invited him 

to record the Moonstone album with me. I said, “Pat, what 

song would you like?”, “Oh, let’s play that one from the 

wedding”, it was a remarkable moment, and nobody knows it. 

“Pedra da Lua”, we recorded just him and I, with guitar, 

I’m remembering the story, it was really cool; in New York 

it feels like you’re inside the movies, I’ve always had 

that impression; I’ve already met, seen in the street some 

figures like Dustin Hoffman; in Times Square, a little boy 

said, “Sylvester Stallone!”; he looked at me, but I’m a long 

way from being like Stallone.

Once, I was talking about this movie business; one day I 

went to do a concert in Brasília and Rogério Sganzerla 

went to my show, and he went to my dressing room to say 

hello. They told me, “This is Rogério Sganzerla”; and then 

he entered the dressing room and said, “You would make a 

good actor for my movie” (laughs); and I said, “Wow, that’s 

cool”, the guy already has this vision, “I’m not so sure, 

but if you want to invite me, let’s do it.”
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Em Viver Cinema, biografia do cineasta Walter Lima Júnior escrita 

pelo crítico Carlos Alberto Mattos, o diretor conta um episódio 

traumático de sua infância: ao voltar da escola, descobre que seu 

pai havia decidido se desfazer do piano que tanto movimentava 

a imaginação daquela casa. Centro gravitacional da sensibilidade 

artística e do espírito gregário de uma família marcada por saraus, 

o instrumeaue à época começava a aprender a tocar com sua mãe, 

reinterpretaria o acontecimento décadas mais tarde, em A Lira 

do Delírio (1978): em uma das memoráveis pontuações em preto-

e-branco ao longo do filme, Pereio — personagem que toma o 

corpo e nome de Paulo César Pereio — tamborila uma reportagem 

em uma máquina de escrever… até que a câmera começa a se 

afastar, levando consigo a máquina, condenando seus dedos a 

uma percussão imaginária no vazio. O piano fora substituído pelas 

palavras; a música extirpada tornara-se imagem da censura no 

cinema brasileiro. 

Curiosamente, A Lira do Delírio é também a primeira colaboração 

entre o cineasta e seu mais recorrente compositor de trilhas-sonoras: 

Wagner Tiso — músico que diz ter se apaixonado por orquestras 

não em salas de concerto, mas diante da tela cinemascope de um 

cinema de Três Pontas. Espécie de jukebox musical que misturava 

a vanguarda da música popular — Caetano Veloso, Jamelão, Waldir 

Azevedo etc. — e composições de Smetak e Poulenc, A Lira do Delírio 

encontrava síntese dessas ambições em intervenções incidentais 

do músico Paulo Moura, e faixas de seu álbum Confusão Urbana, 

Suburbana e Rural (1976). O responsável pelas teclas e arranjos 

naquele disco era justamente Wagner Tiso.

 “Eu queria mesmo era ser diretor de cinema e ele, compositor 

fábio andrade
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de trilha”, diz Wagner a Beatriz Coelho Silva, em Som, Imagem, Ação. 

Para o cineasta, o piano havia se transformado em máquina de 

escrever a batucar palavras imaginárias, mas agora encontrava, 

enfim, um som: Wagner e Walter aprofundariam a parceria em 

Inocência (1983), Chico Rei (1985), Ele, o Boto (1987), A Ostra e o Vento 

(1997), e, até o momento, Os Desafinados (2008). Nesse conjunto de 

filmes, a música de Tiso funciona como aglutinador que sustenta 

a tensão produtiva que move o cinema do diretor: uma placidez 

violenta que toma formas extremamente ecléticas sem jamais 

apagar, com essa variedade, a singularidade de sua assinatura. 

A Lira do Delírio é, nesse sentido, sumo e súmula. Eloquente 

resposta criativa do desbunde ao AI-5 e ao recrudescimento 

da ditadura militar, o filme faz do estraçalhamento individual e 

coletivo do momento político a sua própria pele, criando um 

mosaico de tempos, densidades, e materiais diversos. Com isso, 

junta-se a Cabra Marcado para Morrer (1984), de Eduardo Coutinho, 

no pequeno e especialíssimo panteão de filmes nos quais a vida 

pessoal do artista, sua expressão, e a realidade coletiva política 

do país se espelham, apagando as fronteiras entre o íntimo e o 

compartilhado. 

O filme parte de uma documentação em 16mm de uma espécie 

de happening cinematográfico aos moldes do Living Theater, 

registrando as interações — e por vezes mesmo a dissolução — dos 

atores (Pereio, Anecy Rocha, Antônio Pedro, Tonico Pereira, Otoniel 

Serra, Cláudio Marzo, e Nara Leão, não creditada) com a multidão 

descontrolada de um Carnaval de Niterói de 1973. Sem Nara, Walter 

Lima Jr. retoma as personagens anos depois, enredando os antigos 

foliões em um esquema internacional de tráfico de bebês. 

A trama resulta em metáfora potente para o bote imperialista 

facilitado pelos militares contra o cinema autoral brasileiro da 

década anterior — tensão que permanecerá um eixo temático nos 

filmes seguintes do diretor. Por um lado, essa narrativa policial 

filmada em 1976, em 35mm, pelo mesmo Dib Lutfi responsável por 

uma das câmeras da filmagem de 1973, confere sentido ao material 

semi-documental, trazendo-lhe uma ossatura de cinema de 
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gênero. Por outro, as próprias escolhas cênicas do diretor parecem 

privilegiar nesse quase-noir o que é vaporoso, atmosférico, fugidio, 

metastasiando o gênero — tão próximo de Chinatown (1974) quanto 

d’O Crime da Mala (1928) — com o delírio e a violência do Carnaval, 

alçado no filme a expressão mais acabada do Brasil. Solicitadas em 

momentos cruciais, as faixas de Confusão Urbana, Suburbana e Rural 

amplificam essa ambiguidade, trazendo um entusiasmo virtuoso 

àquele mundo em permanente recriação e ruína.

O cinema de Walter Lima Jr. compartilha com a música do 

Clube da Esquina algumas características marcantes. Em ambos, 

há um apreço pelo pastiche que cria um patchwork sem costura 

aparente, incorporando do clássico(-narrativo) ao (pós-)moderno, 

da inventividade popular aos arabescos do barroco. Em ambos, as 

convenções da beleza são tão traiçoeiras quanto encantadoras, 

embalando os artistas em uma dança de proximidade de distância, 

um flerte que se consuma com a mesma intensidade com que 

se desfaz. Nos trabalhos de Tiso — seja solo, com Milton, com 

Moura, ou com o Som Imaginário — há a convivência da música 

negra brasileira em suas mais diferentes manifestações com a 

métrica flutuante do Leste Europeu, filtradas pelos compositores 

associados à Nouvelle Vague (Michel Legrand, Georges Delerue, 

Jean Constantin), o pop, o rock, o folk, e o jazz anglo-saxões. No 

cinema de Walter Lima Jr., há o flerte constante com o cinema 

clássico americano e inglês por uma lente do cinema moderno, 

se apropriando desses valores formais para pensar dinâmicas 

coloniais que se esparramam por um Brasil profundo, com grande 

potência expressiva, e sempre às turras consigo mesmo — gesto 

irônico que toma o know-how da transparência cinematográfica 

como privilegiado espelho deformador. 

A sequência de abertura de Inocência é exemplo cabal dessa 

simbiose que os filmes promovem entre imagem e som. Após 

planos de uma natureza verdejante trazerem os créditos iniciais, a 

câmera alonga a duração do olhar sobre uma crisálida que irrompe 

borboleta. Fosse um plano silencioso, já seria imagem sintética 

para a tensão central do filme: o despertar sexual feminino (que 
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também tem efeito sobre os homens) como alegoria para um Brasil 

(e um cinema brasileiro) roubado de suas próprias forças (“este 

filme é dedicado a Humberto Mauro,” “adaptação de Lima Barreto”), 

que contará inclusive com um explorador alemão que vem para 

o país capturar (e nomear) borboletas ainda “não descobertas”. 

No entanto, a música de Wagner Tiso adiciona outras camadas de 

leitura ao plano, contrastando a precisão semântica da imagem 

com uma rica polifonia emocional.

“Inocência”, tema de abertura do filme e também do álbum Cine-

Brasil (1989), chega com drones ambientes que criam uma espécie 

de não tempo, que pouco depois ganha a marcação metronômica 

de um dedilhado de violão ritmado como um relógio. A convivência 

conflituosa dessas duas apreensões temporais dentro de um mesmo 

momento se torna força de expressão para o filme, em sua tensão 

permanente entre transformação e perenidade. O sintetizador, 

instrumento central nas composições dada a impossibilidade 

econômica de usar uma orquestra, termina expressando esse 

anacronismo paródico, usando uma tecnologia distante do 

universo diegético como apagamento e ênfase simultâneas de seu 

deslocamento no tempo. Não estamos somente diante de um filme 

de época. 

Mais significativa, porém, é a forma como a melodia principal 

passeia por escalas que não fixam uma tônica, encontrando tons 

menores dentro de tons maiores, indo do harmônico ao dissonante 

com fluidez impressionante. O casulo se revela matryoshka: não 

se trata, somente, de uma história de exploração colonial, mas da 

introjeção dessa própria lógica na vida cotidiana, criando um jogo 

de dominação e poder cujas peças estão sempre em movimento, e 

no qual nenhuma posição é totalmente confiável. Como no tema 

de abertura, a pureza aparente logo se revela estratégia complexa 

— uma máscara que, quando tirada, revela outra máscara, que 

guarda ainda outra máscara. 

Esse interesse sobre a potência de uma violência formativa na 

sociedade brasileira ganha densidade aterrorizante na parceria 

seguinte, que na verdade começa muitos anos antes de Inocência, 
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mas chega a público depois: Chico Rei. Talvez hoje mais lembrado 

pela recusa do cineasta e ator Zózimo Bulbul recuperada por Noel 

dos Santos Carvalho no artigo “O produtor e cineasta Zózimo 

Bulbul – o inventor do cinema negro brasileiro,” o filme traz Wagner 

Tiso como coordenador musical, se aliando a artistas como Naná 

Vasconcelos, Milton Nascimento, Clementina de Jesus, Geraldo 

Filme, e colaboração crucial do Vissungo — grupo carioca que faz 

da música verdadeiro instrumento e expressão de pesquisa da 

diáspora africana. Em texto feito em seu blog, Spirito Santo, um 

dos integrantes do grupo conta como o roteiro de Mário Prata 

parecia trazer uma visão grosseira da diáspora africana no Brasil 

que seguia dominante naquele momento: 

“Walter ficou mesmo muito ‘passado‘ (embora entusiasmado) quando soube 

que o suposto Galanga da história, o afamado Chico Rei de seu filme, se com 

toda certeza tinha vindo do Congo ou de Angola, um lugar destes aí de gente 

bantu, muito distante portanto da Nigéria, com toda certeza também devia 

praticar uma cultura completamente diversa daquela afro-baianitude óbvia 

armada pela produção do filme”

Surge, com isso, uma das decisões mais marcantes do filme: 

a reacriação, pelo Vissungo, de uma congada, com composições 

que se aliam à etnografia, e a restauração de instrumentos usados 

pelas populações bantu escravizadas no Brasil. 

Chico Rei impressiona principalmente pela maneira como 

a música é integrada ao extraordinário trabalho de som de Jorge 

Saldanha e Hercília Cardillo. É, talvez, o filme brasileiro que 

melhor dê conta de imaginar e reconstituir a paisagem sonora 

da escravidão. As vocalizações de Milton Nascimento parecem 

solicitar outras formas dos gritos que ecoam nas entranhas dos 

navios negreiros, fazendo contraponto doloroso e potente às 

gargalhadas dos senhores de escravos; as pontuações percussivas 

de Naná Vasconcellos e as peças do grupo Vissungo se misturam a 

marteladas em pedra, e chicotadas que cortam a carne, trazendo 

uma moldura de pesadelo às belas orquestrações de Wagner Tiso. 
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Sonoramente, o filme sugere uma grande composição entre The 

Sinking of the Titanic (1969-72), reimaginação do naufrágio pelo 

compositor minimalista Gavin Bryars, e a musique concrète, 

versando sobre o horror fundador do Ocidente com uma intensidade 

trágica muito distinta do pan-africanismo pop de Gilberto Gil em 

Quilombo (1984), de Carlos Diegues. 

A relação entre música e ruído dá o tom, novamente, em Ele, o 

Boto, parceria seguinte da dupla. O filme habita um lugar insólito, 

recorrente no cinema e na literatura brasileiras, entre o fantástico 

e o terreno, enraizando tradições culturais de auto-estilização em 

um imaginário místico. No filme, a trilha de Wagner Tiso reforça 

a disparidade desconcertante entre essas esferas, dando conta 

tanto de um imaginário popular muito caro às reinterpretações 

da chanchada feitas na produção da Embrafilme (Vereda Tropical, 

de Joaquim Pedro de Andrade; A Marvada Carne, de André Klotzel; 

e até mesmo Dona Flor e seus Dois Maridos, de Bruno Barreto) — 

evocado aqui pelo uso de violas e sanfonas — quanto da pregnância 

sobrenatural das águas brasileiras —conjurada pelos teclados 

e sintetizadores. Somada à decupagem à Jacques Tourneur de 

Walter Lima Júnior, o filme parece ao mesmo tempo reposicionar 

historicamente uma certa tradição de horror disfarçado que povoa 

a literatura brasileira do século XIX — como Noite na Taverna (1855), 

de Álvares de Azevedo, e O Cortiço (1890), de Aluísio Azevedo — e 

antecipar o sobrenatural enraizado de filmes como Mangue Negro 

(2008), de Rodrigo Aragão, e As Boas Maneiras (2017), de Juliana Rojas 

e Marco Dutra.

O horror de sugestão ganha densidade maior na colaboração 

seguinte: A Ostra e o Vento. Kammerspiel a céu aberto, o filme se 

concentra em um pequeno grupo de personagens atracados em 

uma ilha, onde Marcela (Leandra Leal) — jovem aprisionada pelo 

pai — desenvolve uma paixão pelo vento. O resumo da trama já 

indica o papel crucial da música e do desenho sonoro em evocar 

o invisível, dando corpo a uma abstração que se impõe como 

centro narrativo do filme. O acompanhamento de violoncelos por 

instrumentos de sopro — em especial, os da família de winds: 
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flauta, clarinete, trompete, sax, flugel — é apenas o exemplo 

mais literal de uma eficiente sinergia entre o som e a narrativa, 

em trabalho musical que impressiona pela facilidade com que se 

integra ao drama, evocando o movimento e os ritmos do vento sem 

jamais deixar de lado o balanço do mar. 

Há, no entanto, momentos em que a música ganha um 

protagonismo inédito na parceria entre Wagner e Walter. Enquanto 

os sintetizadores de Ele, o Boto pareciam suavizar o horror latente 

no filme, em A Ostra e o Vento o clímax do filme ganha um tema 

agudo, tirando sua força das penumbras do tema de abertura de 

Psicose (1960), parceria de Bernard Herrmann com Alfred Hitchcock. 

A composição de Tiso parece libertar o cinema de Walter Lima 

Júnior para um encontro ainda mais franco com o cinema de 

gênero, em impressionante consonância com as modulações da 

exímia montagem do também músico Sérgio Mekler. 

Filme todo feito de sugestões entre o visto e o não visto, A Ostra 

e o Vento confia à habilidade de Tiso consumar o indemonstrável: 

a relação de Marcela com Saulo, nome que ela empresta ao vento. 

É momento narrativo crucial, pois marca a entrada definitiva da 

personagem na vida adulta, e a impossibilidade de restauração do 

pacto de isolamento sustentado por seu pai. A cena solo da jovem 

Leandra Leal deitada sobre um leito de pedras tem seu sentido 

determinado por uma mudança radical na abordagem musical: 

as notas alongadas, fugidias, que até então serpenteavam entre 

métricas, dançando com os humores da natureza, dão espaço a 

um staccato cortante e ritmado — evocação quase literal ao sexo 

interditado —enquanto uma linha melódica se esparrama sobre 

aquela base rítmica, contrabalanceando a força da sugestão com 

o lirismo característico que marcava a estonteante melodia de 

piano de “Armina”, obra-prima de Matança do Porco (1973), do Som 

Imaginário. 

Não deixa de ser surpreendente que, depois de tamanha 

demonstração de intimidade criativa, a dupla leve mais de uma 

década para se reunir novamente. Os Desafinados marca o retorno 

do diretor ao cinema após uma série de trabalhos na televisão, 
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e uma carreira de professor em escolas de cinema na Fundição 

Progresso, Escola Darcy Ribeiro, e PUC-Rio — onde foi, inclusive, 

meu professor. Fábula histórica sobre um grupo de bossa nova 

imaginário que o tempo deixara no limite do anonimato, o filme 

retoma a lendária invasão brasileira ao Carnegie Hall para contar 

uma história que bem poderia ter sido a de Walter Lima Júnior, 

igualmente próximo do Clube da Esquina e da Tropicália, e de 

Wagner Tiso, nos tempos do Berimbau Trio.

A despeito de seu inevitável protagonismo, a música aqui tem 

papel bastante diferente das outras colaborações entre músico 

e diretor. Norteada, nos outros filmes, por suas possibilidades 

expressivas e carga emocional, aqui ela se torna elemento de cena, 

encarregada de reconstituir a sonoridade de um momento histórico. 

O pastiche, estratégia de fundo recorrente na obra de ambos os 

artistas (há, inclusive, um inventivo pastiche do próprio Cinema 

Novo dentro do filme), vem para o primeiro plano, revisitando os 

fundamentos do jazz, do samba, e, principalmente, da bossa nova, 

mas de maneira discreta, sem a implosão sutil de convenções que 

provocava curtos-circuitos dentro desses mesmos sistemas. 

Já se vão mais de treze anos desde o lançamento de Os 

Desafinados, marcando o mais longo intervalo na parceria que 

Walter Lima Júnior e Wagner Tiso iniciaram, um tanto por acaso, 

com A Lira do Delírio. Esse riquíssimo conjunto de filmes atravessa 

diversas fases do cinema brasileiro — do pós-Cinema Novo ao pós-

Retomada, passando por épicas coproduções internacionais e pelo 

apertar dos cintos após o milagre econômico revelar-se miragem, 

atravessando também a década final da Embrafilme, e levando à 

interrupção no financiamento público como coda fúnebre a cortar a 

aparente chegada à redemocratização. Revisitar os filmes de Walter 

Lima Jr. e Wagner Tiso hoje é experiência rica, pois cheia de futuro 

—futuras reavaliações, reinterpretações, e o desejo de futuros 

filmes, ainda porvir. Por isso uso, aqui, o termo “intervalo”, pausa 

no tempo que prevê seu próprio fim e que na linguagem musical 

significa apenas a diferença entre duas notas musicais, dois sons, 

que, uma vez juntos, criam a possibilidade de uma melodia.
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Eu nasci na rua Rui Barbosa. Ela tem uns dois quarteirões. 

Ela termina na rua Belo Horizonte. Um quarteirão depois é a 

entrada de um campo de futebol, que era do Ateneu, um clube. 

Então aqui, onde tem Fla-Flu, aqui tem Galo e Cruzeiro; lá 

tinha Ateneu e um tal de Casimiro de Abreu, que era lá na 

casa do caralho. Minha rua começava na rua Belo Horizonte, 

até terminar na avenida Afonso Pena, olha que curioso. 

Quando esses times não jogavam era um paraíso pra mim. 

Hoje, com a internet, você compra qualquer coisa a hora que 

você quiser, mas naquela época, com 4 anos, eu queria um 

aeromodelo, baratinho, que você monta com papel japonês. 

Aquilo era muito frágil, a penagem dele era de papel de 

arroz. Então, pra que servia o campo pra mim? Não tinha jogo 

no final de semana: eu usava o campo como se fosse feito pra 

mim, eu usava meus aeromodelos; subia na última escada da 

arquibancada e mandava. Aqui, o seguinte: quando o garoto 

tem três anos, o pai bota nele uma camisa do Galo e ele vai 

pro campo; então, ele vira Galo. Eu não tive isso.

Foi o Lô que me aplicou nos Beatles; aí mais tarde a gente 

fez uma banda. Procurei o nome mais perto de Beatles, aí fui 

achar The Beavers, os castores [risos]. Tem essa história. 

Depois fizeram o filme, A Hard Day’s Night, depois que o 

disco saiu. Mas o cinema é aquela coisa, é uma arte ligada 

à nossa, porque o cinema sem música, ele perde muito. Se 

você tira o áudio de qualquer filme, ele vira um filme mudo, 

bonito e tal, mas o áudio, você chora, arrepia, porque o 

maestro tá mandando mesmo, a alma do cara tá ali; então, 

acho que tem a ver muito uma coisa com a outra. 

Eu fui muito ao cinema, lá em Montes Claros. Quando dava 

domingo, o programa de todo mundo era vestir uma roupa 

BET-0 guedes
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bonitinha — roupa de domingo, mais bonitinha —, ir pro 

cinema, pras matinês. E eu lembro, eu, Lô, a gente tinha uns 

amigos ali na rua Tupis com [rua] São Paulo, no edifício 

Levy, edifício Cesária Alvina; e eu lembro que tive a ideia: 

“Gente, vamos tentar entrar de graça no cinema?”. Havia 

a tática de esperar as pessoas da sessão saírem: a gente 

em dupla, um na esquerda e outro na direita, volta e meia 

entra uns caras que iam sair, mas me parece que ficou muito 

manjado e não deu certo. E aí eu continuei com essa ideia. 

O Lô morava ali também, mas eu fiquei mais na pilha, queria 

ver filme. Vai passar o filme tal, esse eu quero ver. Mas, 

então, eu falei: “vamos achar umas outras maneiras”. Aí eu 

não sei como entrei naquele cinema, naqueles dois ou três, 

o cine Tamóios, Cine Brasil, e um outro aí, que virou um 

banco, perto da avenida Augusto de Lima, [rua da] Bahia com 

[rua dos] Goitacazes. Aí do outro lado, na [rua] Tamoios, 

tinha uma galeria, um pessoal que fazia foto; subi a escada, 

fui subindo; de repente olhei no basculante, vi um telhado, 

olhei lá pra frente e falei: “olha uma entrada dos fundos 

do cinema lá”. Aí descobrimos o banheiro do cinema lá no 

fundo. E a gente, tranquilo, entrava, dava um pulinho, subia 

e entrava pelo banheiro do cinema — eu, o Lô e quem mais 

vinha. Uma hora a gente ia se dar mal. Uma hora a gente ia 

se dar mal. Foi quando chegou o segurança. Eu me lembro que 

a gente saiu correndo pra caramba. Tinha um outro menino 

lá, que o apelido era Boss, chefe em inglês; acho que ele 

saiu correndo pelo telhado, uma telha quebrou e ele caiu em 

cima de uma loja chamada Leão das Louças. Eu imagino o que 

deve ter acontecido [risos]. Sumi de lá, com medo. Mas essas 

coisas, a gente precisa encontrar com o Lô pra falar. O 

cara, eu não sei nem mais onde anda, não faço ideia de onde 

ele tá.

Jimmy Page era uma referência para mim. Fiz uma mistura de 

choro — escutei muito chorinho com meu pai, aquela coisa 
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melodiosa — e essas coisas aí de música clássica; e no meio 

disso tudo, o bom desses caras, o Jimmy Page, o Hendrix. 

Estudei muito Hendrix, Eric Clapton, Beatles. O George 

Harrison é mais simples, por isso que é bonito demais, e 

por isso que ele não é um guitarrista assim... Eu tenho mais 

técnica do que o George Harrison, eu escutava chorinho, 

cheio de notas pra caramba. E acho que é isso mesmo. Esses 

caras me influenciaram, em especial em “Trem de Doido”.

Tem um filme que eu gostei muito, Império do Sol. A gente 

não lembra que música que era e onde tá a harmonia e melodia 

daquilo ali; só sei que chega uma hora que chega o garoto, 

personagem principal do filme, ele encosta perto de um 

avião japonês — o avião deste tamanho [gesticula com as 

mãos] —, em frente à hélice, aí ele chega e fica assim, vem 

andando três pilotos com a cara meio fechada, olham para o 

menino, levam a mão na testa, batem continência pro menino; 

e o menino vai e também faz. Isso mudo não tem nada, mas a 

música que tem ali é muito linda, muito fácil de gravar. É 

do Spielberg [o filme]. 

Eu sou aquele faz-tudo, sou aeromodelista, gosto de mexer 

com aeromodelo, sou piloto, fiz um avião de verdade aqui na 

minha sala, um paulistinha. Então, eu faço aquelas coisas. 

Se tem um projeto pra fazer disco, uma perspectiva de 

lançar, mostrar pras pessoas, aí eu paro e começo a mexer e 

tal. Mas quando não é, não sou aquele cara que fico fazendo 

música pra mim, não dá muita graça; aí eu vou fazer outras 

coisas, vou cozinhar, vou fazer aeromodelo, fazer guitarra.
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I was born on Rui Barbosa Street (Montes Claros, MG). It 

is about two blocks long and it ends at an intersection 

with Belo Horizonte Street. Curiously, my street goes from 

Belo Horizonte Street up until Afonso Pena Avenue. A block 

away from it, there is an entrance to a soccer field that 

belonged to a sports club called Ateneu. Much like “Flamengo 

vs. Fluminense” and “Galo [Atlético-MG] vs. Cruzeiro”, the 

big rivalry over there was “Ateneu vs. Cassimiro de Abreu”, 

a club whose home ground was in the middle of fucking 

nowhere. When neither of those teams were playing, it was 

heaven for me. Nowadays, with the Internet, you can buy 

whatever you want at any time, but back then, when I was 

four, all I wanted was a cheap model aircraft, one of those 

made of Japanese paper. It was so fragile, some of its 

parts being made of rice paper. So, to me, what was that 

soccer field for? On weekends there were no games, so I used 

the soccer field as if it had been made just for me, for 

my model aircrafts. I went up to the highest seats in the 

stands and threw them in the air. Hear this: when a boy is 3 

years old, his father puts a Galo shirt on him and takes him 

to the stadium; then, he becomes a Galo supporter. I didn’t 

have that.

Lô was the one who introduced me to the Beatles; later on we 

formed a band. I searched for the closest name to “Beatles” 

I could find, and came across “The Beavers” [laughs]. 

There’s that story. Then they made the film A Hard Day’s 

Night, after the record’s release. But you know, cinema is 

an art form linked to ours, because cinema without music 

just loses so much. If you remove the audio from any movie, 

it becomes a silent one, which is beautiful and all, but 

the audio makes you cry, gives you the chills, because the 

BET-0 guedes
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maestro is giving his best right there, the guy’s soul is in 

it; so, I think both things are very much related.

I used to go to the movies a lot in Montes Claros. On 

Sundays, everyone’s pastime was to put on a nice outfit—

Sunday clothes, prettier ones—and head to the movies and to 

matinee parties. [In Belo Horizonte] I remember that Lô and 

I had some friends living on Tupis Street, at the corner 

of São Paulo [Street], in a building called Cesário Alvim, 

and also in another named Levy; and I remember having the 

idea, “Guys, let’s try to get into the theater for free?” 

The strategy was to wait for everyone in the movie session 

to leave: we then entered in pairs, one on the left and the 

other on the right, because every now and then some guys who 

were about to leave ended up coming in, but I think it was 

pulled off so often by people that it didn’t work for us. 

And I carried on with this idea. Lô also lived there, but 

I was the one obsessed about it, I wanted to watch movies. 

“This movie will be screened, I want to go see it”. But then 

I said, “We’ll find another way to get in.” I don’t know how 

I was able to get into those two or three movie theaters, 

Cine Tamóios, Cine Brasil, and another one that was turned 

into a bank, near Augusto de Lima Avenue, on the corner of 

Bahia Street and Goitacazes Street. There was a commercial 

gallery on the other side of the street, on Tamoios Street, 

with a photography shop; I was going up the stairs and 

suddenly looked through a louver window, I saw a roof ahead 

and said, “Look! There’s a back entrance to the theater over 

there.” Then we discovered the cinema bathroom in the back. 

So we would calmly get  there, leap up and go through the 

cinema’s bathroom—me, Lô and whoever else came along. One 

day we would get caught. One day we would get caught. So, 

one day, the security saw us and came. I remember we ran 

like hell. There was another boy there, whose nickname was 

Boss; I think he ran off the roof, a tile broke and he fell 
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on top of a store called Leão das Louças. I wonder what must 

have happened [laughs]. I vanished from there, scared. But 

we need to meet Lô to talk about these things. I don’t even 

know where that Boss guy is anymore, I have no idea where 

he’s been. 

Jimmy Page was a reference for me. I made a mixture of 

choro1 —I heard a lot of chorinho with my father, such a 

melodious thing—and some stuff from classical music; and in 

the middle of it all, elements from the likes of Jimmy Page, 

Hendrix, the cream of the crop. I studied a lot of Hendrix, 

Eric Clapton, Beatles. George Harrison is simpler, that’s 

why his music is so beautiful, and that’s why he’s not a 

guitarist like... I mean, I have more technique than George 

Harrison, I used to listen to chorinho, full of damn notes. 

And I think that’s it. These guys influenced me, especially 

in “Trem de Doido”. 

There’s a movie that I really liked, called Empire of the 

Sun. We can’t really get what music is playing nor where 

the harmony and melody are; I just know that during a scene 

where the boy, the movie’s main character, gets close to a 

Japanese airplane—an airplane this big [makes a gesture with 

his hands]—, in front of the propeller, and starts touching 

it; then three pilots with unsmiling faces see the boy and 

come to him, they stop and salute him; to which the boy 

responds by also saluting. If that scene was silent, it’d be 

nothing, but the music there is so beautiful, very easy to 

record. It’s a Spielberg [movie]. 

I’m a handyman and an aeromodelling lover; I like to work 

with model aircrafts, I’m a pilot and I made a real plane 

here in my living room, a “paulistinha”. So I do those 

things. If there’s a project to record an album, and a 

chance to release it, to show it to people, then I stop what 

I’m doing and start running things. But when there isn’t, 

I’m not the kind of guy who makes music for myself, it’s 
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not much fun; then I’m going to do other things, cooking, 

aeromodelling, making guitars. 

1 Translator’s note: Choro, or chorinho, is a typical Brazilian 

music genre.
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Quando  Tavinho Moura inaugura, em Perdida (1975), sua parceria 

cinematográfica com Carlos Alberto Prates, ambos já traziam na 

bagagem uma amizade que remonta ao círculo do CEC (Centro de 

Estudos Cinematográficos de MG) em 1963 e uma série de trabalhos 

próprios, além do gosto pronunciado de cada um pela arte do outro: 

Prates tinha grande conhecimento musical (consta que trazia uma 

enciclopédia da canção brasileira na cabeça), e Tavinho gostava 

muito de cinema, com o qual se envolvera desde a juventude, no 

caldo da robusta cinefilia belo-horizontina.

Prates já dirigira um curta em Belo Horizonte (O milagre de 

Lourdes, 1965), um média na capital mineira e em sua Montes 

Claros natal (“Guilherme”, primeira das duas histórias do longa 

Os marginais, 1968), e um primeiro longa em Sabará (Crioulo doido, 

1971). Tais filmes atestam o amplo repertório musical do cineasta, 

fincado na cultura popular brasileira. O milagre de Lourdes mostra 

um padre suspeito de vigarice que, ao fugir de perseguidores, se 

esconde por acidente num pequeno bordel, onde surpreende duas 

mulheres seminuas dançando uma versão instrumental de “Fita 

amarela”, de Noel Rosa. No bloco montes-clarense de “Guilherme”, 

um primeiro baile traz um grupo de tambores anunciado como o 

terreiro dos Filhos da Guiné (contracenando com uma bandinha 

de rock), e um segundo, perto do fim, apresenta a marujada da 

cidade, que voltaria mais exuberante no fim de Cabaret mineiro 

(1979). Crioulo doido convoca um leque musical abrangente, que 

vai de Noel Rosa a Roberto Carlos, passando por marchas antigas, 

luís flores e 
mateus araújo
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“Recuerdos de Ypacaraí”, João Gilberto, Villa-Lobos, Maria Bethânia, 

Luiz Gonzaga etc., com destaque para o “Samba do Crioulo Doido”, 

samba satírico de Stanislaw Ponte Preta, que coroa a sequência do 

baile, perto do fim.

Tavinho, por sua vez, já fizera trilhas para vários trabalhos 

audiovisuais. Os mais curtos iam do documentário em 35 mm 

Fazendas Mineiras do Século XVIII (Flávio Werneck, 1971), de sabor 

Maureano, ao par de curtas de Maurício Andrés Ribeiro em Super-8, 

hoje perdidos, Festas e Lazer (circa 1975), passando por um notável 

audiovisual chamado “Paixão e fé” ou Portas Fechadas (José Luís 

Pederneiras, 1974-6, 4’), que projetava 44 slides de fotos em sépia 

da Procissão do Enterro em Diamantina (de maio de 1974), ao som 

sincronizado de uma versão ainda instrumental de Paixão e Fé, uma 

das obras-primas do cancionista, composta para aquele trabalho, 

antes que Fernando Brant lhe acrescentasse uma letra e Milton 

Nascimento a gravasse no LP Clube da Esquina 2 (1978). Encabeçando 

o conjunto, um longa de ficção de Schubert Magalhães, O Homem 

do corpo fechado (1972), com ambientação musical elaborada, cheia 

de trechos instrumentais que definem a tonalidade emocional do 

filme inteiro, inspirado em Guimarães Rosa. Dos materiais deste 

filme, Victor de Almeida extraiu ainda o curta Veredas Mortas (1972), 

de novo com a música de Tavinho.

Embora breve, nosso retrospecto não deixa dúvida: se a cultura 

e o gosto musicais de Prates marcavam seu trabalho de cineasta 

desde cedo, a bagagem musical de Tavinho já trazia também uma 

relação forte com o cinema. Para usarmos uma metáfora urbanística, 

é como se os dois artistas viessem se aproximando, um deles 

chegando pela rua da música, o outro subindo a rua do cinema, 

até se encontrarem na esquina dessas duas vias, onde nasce uma 

colaboração de alta voltagem artística, de grande proveito para 

ambos. Ou, trocando a metáfora urbanística pela matrimonial, é 

como se cada um deles já trouxesse um considerável patrimônio 

criativo ao decidirem trabalhar em regime de comunhão parcial de 

bens artísticos. 

É aí que surge Perdida (1975), um dos filmes mais bonitos de 
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Prates e um impulso decisivo para o primeiro LP de Tavinho, Como 

vai minha aldeia (RCA Victor, 1978), lançado um pouco depois do 

longa, com algumas canções de sua trilha. O filme conta um período 

curto das desventuras de Estela (Maria Sílvia), filha de camponeses 

que luta para sobreviver numa cidade do norte de Minas, como 

empregada doméstica, depois prostituta e enfim funcionária de 

frigorífico. Assim como Crioulo Doido, Perdida convoca um rico 

leque musical, mas agora predominam as músicas compostas por 

Tavinho (duas) e por Zezinho da Viola (três ou quatro), lendário 

violeiro da região de Montes Claros. É Tavinho quem executa a 

canção que abre (“Montanhez danças”, dele e Murilo Antunes) e a 

que fecha o filme (“Lição de aritmética”, de Zezinho), emoldurando 

com sua voz, de modo simétrico, a jornada de Estela, da viagem 

inicial à final, e incidindo sobre as imagens em plano americano do 

seu semblante (pensativo na abertura, mais convicto no desfecho, 

amadurecido pelas lições aprendidas no trajeto). Pouco após a 

abertura, é também ele quem entoa diante da câmera as duas 

canções seguintes (“Mauá de baixo”, dele e Antunes, e “A véia”, 

de Zezinho), numa cena significativa de bar de estrada, à qual 

voltaremos. Estabelecida esta relação forte do canto de Tavinho 

com o destino da protagonista, canções tradicionais executadas 

por ele se espalham pelo filme, pontuando a narrativa aos 24’, 

44’-46’ e 61’, em meio a outras músicas, de Noel Rosa (“Quem dá 

mais”), Cartola (“Corra e olhe o céu”) e Ary Barroso (“Folha Morta”) 

a Roberto Carlos (“Rosinha”), Novos Baianos (“Preta, pretinha”) e 

Luiz Melodia (“Estácio, Holly Estácio”), passando ainda por músicas 

brasileiras e estrangeiras também, como “La Bamba” (Trini Lopez), 

“Push Together” (The Chakachas) etc. Assim, sem perder a variedade 

e a exuberância do universo musical convocado, Perdida parece 

ganhar um centro nas músicas de Tavinho e de Zezinho (sempre 

na voz do primeiro), que tendem a balizar e filtrar as demais, 

ancorando o filme na cultura do interior mineiro. Nesse sentido, 

incitado pela intuição certeira de Prates, Tavinho vem materializar 

e atualizar uma herança sertaneja representada por Zezinho da 

Viola, associando a experiência de Estela à sabedoria e ao humor 
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populares.

Além de co-protagonista da música do filme, Tavinho se torna 

também um personagem de carne e osso, ao aparecer tocando e 

cantando na sequência do bar de estrada. Voltemos a ela. Sua canção 

“Mauá de baixo” surge desde o início da sequência precedente, em 

que Estela caminha sozinha na margem da estrada, após deixar o 

emprego na casa de uma família que a oprimia, para tentar mudar 

de vida. Ao som da canção, vemo-la avançando com suas sacolas, 

primeiro de costas, depois de frente, até que um plano geral a 

enquadre chegando ao Posto das Amoreiras, que inferimos estar 

na beira da estrada. Corte para um homem atrás do balcão, lavando 

copos, no que percebemos ser o bar do posto. O plano seguinte 

mostra três clientes numa mesa, um dos quais o próprio Tavinho 

tocando no violão o resto da canção já iniciada [fig. 1], que avança 

em playback, sem que ele e seus companheiros de mesa a cantem, 

em meio aos cascos já vazios de cerveja, e aos copos pela metade 

[fig. 1 e 2]. A música se interrompe e volta logo depois, enquanto 

alguns planos mostram outros clientes solitários [fig. 3-5] e Estela 

se instalando ali [fig. 6], pedindo água e sendo assediada por 

um deles [fig. 7], antes que o outro o expulse [fig. 8]. Nessa hora, 

Tavinho reaparece em plano americano frontal, tocando e agora 

também cantando ostensivamente para a câmera “A véia” [Fig. 9], 

cuja letra sobre uma ciranda de ações em cadeia, próxima daquela 

que acompanhava A velha a fiar (1964), de Humberto Mauro, parece 

comentar também as situações vividas por Estela.

Emblemática, a cena define a relação de Tavinho com a 

dramaturgia do filme: embora assuma boa parte da sua música e 

dê o ar da graça ao cantá-la para a câmera, ele não chega porém, 

quando aparece, a interagir com os outros personagens, com os 

quais não troca nem palavras nem olhares. Em meio aos pequenos 

incidentes daquela situação, o cancionista não age nem reage 

a nada do que está acontecendo ali, não se dirige a Estela nem 

intervém em seu socorro quando um cliente a assedia. Em suma, 

ele permanece alheio ao que se passa em torno, mantendo-se na 

antessala daqueles incidentes e, por extensão, da narrativa do 
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filme, que seu canto comenta mas na qual seu personagem acaba 

não entrando para valer — à diferença do outro artista, o poeta 

Zeca (Helber Rangel), que tem papel de destaque na história. Numa 

palavra, Tavinho ganha neste filme o estatuto de um “músico ex-

machina”.

Ambientado em Montes Claros, Grão Mogol e Contria, Cabaret 

mineiro narra com exuberância estilística e muito sabor uma 

viagem libertina de Paixão (Nelson Dantas) pelo norte de Minas, 

extraindo seu título do poema homônimo de Drummond, musicado 

por Tavinho a pedido do cineasta. Ainda mais jocoso e lascivo do 

que Crioulo doido e Perdida, o filme conjuga registros variados, 

alternando com fluidez o cômico, o erótico e o sublime. Ele alimenta 

os dois LPs seguintes do cancionista, Tavinho Moura (RCA Victor, 

1980) e Cabaret mineiro (EMI-Odeon, 1981). O primeiro traz, em 

interpretações de Tavinho e arranjos diferentes, algumas músicas 

do filme, como “Cabaré mineiro”, “As meninas no trem de Sabará” 

(ambas de Tavinho) e “O sonho” (de Zezinho da Viola). O segundo 

reúne a parte mais substancial da trilha musical que ouvimos 

efetivamente no filme. Neste, a música de Tavinho comparece 

ainda mais do que em Perdida, seja em suas composições próprias 

(uma dezena), seja em adaptações suas de canções populares 

tradicionais (quatro ou cinco), seja ainda em suas execuções de dois 

sambas de Noel Rosa (“Pra esquecer” e “Nunca... Jamais”). Assim 

como em Perdida, as músicas compostas, adaptadas do cancioneiro 

tradicional ou executas por Tavinho se mesclam a outros temas 

sertanejos (alguns cantados por Antônio Rodrigues, que atua com 

verve e nos dá uma gag antológica) e a canções diversas, de Wilson 

Batista e Antônio Nássara (“Balzaquiana”), Luiz Gonzaga (“Dança, 

Mariquinha”), Roberto Carlos (“Lady Laura”) etc.

Tavinho também atua mais em Cabaret do que em Perdida, 

aparecendo como personagem em cinco sequências de blocos 

diferentes. Na primeira (10’-13’), na piscina da pousada onde Paixão, 

Thomas Caps (Helber Rangel) e Antônio Rodrigues chegam com as 

novas mulheres contratadas pela zona da cidade, ele canta “Pra 

esquecer” isolado num canto do quintal. Enquanto seus amigos se 
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entregam à farra com moças seminuas, cédulas de dólar, bandeira 

estadunidense etc., o músico bem composto sequer tira a gravata 

ou desabotoa as mangas. Neste momento do filme, sua situação 

ainda parece, mutatis mutandis, com a do seu personagem na 

cena do bar de estrada em Perdida: de novo, ele assume na metade 

uma música iniciada nas sequências precedentes, que mostravam 

com humor a chegada das moças num avião, seu desembarque 

no aeroporto local e seu traslado até a cidade; de novo, quando 

ele aparece em pessoa, a canção prossegue em playback enquanto 

ele a entoa sozinho no plano, alheio ao entorno, sem nenhuma 

interação com os demais personagens que, nos planos vizinhos, 

se divertem na área da piscina. Na segunda sequência (18’), ainda 

nas dependências daquela pousada e em meio às moças agora 

vestidas, ele começa a transpor, ao menos musicalmente, o limiar 

do isolamento, ao cantar com Antônio Rodrigues uma canção que 

este até então tocava e cantava sozinho. Ali, a interação vocal e 

corporal dos dois [fig. 12] inaugura um dueto que reaparecerá com 

muito sabor, uma década depois, em Minas Texas.

Na terceira sequência (21’-23’), vestido com a mesma roupa da 

primeira, mas com mangas arregaçadas, colar havaiano e garrafa de 

cachaça na mão, o personagem de Tavinho finalmente cai na farra 

do filme, cantando (em playback) e dançando “Nunca... Jamais” aos 

beijos com uma foliã em cenas em p/b do baile da zona [fig. 13 e 

14]. Na quarta sequência (39’-42’), no bloco que encena o poema de 

Drummond — musicado por Tavinho, cantado e dançado por Avana 

(Tânia Alves) —, o cancionista entra de vez na própria dramaturgia 

do filme, interpretando o amante da cantora. Usando uma boina 

cubana, ele percebe inquieto o flerte da amante com Paixão [Fig. 

15], mas sente que nada poderá deter o desejo mútuo daqueles 

dois, renunciando a ela ao cruzar na porta do camarim com o rival 

[fig. 16-7], em cuja cara sopra a fumaça de seu charuto e repete 

uma frase atribuída a Che Guevara (“Perdi-a porque acredito na 

utopia”). Depois de cantar, farrear, entrar na dramaturgia e perder a 

amante, Tavinho completa seu arco de atuação no filme na quinta 

sequência de que participa, a mais discreta e talvez a mais bela, 
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numa roda de dança ao som de “enroladinha, sinhá” cantada pelos 

convivas [fig. 18]. Ali, combinando suas roupas das sequências da 

piscina e do baile com sua boina da sequência do Cabaré, seus dois 

personagens até então dissociados (seriam um só?) se unificam 

e ao mesmo tempo se despedem do filme, dissolvendo-se quase 

secretamente no viço de uma festa popular — que sua arte de 

cancionista não cessou de celebrar. Esta dissolução anônima marca 

um bonito desfecho da sua participação como ator, antecipando 

um epílogo ainda mais bonito do próprio filme com a encenação 

do conto Sorôco, Sua Mãe, Sua Filha, de Guimarães Rosa fundida a 

uma procissão da Marujada de Montes Claros, cantando na estrada 

rumo ao infinito. Estes momentos finais reafirmam uma afinidade 

estreita entre a pesquisa musical de Tavinho e a atmosfera do 

cinema de Prates, ambas muito informadas pelo repertório da 

cultura popular de Minas Gerais, tratada com verve e inventividade. 

Em meio a outras trilhas musicais que fez e voltará a fazer, 

Tavinho volta a colaborar com Prates no longa Noites do Sertão 

(1983), inspirado na segunda novela (“Buriti”) do livro homônimo 

de Guimarães Rosa. Mais sóbrio do que os filmes anteriores, este 

cobre o período de alguns meses no cotidiano de uma fazenda 

mineira em que o patriarca convive com filhas e nora, em meio à 

presença dos empregados, a festas esporádicas e a visitas de um 

médico que se enamora da caçula. Nesse ambiente, as figurações 

do desejo se tornam mais sutis e contidas no curso do relato, 

cujo ritmo parece suspender o fluxo do tempo numa atmosfera 

de espera e contemplação. Como personagem, Tavinho aparece 

duas vezes. Na primeira, toca violão e canta [fig. 19], em noite de 

conversa das moças na varanda da casa senhorial. Na segunda, 

toca violino numa festa da fazenda, de início isolado num plano 

americano [fig. 20] ao som do festejo popular [fig. 21], e mais 

adiante ladeando outros convivas em volta da fogueira [fig. 22 e 

23]. Embora pouco presente na imagem, ele se integra de modo 

orgânico à narrativa nestas duas cenas, acompanhando no violão o 

canto das moças e participando da festa. No entanto, se as imagens 

o integram ao grupo de personagens com os quais contracena, elas 
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o isolam a cada vez que o caracterizam como músico (tocando seus 

instrumentos), como se traduzissem figurativamente seu novo 

estatuto de “chefe da música” do filme inteiro: enquanto conviva, 

ele se funde ao grupo, mas enquanto músico, é soberano e dá as 

cartas. De fato, Tavinho assina sozinho a música do filme [fig. 24], 

que traz composições e adaptações suas, ao lado de algumas peças 

alheias (de Zéduardo, Hermenegildo Prates, Antônio Rodrigues etc.), 

todas recolhidas no seu LP Noites do Sertão (Quilombo, 1984). Muito 

elaborados, e alternados com ruídos da natureza em torno da casa 

(aves, cavalos, corujas, insetos, chuvas, riachos), seus comentários 

musicais (em geral breves) pontuam o filme inteiro, fazendo 

lembrar do seu trabalho em O homem do corpo fechado. Aqui como 

lá, os trechos musicais constroem uma envolvente ambientação 

sonora, qualificando os movimentos dos personagens e tingindo 

nossa recepção das narrativas roseanas. 

Tavinho e Prates se reencontram em Minas Texas (1989), uma 

aventura cômica cujo título brinca com Paris Texas (Wim Wenders, 

1984) e cuja trama transpõe de modo paródico o universo do Western 

para as Minas Gerais dos anos 50. Tal paródia se vale de uma dezena 

de inserts de Westerns antigos em p/b (perseguições a cavalo e 

carruagem, duelos, rodeios, tiroteios, cavalgadas) que, conjugados 

a outros inserts de iconografia brasileira, vão se alternando com o 

fluxo do seu relato principal (filmado basicamente em cores), de 

modo a imergir a paródia mineira num imaginário difuso do velho 

oeste estadunidense forjado pelo cinema. A história começa na 

Diamantina dos anos 80, com os velhos amigos Bege Claro (Antônio 

Rodrigues) e Johnny Mac Bronha (Tavinho Moura) evocando com 

humor a triste sina de Amorim, um rico fazendeiro do passado 

que se arruinou. Um flashback recuando até a Montes Claros dos 

anos 50 mostra então a disputa pelo amor de uma moça de família 

chamada Januária entre um “caubói de Janaúba” chamado Roy e o 

tal Amorim, cujos capangas perseguem o rival para que o patrão se 

case com a moça. Mas o casamento não se consuma, quatro homens 

a resgatam da cerimônia malograda e acabam vivendo com ela por 

anos a fio numa casa na região de Diamantina. O filme esquece, 
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então, Amorim para se concentrar nesta vida a cinco naquela casa. 

Lá, enquanto espera o amado que nunca chega, Januária transa 

com os quatro e os coloca a seu serviço até que a morte os alcance 

e ela volte, já grisalha, à casa dos pais em Montes Claros, em cuja 

praça principal reencontra, no fim, o caubói que esperou por anos 

a fio. Com dominância igualmente paródica, a trilha musical 

assinada por Tavinho [fig. 25] volta a convocar um amplo espectro 

de canções, entre as quais “Tirone Povér” (marchinha), “A pérola 

e o rubi” (Cauby Peixoto), “Maria Bonita” (Los Panchos), “Maria 

Manteiga / Bunda Virada” (Tavinho), “Old Texas of my dreams”, as 

marujadas da moça mineira e do guerrear, “Flor Roxa” (de Antônio 

Rodrigues, cantada por Tavinho), “Xote ecológico” (Luiz Gonzaga) e 

“Coração anatômico” (de Noel, cantada por Tavinho).

Pela primeira vez no cinema de Prates, o personagem de Tavinho 

ganha um nome próprio, o jocoso Johnny Mack Bronha. Na conversa 

com o velho amigo do preâmbulo [fig. 26-27], Johnny profere as 

falas mais abundantes que Tavinho já recebera em filmes de Prates. 

Mais adiante (aos 26’-28’), quando os quatro companheiros levam 

a desfalecida Janu para Diamantina, o quinteto acaba chegando 

à fazenda de Bege Claro, que aniversariava. Com autorização da 

esposa, após soprar as velas do bolo Bege entoa com seu amigo 

Mack Bronha [fig. 28-30] uma canção reclamando das mulheres 

daquele tempo, num desabafo masculino sobre as mudanças em 

curso no papel social dos gêneros — que a esposa contradiz num 

aparte para a câmera. Nestas duas sequências, Tavinho ganha seu 

papel até então mais consistente no cinema de Prates, chistoso 

como o tom geral do filme, e marcado mais uma vez pela atmosfera 

do interior mineiro. 

A transformação definitiva de Tavinho em personagem central 

virá com Castelar e Nelson Dantas no país dos generais (2007), um 

exercício de auto-compreensão de Prates sobre a sua obra. A 

narrativa inventaria os principais episódios da sua história, 

revisitando fatos biográficos, fotografias, críticas e entrevistas 

sobre seus filmes, acontecimentos políticos, trechos dos filmes em 

que trabalhou e, sobretudo, daqueles que dirigiu. O resultado é um 
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semidocumentário com veios ficcionais, qualificando seu itinerário 

fílmico com um elenco de atores que acionam a parte documental. 

No cruzamento das imagens do passado com a consciência de 

um sonho truncado, desponta um sentimento de nostalgia e 

desencanto, mas também o autorretrato de um artista que apostou 

todas as suas fichas num cinema esteticamente insubmisso e ao 

mesmo tempo atento à experiência popular. É aí que Tavinho entra. 

Sem assinar a música, ele interpreta o co-protagonista Schubert 

Magalhães (diretor de O homem do corpo fechado) [fig. 31-36], cinco 

anos mais velho do que Prates, a cujo lado lutou para estabelecer 

um projeto inventivo de cinema popular e que, como ele, conheceu 

vicissitudes. Tais vicissitudes redobram a fraternidade dos dois, 

ao mesmo tempo que a atribuição desse papel ao cancionista cria 

uma curiosa triangulação entre Schubert (1936-84), Prates (1941) 

e Tavinho (1947), na qual a ascendência geracional se inverte, o 

“irmão” caçula do trio assumindo o lugar do veterano, e celebrando 

assim sua parceria com os dois mais velhos. 

Tavinho já declarou que sua discografia vai acompanhando 

de certo modo suas colaborações com Prates, cada disco saindo 

na esteira de filmes compartilhados. Resta notar que seus 

personagens vão também, a seu modo, condensando a tonalidade 

geral de cada filme da parceria, fornecendo assim um emblema 

ou um espelho do trabalho cinematográfico do parceiro. No último 

filme que comentamos, o lugar reservado por Prates a Tavinho 

lhe presta uma bela homenagem, ao fazer do cancionista, no seu 

papel mais consistente, um cineasta admirado (seu semelhante, 

seu irmão), no momento mesmo em que procura exprimir sua 

auto-compreensão do seu próprio itinerário no cinema. É como se, 

num dado momento de um longo caminho percorrido em parceria, 

Prates voltasse à esquina do encontro, puxando dessa vez Tavinho 

para a sua rua do cinema, apontando para o futuro ao revisitar o 

passado. Seria bonito ver agora Tavinho subir essa rua.
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Conheci o Carlos Alberto em 63, por aí... na Cantina do 

Lucas? A gente começava a cantar por qualquer razão e em 

qualquer lugar, quase sempre Noel Rosa. Nossa amizade foi se 

formando pela musica e depois pelo cinema.

Fernando Brant escreveu um texto chamado 1968 onde ele diz: 

“A vida era musica, cinema e literatura”. Você ver um filme 

do Fellini e depois assistir a palestra do Ronaldo Brandão, 

é ver dois filmes. Assim era o CEC, formado por pessoas 

apaixonadas e que preparavam resenhas especiais sobre os 

filmes. Meu começo se deu com amigos que trocaram as ideias 

pela prática. Minha primeira experiência foi com o Flávio 

Werneck: Fazendas Mineiras do Século XVIII. 

Eu e o Schubert Magalhães éramos muito amigos. Schubert 

imaginava nos arredores de Diamantina encontrar seu Monument 

Valley. John Ford era um compromisso. Guimarães Rosa 

também. Schubert pensava cinema, para tudo tinha lente, 

enquadramento. Trabalhei com ele na pré-produção, fizemos 

viagens de locações, criei as musicas da trilha sonora e fui 

assistente de produção. O homem do corpo fechado. Vi rodar 

do primeiro ao último plano e pude acompanhar quase toda a 

finalização.

Minha convivência com o Carlos Alberto Prates determinou 

muito da minha música. Ele ouviu minhas primeiras 

composições. Em Perdida, seu segundo filme de longa-

metragem, a musica veio de nossos entusiasmos noturnos: 

Mangueirinhas, Cantina do Lucas, Lamas, Largo do Machado 

e das canções que ele ouviu pela vida. Eu entrei com as 

originais do repertorio do Corte Palavra, e Noel Rosa com 

Quem dá mais.

Cabaret Mineiro – Um filme etílico-musical nas palavras 

tavinho moura
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do diretor. Um jogador de baralho é que conduz a narrativa 

de percurso desconexo onde a ficção poética e o real se 

confundem. A estrutura ficcional pode ser etílica. Não tem 

importância onde você começou a beber nem quando vai parar. 

O importante é o tempo que permaneceu embevecido. É uma 

viagem imaginária e onírica pela cultura brasileira. Meu 

personagem canta entre jardins e dançarinas seminuas, versos 

do samba Naquele Tempo de Noel Rosa. 

Montes Claros, o cabaret construído no salão da casa 

paroquial. O poema de Carlos Drummond cantado por Tânia 

Alves era hino. Tamara Taxman dança com o Grupo Copo Bunda 

Virada. O Tema para Salinas: três pianos sobrepostos. Paixão 

assa a adolescente no espeto: se ouve pela primeira vez 

os sons do Uakti e o filme ganhou uma suíte, a Suíte do 

Quelemeu. Especial foi acompanhar todo o trabalho do Carlos 

Alberto, ter trabalhado em várias etapas, inclusive como 

ator. Música, coreografia, diálogos cantados - Te Pega te 

Pica, Teu Semblante é Meu Sentido, Nunca Jamais (Noel Rosa).

Contria — ruas sem postes e fiações elétricas. Soroco, sua 

mãe, sua filha — A Chirimia das Loucas... iam cantando com 

elas até onde fosse aquela musica. Essas cidades ficaram 

guardadas e volta e meia estão me chamando. Veio o disco 

da EMI logo censurado. Liberado, mas lacrado e com tarja 

proibitiva. Logo depois, proibido definitivamente.

Noites do Sertão - Em uma entrevista Guimarães Rosa disse: 

meu método implica em utilizar cada palavra como se ela 

tivesse acabado de nascer, limpa de impurezas da linguagem 

cotidiana e reduzi-la a seu sentido original.  Eu queria 

uma música que tivesse sertanidade, uma matéria sonora em 

estado virgem, coisas de meu contato íntimo com a música 

do sertão, uma sugestão que se transformaria em meu idioma 

próprio. Nasceram Buriti, Roseozins de Nuvens, Noites do 

Sertão, Maravilha Vilhamara, Horas Almas, Espampã Fogueira e 

outras. E tinha o Milton Nascimento como ator que logo após 
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as filmagens escreveu a letra e gravou Noites do Sertão: 

Não se espante assim meu moço com a noite do meu sertão. Tem 

mais perigo que a poesia do que o jogo da razão.

Castelar e Nelson Dantas no País dos Generais - 

semidocumentário que busca promover o inventário de bens com 

certo valor deixados por alguns cinéfilos e cineastas em sua 

passagem por Minas Gerais. Sou o ator principal, homenagem a 

Schubert Magalhães. Faria papel duplo, mas para isso deveria 

perder alguns quilos, pois meu segundo personagem (Castelar) 

tinha compromissos com o real, eu com a cerveja. Carlos 

Alberto julgou minha cintura um tanto proeminente, bem ao 

estilo Oliver Hardy. Mesmo tendo o rosto semelhante ao de 

Stan Laurel, acabei sendo cortado como Castelar, mas minhas 

músicas estão presentes em várias sequencias. 

Minas Texas - Carlos Alberto me deu para ouvir um LP da 

trilha de Johnny Guitar/ Nicolas Ray- e uma fita de vídeo 

com episódios do seriado Nyoka – Rainha das Selvas, que 

assisti nas matinês de domingo no cine Floresta. Disse 

que queria uma trilha com arroubos Stravinskyanos. Queria 

me ver de viola em punho. Vista Chinesa correspondeu suas 

expectativas. A trilha se expandiu em formas e prazeres os 

mais diferentes: “você dizendo que é Tyrone Power / porém 

com essa cabeleira / você parece / Ava Gardner”. Let’s 

go to Pirapora for all — A Pérola e o Rubi. O justiceiro 

hollywoodiano Roy Pereira, e sua inimiga Bel — se a fulô 

branca soubesse / do cheiro que a roxa tem / ia dormir 

no sereno / pra ficar roxa também. São Gonçalo do Rio 

das Pedras — Amorosa com o atual marido, mas com olhar 

no namorado antigo, o intrépido General Custer, Januaria 

ordena o duelo. Coração (samba anatômico) de Noel Rosa. 

No retorcido cerrado, as torres de eletricidade, aquelas 

esculturas gigantescas contra o flamejante horizonte, eram 

nossos Minas Texas. Onde fica o Texas? O Colorado? Perto de 

Curvelo? Só perguntando ao Charles Stone.
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I met Carlos Alberto in ‘63 or something... at Cantina 

do Lucas1? We used to start singing for any reason and 

anywhere, almost always Noel Rosa’s songs2. Our friendship 

was formed through music and, later, through cinema.

Fernando Brant wrote a text called “1968” in which he says: 

“Life was music, cinema and literature”. When you watch a 

Fellini movie and a Ronaldo Brandão lecture right afterward, 

you are watching two films. The CEC [Center of Film Studies 

of Belo Horizonte] was like that, with the participation 

of passionate people who prepared special reviews about the 

films. My beginning was with friends who switched from ideas 

to practice. My first experience was with Flávio Werneck’s 

Fazendas Mineiras do Século XVIII.

Schubert Magalhães and I were very good friends. He imagined 

that his Monument Valley was the outskirts of Diamantina. 

John Ford was essential. Guimarães Rosa too. Schubert had 

a cinematic way of thinking. For everything he had a lens, 

a way of framing. I worked with him in the pre-production, 

traveled to look for locations, composed the movie’s 

soundtrack and worked as production assistant. O homem do 

corpo fechado: I saw the filming from the first to the last 

shot, and I was able to follow the filmmaking process almost 

entirely.

My relationship with Carlos Alberto Prates largely 

determined my music. He listened to my first compositions. 

In Perdida, his second feature, the music came from our 

nightly enthusiasms: Mangueirinhas, Cantina do Lucas, Lamas, 

Largo do Machado, and from the songs that he had heard 

throughout his life. I provided the original songs from the 

Corte Palavra’s repertoire, and Noel Rosa provided “Quem dá 

tavinho moura
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mais”.

CABARET MINEIRO

Cabaret Mineiro. An alcoholic-musical film, according to 

the director. Led by a card player, the narrative is a 

disjointed journey in which poetic fiction and reality 

get mixed up. The fictional structure seems alcoholic. It 

doesn’t matter where you started drinking or when you stop. 

The important thing is how long you remain enraptured. It 

is an imaginary and dreamlike journey through Brazilian 

culture. Amidst gardens and half-naked dancers, my character 

sings an excerpt from “Naquele Tempo”, a samba by Noel Rosa.

The city of Montes Claros, the cabaret built in the parish 

house’s hall. Carlos Drummond’s poem, sung by Tânia Alves, 

was an anthem. Tamara Taxman dances “Bunda Virada” [“Crazy 

butt”] with Grupo Corpo. The “Tema para Salinas” [“Theme for 

Salinas”] song: three pianos overlapped. The protagonist, 

Paixão, roasts the teenage girl on a stick spit: the 

sounds of Uakti are heard for the first time; and the film 

won a suite, the “Suite do Quelemeu”. It was special to 

follow all Carlos Alberto’s work and to participate in 

several production phases, including as an actor. Music, 

choreography, sung dialogues—“Te Pega te Pica” [“It Catches 

You and Bites You”], “Meu Semblante é teu Sentido” [“My 

Visage Is Your Sense”], “Nunca Jamais” [“Never Ever”] (Noel 

Rosa).

The city of Contria. Streets without light poles and 

electrical wiring. Soroco, his mother, his daughter—“A 

Chirimia das Loucas” [“The Mad Women’s Chirimia”]… they 

continued singing with them, as long as the song lasted. 

These cities are kept in my mind and every now and then 

they call for me. EMI’s album was released and soon after 

censored. Released but sealed and with a prohibition label. 

Soon after that, it was banned for good.
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Noites do Sertão. Guimarães Rosa said in an interview: my 

method involves using each word as if it had just been born, 

cleansed of everyday language’s impurities, and reducing it 

to its original meaning. I wanted a soundtrack marked by the 

sertão’s spirit, a sound material in a virgin state, things 

obtained from my intimate contact with the sertão’s music, 

a suggestion that would become my own language. “Buriti”, 

“Roseozins de Nuvens”, “Noites do Sertão”, “Maravilha 

Vilhamara”, “Horas Almas”, “Espampã Fogueira” and other 

songs were composed. And there was also Milton Nascimento as 

an actor. Right after the shooting, he wrote the lyrics and 

recorded Noites do Sertão, “Don’t be so surprised, my young 

man, by the night in my sertão. There is more danger than 

poetry, than the game of reason.”

CASTELAR E NELSON DANTAS NO PAÍS DOS GENERAIS 

It is a semi-documentary that promotes an inventory of 

somewhat valuable goods left behind by some filmgoers and 

filmmakers during their time in Minas Gerais. I’m the main 

actor, and my character is a tribute to Schubert Magalhães. 

I was going to play two roles, but for that I’d have to lose 

a few pounds. My second character (Castelar) was committed 

to reality; I was committed to beer. Carlos Alberto found 

my waist quite protruding, Oliver Hardy style. Even with a 

face similar to Stan Laurel, I ended up being dropped from 

the role of Castelar, but my songs are present in several 

sequences of the movie.

MINAS TEXAS 

Carlos Alberto gave me two things to listen to: an LP of 

Johnny Guitar/Nicholas Ray’s soundtrack and a videotape 

with episodes from the series Nyoka—the Jungle Girl, which 

I watched in the Sunday matinees of Cine Floresta. He said 

that he wanted a soundtrack with Stravinskian impulses. 

He wanted to see me with the guitar in my hands. “Vista 
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Chinesa” lived up to his expectations. The soundtrack 

expanded into the most different forms and pleasures, you’re 

saying you’re Tyrone Power / but with that head of hair / 

you look like / Ava Gardner. Let’s go to Pirapora for all 

— A Pérola e o Rubi. The Hollywood vigilante Roy Pereira 

and his enemy Bel — if the white flower knew / about the 

purple’s smell / it would sleep in the serene / to become 

purple too. São Gonçalo do Rio das Pedras. Affectionate with 

her current husband, but with an eye on her old boyfriend, 

the intrepid General Custer, Januaria orders the duel to 

begin. “Heart” (anatomical samba) by Noel Rosa. In the 

twisted cerrado, the electricity towers, those gigantic 

sculptures against the flaming horizon, were our Minas, 

Texas. Where is Texas? Where is Colorado? Near Curvelo? Only 

Charles Stone knows.

1 Translator’s note: Cantina do Lucas is a very traditional bohemian 

restaurant in downtown Belo Horizonte.

2 Translator’s note: Noel Rosa was a Brazilian singer, songwriter 

and composer of samba. He is known as one of the greatest names in 

all of Brazilian music.
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A ação educativa foi realizada na Escola Municipal Municipal Américo 

Renê Gianetti no dia 15 de setembro de 2021 no bairro Concórdia. Fui 

muito bem acolhida por todos os profissionais da escola e auxiliada pela 

professora Jô durante a condução da ação com sua turma. Com isso, falei 

que iríamos assistir ao filme “ Menino Maluquinho’’, contando-nos sobre 

a infância, mostrando o cotidiano, amigos e sermos introduzidos a sua 

excêntrica personalidade. Logo após, continuamos com um acolhimento, 

feito a partir de perguntas inserindo o tema “brincar” e que tipos de 

filmes os interessavam. Rimos bastante no decorrer do processo ao 

nos conhecermos, o que tornava a turma naturalmente tranquila. Na 

exibição do filme, muitos se mostraram focados em toda a história. No 

final, ficaram eufóricos com a cena do Maluquinho voando com seu avô, 

e por fim tristes pela morte do mesmo. A produção de textos e desenhos 

foi embalada pela trilha de Milton Nascimento, momento onde eu 

expliquei a importância da presença do músico na obra e na MPB. Todos 

gostaram muito de sua música, o que fez com que as crianças fizessem 

questionamentos sobre sua notável trajetória. A partir de perguntas 

ativadoras, gradativamente sugeria a produção de desenhos e textos, 

como: quais brincadeiras mais gostaram do filme, qual personagem mais 

gostaram e qual cena foi mais marcante para eles, no final dizendo-os 

para fazerem uma carta ao Menino Maluquinho. Essa ação foi muito 

emocionante, tendo em vista a pandemia e todas as restrições a que 

somos submetidos. Observar as crianças brincando com cautela e 

sorrindo com a liberdade do Maluquinho e vivendo a delas como podem 

foi uma alegria singular, que só a potência criativa da infância pode nos 

proporcionar. 

Ação educativa: Escola Municipal Américo Renê 
Gianetti + Educativo Malacaxeta + Cinema Minas 
Tênis Clube, mostra Mais Fundo que o Mar: o Clube 
da Esquina no Cinema

por Carolina Santana

Coordenação e gestão Malacaxeta - Educativo Cultural 
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Eu e Bituca, a gente foi criado no Sul de Minas, onde tinha 

um Cinemascope, e ali a gente ficava encantado com aquela 

tela panorâmica, único lugar do Sul de Minas que tinha o 

Cinemascope. Aí a gente tem essa história de cinema desde 

muito cedo, e o Marcinho sempre foi enfronhado com a coisa 

de cinema, sabe muito e botou no livro [Os sonhos não 

envelhecem] ali o máximo que ele poderia falar sobre imagem. 

Minha música também é muito imagem. A gente tinha lá nossos 

conjuntinhos vocais, conjuntinhos de baile, mas a grande 

música mesmo veio através do cinema. Foi ali que eu me 

apaixonei por grande orquestra, dos grandes compositores 

do leste europeu que trabalhavam na América, e a minha 

paixão por grande orquestra vem é do cinema de fato. Foi o 

momento que eu percebi a grandeza da música. Porque você tem 

musicalidade e tem um vizinho como o Milton — a gente fazia 

bailes pelo Sul de Minas todo; até ir pra Belo Horizonte a 

gente vivia de baile — e a gente ia ao cinema e aquele som 

encantava a gente, encantava e encanta até hoje. Tanto que 

eu sofri muito no começo das minhas trilhas sonoras para 

cinema, que tinha que usar teclados porque não tinha verba 

para orquestra. Até que começaram a investir também um pouco 

em orquestra. Lembro que a Norma Bengell — eu fiz O Guarani 

né, da Norma Bengell, e já com grande orquestra, Orquestra 

Petrobras Sinfônica, e ali eu consegui realizar esse sonho 

de ver na tela uma trilha minha, composições minhas e com 

som de grande orquestra. Isso para mim foi um espetáculo. 

Usei muito 8 violoncelos, ou alguns sopros com violoncelos, 

para reduzir, para não ser um sinfônico. O que eu podia usar 

de instrumentos que não fosse teclados — teclado junto, 

não o teclado imitando a orquestra, o teclado como teclado 

mesmo. Então era isso, a minha caça por aquele som que eu 

wagner tiso
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ouvia na minha juventude.

A trilha [de Os deuses e os Mortos] foi do Milton, eu 

fazia os arranjos que o Som Imaginário tocou, eu fazia os 

arranjos e teve um fato interessante que depois que o Ruy 

Guerra montou o filme, na hora que o Othon Bastos atravessa 

a cidadezinha pela rua principal, ele sentiu que faltava 

uma música. Então, ele falou com o Bituca: “Ô Milton, tá 

faltando uma música ali, dá pra você fazer mais uma?”. Ele 

falou: “Não, agora eu já tô envolvido com outros negócios, 

pede pro Wagner fazer”. Aí o Ruy falou comigo e eu botei ali 

a música “A Matança do Porco”, em que ele atravessou o porco 

pela cidade, com o porco nas costas. E ali nasceu “A Matança 

do Porco”, que na realidade é um coletivo, A Matança dos 

Porcos, mas como ele atravessou com um porco só eu coloquei 

“A Matança do Porco”.

A história toda com o Paulo Moura começou através do cinema. 

Sabe por quê? Porque eu tava trabalhando na boate Arpége, 

do Waldir Calmon, que foi aquele cara que tinha no começo 

de filmes, que tocava aquela música [cantarola “Na Cadência 

do Samba”]. E eu, com muita honra, fui trabalhar na boate 

Arpége, do Waldir Calmon. Eu já ia lá pro Leme, eu ia pro 

Leme na porta do Drink, aquela boate do Cauby Peixoto, 

dos irmãos Peixoto, já de smokingzinho, calça pescando 

siri. Não conseguia fazer a folga do pianista e ia dormir 

na pracinha do Lido, dormia ali. Tinha uma vitrolinha que 

servia de travesseiro, aquela vitrola antiga. O Robertinho 

[Silva] achava que eu era garçom, que eu ficava na porta da 

boate com gravata borboleta, ele passava direto e entrava. 

E falava assim: “Pô, tem um garçom bonitão ali, um garçom 

italiano”. E depois nos tornamos grandes amigos. Até hoje. 

Ali eu conheci Luiz Alves por algum lugar e comecei a 

substituir os músicos que tocavam naquela região. Substituía 

o Anselmo, o pianista, o Juarez Santana no órgão; aí 

comecei, até que fui lá no Arpége também, onde eu conheci o 
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Paulo [Moura].

Foi no momento de tomar café no barzinho da rua que tava ali 

aquele senhor bonito, encostado na porta, e quando eu fui 

passando ele segurou no meu braço e falou assim:

 “Você é aquele mineirinho que dizem que tem muito bom gosto 

de harmonia?”, “Ué, não sei se eu tenho bom gosto, mas eu 

sou mineirinho, pianista, sim”. Depois ele fez a trilha do 

filme do Walter, A Lira do Delírio, e eu fui o arranjador 

dessa música dele.

A primeira trilha que eu acho que eu fiz, eu sendo o 

compositor e autor da trilha, foi o do Jango, que tem até 

um tema que chama “O Tema de Jango”, que depois o Milton fez 

a letra e virou “Coração de Estudante”. O Silvio Tendler 

é um ser político. A vida dele é falar de política, fazer 

política. E os filmes dele retratam momentos da política, 

e esse filme Jango mostra muito bem aquele momento que o 

Jango foi tirado. Tem o comício da Central do Brasil, que 

eu fiz uma canção chamada “Comício na Central do Brasil”, 

que o Milton também depois fez outra letra, que foi o 

último discurso do Jango; depois eles mandaram ele embora 

pro Uruguai. Então, esse tema de Jango segue o João Goulart 

o tempo todo, durante o governo dele: ele sendo caçado, 

ele sendo perseguido, ele refugiado no Uruguai. Então é 

um tema político, pela natureza do filme. E depois que 

o Milton botou a letra, que era aquela época das Diretas 

Já, fomos pros palanques defender essa ideia, porque o 

Tancredo tinha pedido pra gente participar disso, os músicos 

de Belo Horizonte, os artistas de Belo Horizonte. E com 

muito prazer nós cuidamos bem disso. Fiquei muito amigo 

do Henfil nos palanques. Henfil inventou a frase Diretas 

Já, nos quadrinhos dele, nas coisas dele. Então, é por aí, 

momento político do Brasil coincidindo com as trilhas, e a 

gente nos palanques. O palanque da Candelária, um milhão de 

pessoas ouvindo os discursos, o Milton cantou isso, cantou 
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outras músicas também dele. E foi muito importante nossa 

participação ali.

Depois disso, o Walter [Lima Jr] estava casado com a Telma, 

irmã da Sueli Costa, e ela levou o Walter pra ver a trilha 

com música minha. O Walter apaixonou, falou “Porra, a música 

do Wagner parece mesmo cinema!”. Então, ele me procurou 

e emendamos aí uma carreira longa de trilhas sonoras, de 

filmes, fizemos vários filmes juntos, que terminou com 

Os Desafinados, que eu acho que foi o último [risos]. Os 

desafinados vem de Bossa Nova. É um grupo de garotos que 

queriam participar do festival em Nova Iorque, que foram os 

medalhões da Bossa Nova. E eles foram pra Nova Iorque tentar 

entrar e ser ouvidos nesse festival de Nova Iorque. Aí eu 

compus essa música. Eles não conseguiram entrar, e eles 

cantavam na porta do teatro, como se fosse verdade. Quer 

dizer, é ficção. Eles na porta do teatro lá em Nova Iorque, 

cantando aquela música. E o resto do filme é Bossa Nova. 

Tem inclusive uma adaptação que eu fiz, o Walter achou uma 

partitura do Newton Mendonça, que era um antigo parceiro do 

Jobim. Inclusive, Os Desafinados tinha que ter uma música 

do Newton. E teve essa música, eu fiz um arranjo. Só tinha 

uma primeira parte, eu até compus uma outra parte, uma outra 

segunda parte. É “Quero Você”, que o Ronaldo Bastos fez a 

letra, e eu compus umas duas ou três bossas-novas também, 

que os meninos cantam, alguns choros-canções que eu botei 

na trilha. Tinha um menino lá, um dos atores, que tocava 

piano, tocava bonito, tocou aquilo que eu escrevi. Aí foi, 

foi bossa-nova e choro-canção, o filme todo, samba. Esse 

da porta do teatro lá de Nova Iorque é samba mesmo, samba 

rasgado. E do nome do que eu fiz em homenagem ao Paulo é 

“Para o Paulo Moura”. Choro-Samba-Paulo,Paulo-Samba-Choro. 

Algo assim, risos. Deixa rolar.

Mas tem uma carreira longa com o Walter, que me deu um 

prazer enorme. Fazer trilha para o Walter é muito bom porque 
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ele dá mastigado, dá bem mastigado o que ele quer. “Eu quero 

essa cena assim, assim, assim, quero essa cena com uma 

música assim, assim”. Era só musical que ele falava, você 

via a filmagem, ele explicava para você o que ele queria, e 

aí ficava fácil fazer. Porque tem muitos autores de cinema 

que deixam na sua mão, ele diz pra você ver, assistir, e 

você se vira. O Walter, não, se não sair do jeitinho que ele 

pediu, ele manda fazer de novo, porque ele sabe muito bem o 

que ele quer sempre.

Ele é um cineasta romântico, porém os temas tratados entre 

os casais e entre as situações, remetem a política sim, 

realmente. O Walter é uma pessoa extremamente política na 

vida dele. Desde o Glauber, né, desde... Então ele transmite 

na tela, no romantismo dos filmes, dos personagens, ele 

transmite momentos de situações políticas, com certeza.

[Inocência] foi a segunda trilha que eu fiz como o 

compositor da trilha, orquestrador e arranjador da trilha. 

Inocência foi a primeira vez que eu fiz em um estúdio 

junto com o Walter. Ele levou lá um aparelho de TV, foi 

passando a trilha, e as composições foram sendo feitas na 

hora. Aí eu mostrava pra ele, mostrava como a abertura 

mesmo [cantarola], ele achava: “Ah, legal. Agora, bota 

mais peso nos graves, bota...” ele sugeria, porque ele é 

um ser músico. Ele seria um excelente músico, ele seria 

um orquestrador se ele tivesse estudado de fato. Mas nós 

fizemos a trilha juntos nos estúdios, ele mostrava a cena: 

“Eu preciso de uma música aqui, eu quero uma música assim, 

assado e tal...”. E ele contava comigo, porque sabia que meu 

jeito de fazer música é um jeito visual, a minha música é 

muito visual, desde sempre. Eu fiz os arranjos pra irmã da 

mulher dele, que era a Sueli Costa, e eu fiz o disco todo, 

os arranjos todos, usei bastante orquestra. E a Telma, que 

era mulher dele, falou pra mim quando a gente foi ouvir: 

“Poxa Wagner, isso parece cinema, parece cinema”. Eu falei: 
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“Pois é, mas a Sueli também tem muito a ver com imagem, ela 

retrata bem as situações”. E veio a calhar porque ela estava 

casada com o Walter e falou com o Walter; ficamos amigos e 

aí fomos — até hoje. Até falamos de Belo Horizonte, vamos 

tomar uma lá no Lucas, vamos bolar mais um filme.
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Bituca [Milton Nascimento] and I, we grew up in the South of 

Minas [Gerais], where there was a cinemascope theater, and 

there we were delighted with that panoramic screen, the only 

place with cinemascope in the South of Minas. So, cinema has 

been part of our history since an early age, and Marcinho 

[Borges] has always been involved with cinema stuff, he 

knows a lot about it and included it in his book [Os sonhos 

não envelhecem] as much as he could say about image.

My music is also very imagetic. We had our little bands, 

little dance bands, but the real big music came with cinema. 

It was there that I fell in love with big orchestras, with 

the great composers from Eastern Europe that worked in 

America, and in fact my passion for big orchestras comes 

from cinema. That’s when I realized the greatness of music. 

Because you have musicality and you have a neighbor like 

Milton—we used to play in balls all over the South of Minas; 

until we went to Belo Horizonte, we made a living from 

balls—and we went to the movies and that sound fascinated 

us, fascinated and still does. So much so that I struggled 

a lot in the beginning, with my movie soundtracks, I had to 

use keyboards because there was no money for the orchestra. 

Until they also started to invest a little in the orchestra. 

I remember Norma Bengell, I did O Guarani,—by Norma Bengell, 

right?—with a large orchestra this time, the Petrobras 

Symphonic Orchestra, and there I fulfilled the dream of 

seeing my own soundtrack on the screen, my own compositions, 

with the sound of a big orchestra. It was wonderful for 

me. I used 8 cellos a lot, or some woodwinds with cellos, 

to reduce it, not to be a symphonic. What could I use as 

instruments other than keyboards—not the keyboard imitating 

an orchestra, but the keyboard as a real keyboard. So that 

wagner tiso
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was it, my quest for that sound that I used to hear in my 

youth.

It was Milton who made the soundtrack [of Os Deuses e os 

Mortos]; I composed the arrangements played by the band 

Som Imaginário. I made the arrangements, and there was an 

interesting fact: after Ruy Guerra edited the film, when 

Othon Bastos crosses the small town’s main street, he felt 

that a song was missing. So, he said to Bituca, “Milton, 

there’s a song missing, can you do another one?”. He said, 

“No, now I’m involved in other things, ask Wagner to do it.” 

Then Ruy spoke to me and I included the song “A Matança do 

Porco” [“The Pig Slaughter”] there, in which he took the pig 

through the city, he crossed the city with the pig on his 

back. That was when “A Matança do Porco” was born, which in 

reality is something plural, A Matança dos Porcos [The Pigs 

Slaughter], but since he crossed the town with only one pig, 

I named it “A Matança do Porco”.

The whole story with Paulo Moura started through cinema. 

Do you know why? Because I was working at the Arpége 

nightclub, owned by Waldir Calmon, who was the guy that 

appeared at the beginning of some movies, who played that 

song [singing “Na Cadência do Samba” by Ataulfo Alves]. 

With great honor, I began to work at the Arpége nightclub, 

owned by Waldir Calmon. I used to go to Leme, to the Drink 

nightclub—the one owned by Cauby Peixoto, by the Peixoto 

brothers—already wearing a tuxedo, cropped pants. I couldn’t 

take my break as a pianist and I would take a nap in Lido 

Square… I slept there. There was a little record player 

that served as a pillow, that old record player. Robertinho 

[Silva] thought that I was a waiter, and that I worked at 

the entrance of the club with a bow tie. He would pass right 

by and enter. And he used to say: “Well, there’s a handsome 

waiter over there, an Italian waiter.” And we became great 

friends afterwards, and we still are. There I met Luiz 
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Alves, somewhere, and I started to replace the musicians 

who played in the region. I replaced Anselmo, the pianist, 

Juarez Santana on the organ; then I started, until I went to 

Arpége, where I met Paulo [Moura].

I was having coffee in the little bar on the street and that 

handsome man was there, leaning against the door, and when I 

passed by him, he held my arm and said:

“Are you that “mineirinho” who they say has a great taste 

in terms of harmony?”, “Well, I don’t know if I have good 

taste, but I’m a ‘mineirinho’ and a pianist, yes”. Then he 

did the soundtrack of A Lira do Delírio, by Walter [Lima 

Jr.], and I was the arranger.

I think the first soundtrack I made, as the soundtrack’s 

composer and author, was Jango’s, including a theme song 

called “O Tema de Jango” [“Jango’s theme”], which later 

became “Coração de Estudante”, with lyrics by Milton. Silvio 

Tendler is a political being. His life is talking about 

politics, doing politics, his movies portray political 

moments, and this one, Jango, shows very well the moment 

when Jango was deposed. There’s the Central do Brasil 

rally, for which I wrote a song called “Comício na Central 

do Brasil”, for which Milton also added new lyrics later 

on, which was Jango’s last speech; after that, they sent 

him away to Uruguay. So, this “Jango’s theme” follows João 

Goulart all the time, during his government: when he is 

hunted, when he is persecuted, when he was a refugee in 

Uruguay. So it’s a political theme, because of the movie’s 

nature. After Milton wrote the lyrics, at the time of the 

Diretas Já [“Direct Elections Now!”], we went to the rostrum 

to defend this idea, because Tancredo had asked us to 

participate, the musicians from Belo Horizonte, the artists 

from Belo Horizonte. And we took good care of it, with great 

pleasure. I became very good friends with Henfil, there 

on the rostrum. Henfil invented the slogan Diretas Já, in 
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his comic strips, in his things. So, that’s it, Brazil’s 

political moment coinciding with the soundtracks, and we 

were on the rostrums. In the Candelária rostrum, with a 

million people listening to the speeches, Milton sang that 

song, and he sang other songs too. Our participation there 

was very important.

After that, Walter [Lima Jr.] was married to Telma, 

Sueli Costa’s sister, and she took Walter to listen to my 

soundtrack. Walter fell in love with it and said, “Damn, 

Wagner’s music really sounds like a movie!” So he came to me 

and we developed, from then on, a long career of composing 

soundtracks for movies. We worked in several movies 

together, until we stopped with Os Desafinados [Slightly 

Out of Tune], which I think was the last one [laughs]. 

Os Desafinados is based on Bossa Nova. It’s about a group 

of kids that wanted to participate in a certain New York 

festival, and they were the Bossa Nova’s big shots. They 

went to New York to try to get in and be heard at this New 

York festival. Then I wrote this song. They couldn’t get 

in, and they sang at the theater door, as if it were true. 

I mean, it’s fiction. They are at the theater door in New 

York, singing that song. And the rest of the movie is Bossa 

Nova. There’s even an adaptation that I made after a score 

by Newton Mendonça, an old Tom Jobim partner, which Walter 

had found. In fact, Os Desafinados needed a song by Newton. 

And there was this song, I made an arrangement for it. There 

was only the first part, and I even composed another part, 

another second part. It’s “Quero Você”, which Ronaldo Bastos 

wrote the lyrics for, and I also composed two or three Bossa 

Nova songs, which the boys sing, some choro-songs that I 

put on the soundtrack. There was a boy there, one of the 

actors, who played the piano beautifully, he played what I 

wrote. There it was, it was bossa-nova and choro-song, the 

whole movie, samba. This one from the theater door in New 

York is really samba, samba rasgado [torn samba]. And the 
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name of what I did in honor of Paulo is “Para o Paulo Moura” 

[“For Paulo Moura”]. Choro-Samba-Paulo, Paulo-Samba-Choro. 

Something like that (laughs). Let it be.

But I had a long career with Walter, which gave me great 

pleasure. Making soundtracks for him is very good, because 

he explains well what he wants. “I want this scene like 

this, or like that, I want this scene with a song like this, 

or like this.” He spoke in a musical way. After you watched 

the footage, he explained to you what he wanted, and then it 

was easy to make. Because there are many directors who leave 

it up to you, they tell you to see it, watch it, and then 

it’s up to you. But not with Walter, if it didn’t look the 

way he asked, he would have it done again, because he always 

knows very well what he wants.

He is a romantic filmmaker, but the subjects addressed 

between the couples and the situations [in the movies] were 

really related to politics. Walter is an extremely political 

person, in his life. Since Glauber, right, since... So he 

expresses that on screen, in the films’ and the characters’ 

romanticism, he expresses moments of political situations, 

for sure.

[Inocência] was the second work I did as the soundtrack’s 

composer, orchestrator and arranger. Inocência [Innocence] 

was the first time I did it in a studio together with 

Walter. He took a TV set there, played the soundtrack, and 

the compositions were made right away. Then I showed it 

to him, I showed him the opening track [singing], and he 

thought, “Oh, cool. Now, boost the bass, boost the...”, he 

suggested, because he is a musical being. He would’ve made 

an excellent musician; he would’ve been an orchestrator if 

he had actually studied music. But we did the soundtrack 

together in the studio, he showed me the scene and said, “I 

need a song here, I want a song like this, like that, and 

so on...”. He counted on me, because he knew that my way 
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of making music is a visual way, my music is very visual, 

it always was. I made the arrangements for his sister-

in-law, Sueli Costa, and I made the whole record, all the 

arrangements, and I used a lot of orchestra. Telma, who was 

his wife, told me when we were listening, “Wow Wagner, this 

looks like a movie, it looks like a movie”. I said, “Yeah, 

but Sueli also is very connected to images, she portrays the 

situations well.” It came in handy, because she was married 

to Walter and talked to Walter; we became friends and then 

it all happened—until today. We even used to talk about Belo 

Horizonte, let’s have a drink at Lucas, and let’s come up 

with another movie.



F I L M E S



Direção: François Truffaut
Roteiro: François Truffaut e Jean Gruault
Direção de Fotografia: Raoul Coutard
Som: Jean-Lionel Etcheverry
Música: Georges Delerue
Direção de Arte: Fred Capel
Montagem: Claudine Bouché
Elenco: Jeanne Moreau, Oskar Werner e Henri Serre

François Truffaut
1962, FRA | 105’

Paris, início do século XX. O alemão Jules e o francês 
Jim se tornam grandes amigos. Na efervescente capital 
francesa, eles se apaixonam pela mesma mulher, a impulsiva 
Catherine (Jeanne Moreau, em atuação memorável). Logo, 
os três boêmios se tornam um trio inseparável que busca 
aproveitar os prazeres da vida. Tem início um libertário 
triângulo amoroso que se estende por décadas. Baseando-se 
no romance de Henri-Pierre Roché, Truffaut faz seu “hino 
à vida”, falando sobre o amor e a amizade. 



Direção: Werner Herzog
Roteirista: Werner Herzog
Direção de Fotografia: Thomas Mauch
Trilha Sonora: Popol Vuh
Som: Juarez Dagoberto e Zezé D’Alice
Direção de Arte: César Vivanco Luna, Jaíme Mourõa Rios e Vic-
tor Trigoso   
Montagem: Beate Mainka-Jellinghaus
Elenco: Klaus Kinski, José Lewgoy, Grande Otelo, Milton Nasci-
mento, Miguel Ángel Fuentes

Werner Herzog
1982, PER/ALE | 158’

Início do século XX. Brian Sweeney Fitzgerald, mais 
conhecido como Fitzcarraldo (Klaus Kinski), é um homem 
extremamente determinado que possui a louca ideia de 
construir uma casa de ópera no meio da floresta amazônica. 
Para conseguir o dinheiro necessário, ele decide explorar 
borracha. O problema é que, para transportar o produto, 
ele terá que atravessar morros e matas com um barco.



Direção Carlos Alberto Prates Correia
Roteirista: Carlos Alberto Prates Correia e Idê Lacreta
Direção de Fotografia: Tadeu Ribeiro
Trilha Sonora: Tavinho Moura
Som: Romeu Quinto
Direção de Arte: Anísio Madeiros
Montagem: Amauri Alves e Idê Lacreta
Elenco: Débora Bloch, Tony Ramos, Milton Nascimento. 
Narração: Antonio Grassi

Carlos Alberto Prates Correia
1985, BRA/MG | 106’

Década de 50. Lalinha, ultimado o desquite, aceita o 
convite do sogro viúvo para viver na fazenda do Buriti 
Bom, sertão de Minas. As duas cunhadas lhe oferecem 
carinho. Glória, a mais nova, se apaixona por um 
veterinário e Lalinha passa a acompanhar as desditas da 
família: morte, insônia, paixões caladas, estórias da 
natureza e do homem, ciúmes, esperanças.



Direção: Paulo Laender e Ricardo Gomes Leite
Roteirista: Roberto Drummond
Direção de Fotografia: Fernando Duarte
Som: Juarez Dagoberto da Costa, João Ramiro Mello, Aloisio Viana
Música: Milton Nascimento
Direção de Arte: Lucio Weik
Montagem: Gustavo Dahl
Elenco: Eduardo Gonçalves de Andrade
Narração: Othon Bastos, Orlando Souza

Paulo Laender e Ricardo Gomes
1970, BRA/MG | 70’

A vida e a carreira do jogador de futebol Tostão (Eduardo 
Gonçalves de Andrade): os jogos eliminatórios da Copa do 
Mundo de 70, seu cotidiano em Belo Horizonte, a operação 
na vista esquerda em Houston, seus primeiros tempos 
de jogador — apresentados através de depoimentos de 
parentes, técnicos, jogadores e do próprio biografado.



Roteiro: Walter Lima Jr. 
Direção de Fotografia: Dib Lufti
Som: Aloysio Vianna, José Antônio Ventura e Mário da Silva
Música: Paulo Moua
Direção de Arte: Regis Monteiro e Daniel Azulay
Montagem: Mair Tavares
Elenco: Anecy Rocha, Paulo César Pereio, Cláudio Marzo, 
Antônio Pedro e Tonico Pereira

Walter Lima Jr.
1978, BRA | 105’

Dois momentos na vida de um grupo de personagens 
cariocas. No bloco carnavalesco “A Lira do Delírio” 
eles vivem o êxtase. Fora do carnaval, cruzam-se num 
cabaré da Lapa. Ness Elliot (Anecy Rocha) tem o filho 
sequestrado e cai na manipulação de Claudio (Claudio 
Marzo), misto de malandro e homem de negócios. O repórter 
de polícia Pereio (Paulo Cesar Pereio) faz de tudo para 
ajudá-la enquanto também investiga o assassinato de um 
homossexual.



Direção: Walter Lima Jr.
Roteirista:Walter Lima Jr. e Flávio Ramos Tambellini
Direção de Fotografia: Pedro Farkas
Trilha Sonora: Wagner Tiso
Som: Márcio Câmara
Direção de Arte: Clóvis Bueno e Rita Murtinho
Montagem: Sérgio Mekler
Elenco: Lima Duarte, Fernando Torres, Floriano Peixoto, Débora 
Bloch, Leandra Leal

Walter Lima Jr.
1997, BRA | 109’

A jovem Marcela vive com seu pai, o faroleiro José, e o 
velho Daniel em uma ilha. Seu único contato com o mundo 
exterior acontece por intermédio dos quatro marinheiros 
que, regularmente, levam provisões aos ilhéus. A vida 
de Marcela segue tranquila, protegida pelas palavras de 
Daniel, que a ensina a ler e é sua fonte de ternura e 
conhecimento, e pela severidade do pai, que quer mantê-
la a salvo do resto do mundo. Quando a menina se torna 
adolescente, porém, começa a sentir o aflorar de sua 
sexualidade e o desejo de viver intensamente.



Direção: Walter Lima Jr.
Roteirista: Walter Lima Jr. e Lima Barreto
Direção de Fotografia: Pedro Farkas
Trilha Sonora: Wagner Tiso
Som: Marc Van Der Willingen
Direção de Arte: Paulo Flaksman e Ana Schlee
Montagem: Pery Santos
Elenco: Cássia Kiss, Dira Paes, Tonico Pereira, Ney Latorraca

Walter Lima Jr. 
1987, BRA/RJ | 75’

Num vilarejo do litoral brasileiro, pescadores enfrentam 
dificuldades devido à escassez de peixes, fato que eles 
atribuem aos botos instalados no local. Correm ainda 
lendas sobre o Ipupiara, boto que se transforma em moço e 
seduz as mulheres.



Roteiro: Carlos Alberto Prates Correia
Direção de Fotografia: Murilo Salles
Som: Walter Goulart e Aloysio Vianna
Música: Tavinho Moura
Direção de Arte: Carlos Wilson e Joana Bieischowsky
Montagem: Idê Lacreta
Elenco: Nelson Dantas, Tamara Taxman, Tânia Alves e Louise 
Cardoso

Carlos Alberto Prates Correia
1980, BRA/MG | 75’

Durante uma viagem de trem pelo norte de Minas, Paixão, 
elegante aventureiro, se apaixona por Salinas. Os dois se 
amam na cabine leito. De manhã, ao acordar, ele verifica 
que não existe ninguém na cabine.



Roteiro: Carlos Alberto Prates Correia
Direção de Fotografia: Dib Lufti
Som: Walter Goulart e Nilton Ferraro
Direção de Arte: Carlos Alberto Prates Correia
Montagem: Carlos Alberto Prates Correia
Elenco: Tavinho Moura, Joaquim Pedro de Andrade, Andrea 
Tonacci, Rafaela Amado e Priscila Assum

Carlos Alberto Prates Correia
2007, BRA/MG | 73’

Em Minas Gerais, nos anos da ditadura militar, cineastas 
atormentados pelos personagens de seus filmes lançam a 
pergunta fulminante: por que as mulheres são tão belas? 
Ninguém cometeu o erro de imaginar que a razão fosse 
o vestido. Mesmo quando as mulheres se encontram bem 
cobertas, a nudez sob as vestes pode ser possuída pelos 
olhos do bicho homem. Basta que ele saiba olhar com 
concentrada gana.



Roteiro: Carlos Alberto Prates Correia
Direção de Fotografia: Gilberto Ottero
Som: Hercília Cardillo e Walter Goulart
Música: Tavinho Moura
Direção de Arte: Edwiges Leal
Montagem: Ney Fernandes, Claudia Veloso e Carlos Brajsblat
Elenco: Andrea Beltrão, José Dumont, Tony Ramos, Álvaro Freire, 
Saulo Laranjeira, Wilson Grey e Nelson Dantas

Carlos Alberto Prates Correia
1989, BRA/MG | 73’

Nos anos 50, a mitologia dos astros e estrelas de 
Hollywood dominava a imaginação popular e incendiava os 
corações de adultos e crianças. Num período de trinta 
anos, tudo mudou em nossas terras, como o Texas depois 
do petróleo. Só uma coisa resiste à passagem do tempo: a 
fantasia romântica de Januária pelo peão de rodeio Roy, a 
imagem do herói americano.



Roteiro: Remo Forlani, Jean-Luc Godard e Lionel White 
Direção de Fotografia: Raoul Coutard
Som: Antoine Bonfanti e René Levert
Direção de Arte: Pierre Guffroy
Montagem: Françoise Collin
Elenco: Jean-Paul Belmondo, Anna Karina e Graziella Galvani

Jean-Luc Godard
1965, FRA | 110’

O professor Ferdinand Griffon decide abandonar a 
sociedade chata para percorrer o Mar Mediterrâneo 
com Marianne, perseguida por assassinos da Argélia. 
Contribuição de Jean-Luc Godard para a Nouvelle Vague, 
o clássico é considerado uma das principais obras do 
cineasta. Indicado ao Bafta na categoria “Melhor Ator 
Estrangeiro”.



Roteirista: Frank S. Nugent
Direção de Fotografia: Winton C. Hoch
Som: Hugh McDowell Jr.
Música: Max Steiner
Direção de Arte: Frank Beetson Jr. e Ann Peck
Montagem: Jack Murray
Elenco: John Wayne, Natalie Wood, Jeffrey Hunter

John Ford
1956, EUA | 73’

Ethan Edwards é um veterano do exército confederado que 
nutre ódio pelo povo indígena. Sua vida corre tranquila 
até ter sua família massacrada e a sobrinha raptada por 
Comanches. Ele parte, então, para sua maior batalha 
contra a fome, o frio e a solidão no Oeste.



Roteiro: John Steinbeck e Edgecumb Pinchon
Direção de Fotografia: Joe MacDonald
Som: Roger Heman e W.D. Flick
Música: Alex North
Direção de Arte: Don B. Greenwood e Will Williams
Montagem: Barbara McLean
Elenco: Marlon Brando, Jean Peters,  Anthony Quin, Joseph 
Wiseman e Arnold Moss

Elia Kazan
1952, EUA | 103’

Viva Zapata!, de Elia Kazan (1952, EUA) | 103’
A história do revolucionário mexicano Emiliano Zapata, 
que liderou uma rebelião contra a corrupta e opressora 
ditadura do presidente Porfirio Díaz, no início do século 
XX.



Roteiro: Maria Gessy,  Alcione Araújo, Helvécio Ratton e 
Ziraldo. Baseado no livro Menino maluquinho, de Ziraldo
Direção de Fotografia: José Tadeu Ribeiro
Som: José Luiz Sasso e Lício Marcos de Oliveira
Música: Antônio Pinto
Direção de Arte: Clóvis Bueno e Kika Lopes
Montagem: Vera Freire
Elenco: Patrícia Pillar, Luiz Carlos Arutim, Roberto Bontempo, 
Othon Bastos e Vera Holtz

Helvécio Ratton
1996, BRA/RJ | 91’

No final dos anos 1960, o Menino Maluquinho é um garoto 
normal, feliz e bem cuidado por sua família que, enquanto 
aproveita a infância brincando na rua com a turma, 
observa o mundo que o cerca e aprende a lidar com a vida



Roteiro: Matsutarô Kawaguchi e Hisakazu Tsuji
Direção de Fotografia: Kazuo Miyagawa
Som: Akira Suzuki e Iwao Ôtani
Música: Fumio Hayasaka, Tamekichi Mochizuki, Ichirô Saitô
Direção de Arte: Kosaburô Nakajima
Montagem: Mitsuzô Miyata
Elenco: Machiko Kyô, Mitsuko Mito, Kinuyo Tanaka e Masayuki 
Mori

Kenji Mizoguchi
1953, JAP | 96’

Uma história de ambição, família, amor e guerra, 
ambientada em meio das guerras civis japonesas do século 
XVI.

O filme Contos da Lua Vaga foi restaurado pela The Film Foundation e KADAKOWA 
Corporation no Laboratórios Cineric. Agradecimentos especiais para  Masahiro 
Miyajima e Martin Scorsese pela consultoria dada para este restauro que foi 
financiado pela Hollywood Foreign Press Association em associação com The Film 
Foundation e com a KADOKAWA Corporation.



Roteiro: Schubert Magalhães
Direção de Fotografia: Osvaldo de Oliveira
Som: Aloysio Vianna
Música: Tavinho Moura
Direção de Arte: Marília Leal
Montagem: Mário Carneiro e Ana Maria Magalhães
Elenco: Roberto Bonfim, Esther Mellinger, Angelito Mello e 
Milton Ribeiro

Schulbert Magalhães
1972, BRA/MG | 91’

Um vaqueiro de corpo fechado é contratado para ser o 
capanga de um magnata dos latifúndios. Apaixonado pela 
sobrinha do chefe, ele decide fugir com a moça. O patrão, 
furioso com a história, decreta a prisão dos dois e dá 
início a uma caçada pelo casal de apaixonados.



Roteiro: François Truffaut e Marcel Moussy
Direção de Fotografia: Henri Decaë
Som: Jean-Claude Marchetti
Música: Jean Constantin
Direção de Arte: Bernard Evein
Montagem: Marie-Josèphe Yoyotte
Elenco: Jean-Pierre Léaud, Claire Maurier, Albert Rémy

François Truffaut
1959, FRA | 99’

Antoine Doinel é um jovem parisiense, filho negligenciado 
pela mãe e pelo padrasto. Segue faltando às aulas para 
ver filmes e brincar, mentindo para ocultar as fugas da 
escola, até que decide sair de casa e viver de pequenos 
roubos. Dirigido por François Truffaut, o filme foi 
indicado ao Oscar de Melhor Roteiro Original.



Roteiro: Geraldo Veloso
Direção de Fotografia: João Carlos Horta e Antônio Penido
Som: Carlos De La Riva e Walter Goulart
Montagem: Geraldo Veloso
Elenco: Paulo Villaça, Maria Esmeralda, Carlos Figueiredo da 
Silva, Billy Davis, Marcelo França, Dina Sfat, Célia Messias, 
Selma Caronezzi, Geraldo Veloso

Geraldo Veloso
1970, BRA/MG | 75’

Almeida chega naquele ponto da vida onde se pode dizer 
que não é preciso mais nada: tem um bom casamento e um 
bom emprego. No entanto, quando seu amigo Tavares, um 
implacável policial, começa a investigar uma série de 
assassinatos noticiados pelo jornal de Almeida, as coisas 
se complicam para os dois amigos, colocando os dois em 
sérios problemas



Roteiro: Sylvio Lanna
Direção de Fotografia: Thiago Veloso
Som: Toninho
Montagem: Geraldo Veloso, Sylvio Lana e José Sette
Elenco: Paulo César Pereio, Nelson Vaz, Terezinha Soares

Sylvio Lanna
1970, BRA/RJ | 85’

Uma típica família burguesa embarca em uma estranha 
viagem, conduzida pelas mãos de um guru. Ao longo da 
jornada, eles vão se desfazendo de seus bens materiais e 
de sua história, sem saber que o guia desta viagem é uma 
criatura diabólica.



Roteiro: Luiz Alberto Sartori
Direção de Fotografia: Mauricio Andres e Ricardo Stein
Som: José Sette de Barros Filho
Música: Toninho Horta
Montagem: Sartori e José Tavares de Barros

Luiz Alberto Sartori
1971, BRA/MG | 10’

Sobre o modo de viver de D. Olímpia Cota, segundo próprio 
ponto de vista. Seu comportamento se mostra plenamente 
consciente. Mas tudo dentro de sua concepção própria e 
mística das coisas. Filme sem narração com depoimentos 
da própria, que conta piadas, conversa com os turistas, 
relembra os tempos imperiais...



Roteiro: Lírio Ferreira
Direção de Fotografia: Beto Martins
Som: Xisto Ramos
Música: Xisto Ramos
Montagem: Xisto Ramos   
Elenco: Alceu Valença, Cafi, Jards Macalé, Zé Celso, 
Lô Borges, entre outros

Natara Ney e Lírio Ferreira
2020, BRA/PE | 76’

Um mergulho na vida e obra do fotógrafo, cenógrafo e 
artista plástico Carlos Filho, conhecido como Cafi. 
Pernambucano, radicado no Rio e vivente do mundo, ele 
participou da vida cultural brasileira durante 4 décadas, 
desde os anos 1960 até sua morte no réveillon de 2019. 
Cafi protagonizou todas as filmagens do projeto, revendo 
suas trajetórias, encontrando parceiros e amigos e 
revelando novos olhares.
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Bernardo Oliveira é professor  da Faculdade de Educação da 
UFRJ, pesquisador, crítico de música e de cinema e produtor. 
É Doutor em Filosofia pela PUC/RJ e produtor do selo musical 
QTV. Co–produziu os filmes Noite e Sutis Interferências, de 
Paula Gaitán. Publicou Tom Zé -  Estudando o Samba e Deixa 
Queimar, sobre a obra de Negro Leo.

Chico Amaral é compositor, e tem parcerias com  Milton 
Nascimento, com Ed Motta e Lô Borges. Letrista de sucessos 
do Skank, tocou com a banda durante oito anos. Seu 
instrumento principal é o saxofone, e atualmente Chico se 
dedica à música instrumental, participando de gravações e 
se apresentando em festivais e shows pelo país. Foi cronista 
dos jornais Estado de Minas e Correio Brasiliense, e autor 
do livro A música de Milton Nascimento.

Eduardo Gonçalves de Andrade é médico, professor e 
cronista esportivo. Foi residente de clínica médica no 
Hospital das Clínicas/UFMG e professor de clínica médica 
na Faculdade de Ciências Médicas. Escreveu para inúmeros 
jornais, como Folha de São Paulo, Jornal do Brasil, entre 
outros, e publicou os livros Tempos vivido, sonhados e 
perdidos e Lembranças, opiniões e reflexões sobre o futebol. 
Foi ainda campeão mundial de futebol em 1970, pela Seleção 
Brasileira, quando jogador do Cruzeiro, conhecido como 
Tostão. 

Fabio Andrade é doutorando em cinema pela NYU, 
pesquisador, diretor, roteirista e montador. Seus trabalhos 
incluem o roteiro de Breve Miragem de Sol, de Eryk Rocha; e 
a montagem de A noite amarela, de Ramon Porto Mota. Fábio 
Andrade tem artigos publicados na Filme Cultura, Cinética, 
Film Quarterly, dentre outras publicações.

Juçara Marçal é professora, cantora e compositora. Mestra 
em Letras pela USP. Integra o grupo Metá Metá, com o qual 
lançou inúmeros álbuns. No momento, está lançando seu 
segundo trabalho solo, o álbum Delta Estácio Blues.
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Lila Foster é pesquisadora-colaboradora junto ao Programa 
de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade de Brasília 
com projeto dedicado à história do Festival de Cinema 
Amador JB/Mesbla (1965-1970). É Doutora em Meios e Processos 
Audiovisuais pela USP. Como curadora, atuou nos festivais 
Curta 8 - Festival Internacional de Cinema Super 8 de 
Curitiba e (S8) Mostra de Cinema Periférico (La Coruña, 
Espanha), Mostra de Cinema de Tiradentes e da Mostra de 
Cinema de Ouro Preto. 

Luís Flores é Doutor em Comunicação Social pela UFMG. 
Ensaísta, curador e pesquisador de cinema. Foi professor 
do curso de Pós-Graduação em Produção Audiovisual: 
Documentário, na UNA/BH, e professor da Escola Livre de 
Cinema. Co-diretor do documentário Notas de resistência 
(2013). Organizador das retrospectivas dos cineastas Rithy 
Panh (2013) e Trinh T. Minh-ha (2015) no Brasil. Foi 
curador do Festival Internacional de Curtas-Metragem de Belo 
Horizonte, do forumdoc.bh, e é curador do CineCipó.

Márcio Borges é compositor e escritor, e um dos fundadores 
do Clube da Esquina. Foi parceiro de Milton Nascimento, Lô 
Borges — seu irmão — Beto Guedes, dentre outros. É autor dos 
livros Os 7 Falcões e Os sonhos não envelhecem - Histórias 
do Clube da Esquina. 

Maria do Carmo [Duca] Leal é compositora, escritora e 
mestra em terapias corporais. Foi parceira de Fernando Moura 
e de Marilton Borges, e atualmente prepara para publicação 
Histórias de Outras Esquinas, sobre o Clube da Esquina. Foi 
companheira de Márcio Borges. 

Marília Leal é produtora e figurinista, e trabalhou em 
inúmeros projetos com Schubert Magalhães, dentre os quais O 
Homem do corpo Fechado. 

Mateus Araújo é professor livre-docente do departamento 
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de cinema, rádio e televisão da USP. É Doutor em Filosofia 
(UFMG/Paris I), e tem artigos publicados em Film Quarterly, 
Cahiers du Cinéma, Novos Estudos Cebrap, Clássica, 
Kriterion, Devires, Eco-pós, Cinemais, La Fúria Umana, 
Aniki, Literatura e Sociedade, Doc On-line, dentre outros 
periódicos. Foi programador das retrospectivas de Jean 
Rouche e Pierre Perrault no Brasil, dentre outras. 

Maurílio Martins é um dos sócios da produtora Filmes de 
Plástico. Formado em cinema pela UNA/BH, dirigiu os curtas-
metragem Contagem, Quinze, Constelações e o longa-metragem 
No Coração do Mundo. 

Pérola Mathias é Doutora em Sociologia pela UFRJ, 
pesquisadora e crítica de música. Apresentou o podcast 
Dois Mil e depois : a música brasileira no século XXI, e 
colaborou com a rádio Antena Zero, e com A Palavra Solta e 
Resenhas Miúdas.

Samuel Marotta é curador, diretor e roteirista. Dirigiu e 
roteirizou os filmes Estado de Sítio, Semana Santa e Baixo 
Centro, dentre outros. É programador das salas de cinema do 
Minas Tênis Clube e curador da mostra Mais Fundo que o Mar.

Ursula Rösele é Doutora em Cinema pela EBA/UFMG. É 
professora no curso de cinema da UNA/BH e crítica de cinema. 
Foi uma das fundadoras da revista online Filmes Polvo, e foi 
curadora de inúmeras mostras e festivais. 

Victor de Almeida é jornalista, diretor, roteirista 
e produtor. Produziu o longa-metragem O Homem do corpo 
fechado, dirigido por Schubert Magalhães. Foi editor do 
jornal O Tempo.

Walter Lima Jr. é um dos mais importantes diretores da 
história do cinema brasileiro.
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Escrever sobre o Schubert remete-me a tantas coisas! 

Meados dos anos 60, casa da Rua Aristóteles Caldeira, 

889, Barroca, BH, uma menina boazinha, católica, tímida e 

um adulto que a observava de forma diferente dos demais. 

Eu sentia uma cumplicidade naquela presença calada, 

que talvez pressentisse que eu seria uma adolescente 

rebelde. 

Certo dia fui convidada para participar de um filme 

que ele estava fazendo. “Eu, atriz? Um filme?” Sim, era 

isto mesmo: o curta Aleluia sendo filmado no Parque 

Municipal, Centro de BH, eu com dez anos, acompanhada 

por minha mãe. Muita emoção e seriedade, incorporei a 

atriz. Foi a coisa mais importante que me acontecera até 

então. Não cheguei a ver o curta. Coisas da ditadura?

Hoje, cinquenta anos depois, acabo de rever O homem do 

corpo fechado. Meu amigo e ex-cunhado, que preciosidade! 

Que diálogos incríveis naquela história de amor entre João 

de Deus e Dinorá, o sertão mineiro, a trilha sonora linda 

do Tavinho Moura, a guitarra do Toninho Horta, Guimarães 

Rosa povoando nossa memória. Ah! O filme é tão você!

O HOMEM DO 
CORPO FECHADO
E SCHUBERT
MAGALHÃES 

duca leal
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Que filmaço, uma bela produção! A família toda 

envolvida, a Marília, minha imã e mulher dele, trabalhando 

na produção e segurando a barra do autor e diretor. O 

nome do meu pai, Carlos Elias dos Santos Júnior, nos 

agradecimentos finais. 

Schubert Magalhães, aquela figura tão diferente 

de todas, entrou em nossa casa derrubando valores, 

defendendo novos comportamentos, um comunista, um 

ateu naquela família burguesa e tão católica. Eu também o 

observava calada e sabia que podia contar com ele para as 

minhas transgressões. 

No dia 28 de julho de 1967 (dois anos após as filmagens), 

seu casamento com a Marília, sem véu e grinalda, nada 

de igreja, o padre e o escrivão na grande sala da casa; e 

depois, no terraço, a festa acontecendo regada à boa 

música e bebidas. Neste dia, conheci um amigo dele que, 

obviamente, havia assistido Aleluia e o perguntou sobre 

aquela menina com cara de índia. Depois de alguns uísques, 

este jovem chegou-se a mim e pediu-me para namorar. 

Que susto danado! Eu com 12 anos, virgem de corpo e 

alma, ele com 21, era um coroa para mim. Na verdade, 

era o jovem prodígio Marcinho Borges, autor, diretor e 

ganhador de prêmio com seu também curta Joãozinho e 

Maria. O encontro marcado para o dia seguinte acabou não 

acontecendo. Mas o destino viria juntar-nos novamente 

naquela casa tão gostosa da Marília e do Schubert.

22 de junho de 1970, um dia após o jogo final da Copa 

do Mundo, Brasil campeão. Noite memorável: o casal, eu, 

Bituca, Fernando, Lô, Marilton e Tavinho. Desta vez foi 

pra valer. Em julho do ano, seguinte Marcinho e eu nos 

casamos.

Conto com detalhes estes casos e outros no livro 

Histórias de outras esquinas, que lançarei em breve pela 
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Geração Editorial, mas gostaria de me adiantar e mostrar 

aqui para vocês a carta que escrevi para o Schubert, em 

um entardecer de 1983, quando recebi a notícia de seu 

falecimento, ocorrido dois dias antes. 

Schubert, meu amigo querido

Vai aqui o papo que não tivemos. 

 São tantas lembranças... aqueles finais de tarde de 

verão no Garota de Ipanema, entre chopes, caipirinhas 

e pés sujos de areia. Pois é, como fomos amigos naquela 

época! 

A guarita que Marília e você nos deram quando 

mudamos pro Rio, O homem de corpo fechado pronto e 

com todas as portas fechadas para ele. Um cineasta 

desconhecido, a dureza, as altas dívidas do filme, os 

baseados, as conversas nas longas tardes no Jardim de 

Alah e todo terror de 72 pesando sobre nossas cabeças e 

corações. Acho que foi aí que a barra começou a pesar para 

você.

  Pouco tempo depois vocês se separaram, em 74. Nos 

desligamos. Eu te abandonei, nos abandonamos. Você 

ficou muito chato, eu grávida do Gabriel e a minha vida 

estava cheia de pessoas indesejadas, que tomavam muito 

meu espaço. Eu te confundi com elas, não te dei nenhuma 

força, esqueci nossa história passada. Te recusei atenção, 

ajuda. Não vou me justificar, isso eu resolvo cá comigo, 

com a calma que o tempo trará. Me ressinto disso, agora 

que sei não poder mais estar com você fisicamente. Não 

podia imaginar que o tempo seria tão curto, talvez para 

você ele tenha sido o tempo certo.  

    Você foi grande na sua vida e generosamente deixou 

sua obra; através dela eu me reencontrarei com você. 

    Os casos de sua infância, você na minha infância. 
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   Eu tinha 9 ou 10 anos quando você apareceu na minha 

vida, como um ser vindo de outro mundo, semeando a arte, 

a revolta, a desordem, a cultura. Pode crer que só a você, 

em termos de pessoas, eu posso atribuir àquilo, que numa 

daquelas tardes no Garota de Ipanema você lindamente 

falou com o Marcinho sobre mim: “Ela transcendeu à 

repressão pequeno-burguesa da família Leal dos Santos, 

à religiosidade sufocante da D. Neli, à caretice de suas 

irmãs. Indiazinha é um fenômeno, é inteiramente livre. 

Cuide muito bem dela, Marcinho”. 

  A ponta que fiz no seu curta Aleluia, que aventura! Que 

coisa boa! Você me explicando o que eu tinha que fazer, 

meus olhos fixos na câmara, o revólver apontado para ela, 

ela apontada para mim, eu caminhando em direção a ela; 

depois o guarda me levando pelo braço. Eu estava com 

uma saia azul-marinho e uma blusa estampadinha. Não 

me vi na tela e nunca mais me fizeram outro convite. Te 

conto um segredo: sinto-me uma atriz em potencial, mas 

como também gosto de escrever, e para isto não dependo 

de convites, vou me deixando às voltas com os papéis; e a 

atriz que tem dentro de mim vai se apagando. 

Eu fui crescendo e vocês se casaram. Eu sentia que você 

tinha carinho por mim. Você me olhava de uma forma 

diferente dos outros adultos. Você apenas me observava.  

E na hora de contar minha história, te descubro 

presente em momentos importantes: me sugerindo 

formas de matar a missa, a tentativa com as aulas de 

violão (você arranhava bem), os primeiros cigarros caretas 

e não caretas, alguns livros que você me emprestou, suas 

conversas de “comunista”, o porre de Vat 69 em sua casa, 

o encontro com o Marcinho em seu casamento em 67 e, 

três anos depois, na sua casa novamente, com o Bituca, Lô, 

Fernando, Marilton e Tavinho (desta vez foi pra valer, deu 

em casamento).
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marimbá, 26 de agosto de 1983

Sua inteligência transbordante, sua irreverência 

escancarada.

Pois é, meu amigo querido, você foi um mar borbulhante 

de novas ideias que invadiu nossa casa no despertar da 

minha adolescência. Foi um grande presente tê-lo tido 

tão presente na minha vida. Obrigada por tudo de bom 

que você me proporcionou; talvez sem mesmo você 

saber, porque nunca senti que você tivesse a intenção 

de fazer minha cabeça e se naquela época eu soubesse 

a importância da nossa convivência certamente teria a 

explorado muito mais.    

Todo meu carinho e admiração.
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s o b r e  F e r n a n d o  B r a n t

Meu parceiro de cinema! Chico Rei, fiz os temas e ele fez 
todas as letras né. Teve outro filme também que ele fez as 

letras. A minha parceria com o Fernando era de arranjar as 
músicas dele, dele com Milton, dele com Lô, dele com quem 

for. Grande parceiro e grande amigo. Quando eu ia a Belo 
Horizonte eu saía toda noite para tomar uma cervejinha 

aí – tô morrendo de inveja de você aí. Mas grande Fernando. 
Eu nos meus Shows eu não esqueço de fazer um medley 

em homenagem a ele, eu toco sempre duas ou três músicas 
juntas, ou quatro músicas juntas que têm letra do Fernando 

Brant. Foi um grande amigo que nós perdemos.

wagner tiso

(...) essa relação da música com o cinema foi se 
desenvolvendo ao longo dos anos, eu me lembro nos anos 
60, em meados dos 60, ou talvez no início, quando a gente 

tinha 16 para 17 anos, a gente ia assistir filme preto e branco 
nas sessões de sábado à tarde até o Fernando Brant lembra 
disso e, quando ele fez a letra do “Durango Kid”, ele falou 

que se inspirava também. A gente era frequentador do Cine 
Brasil, teatro Cine Brasil, ou do Banco da Lavoura, que tinha 
umas sessões de cinema novo, olha só que doido. Banco da 
lavoura era ali na Espírito Santo, onde hoje é Santander, ali 

na esquina, bem na Praça 7. Então, a vida toda foi assim, 
vendo filme, e claro que a gente passou por tudo, a gente 
viu cinema novo muito na adolescência ainda, depois a 

gente começou a conhecer os filmes brasileiros, os clássicos, 
Buñuel, Fellini, a gente conheceu, tudo ainda em P&B.

toninho horta
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(...) eu era uma criança na época que o Márcio Borges, o 
Milton, o Ronaldo Bastos, o Fernando Brandt eram pessoas 
ligadas ao cinema moderno, francês, italiano, e eu era uma 

criança. 
(...) A minha cabeça era exclusivamente musical o tempo 
todo, aí eu pego as letras do Márcio Borges, do Fernando 

Brant, do Ronaldo Bastos, as letras têm[relação com o 
cinema], mas as músicas eram feitas antes das letras; então, 

as músicas eram feitas baseadas em influências musicais; 
então, eu confesso que não tive nenhuma interferência 
do cinema, a não ser o cinema nacional que eu já citei, 

chanchadas, os grandes épicos, isso que fez parte da minha 
formação musical até eu gravar o Clube da Esquina. Depois 
eu gravei Clube da Esquina, que eu morei no Rio, eu tinha 

um amigo que era cinéfilo, eu morei com ele, a gente ia ver 
os filmes de Fellini. Eu falava pra ele: “Cara, eu quero ver as 
coisas que meu irmão via e que eu não pude assistir, que eu 

era muito criança, agora eu quero ver”.

lô borges

O Fernando era um cara muito alegre.

beto guedes

Fernando Brant era o meu anjo da guarda.

tavinho moura
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Ana Carolina da Silva Salton
Artur Gomes Machado
Beatriz Louise de Sena Lima
Kauã Gutemberg Silva Araújo
Liandra Ferreira Gonçalves Cardoso
Luis Phillipe Gonçalves da Cruz
Nicole Caroline Silva Salvo

Transcrição e revisão
Urik Paiva

Curadoria - Carta Branca
Márcio Borges

Produção e licenciamento de cópias
Fábio Savino

Assistente de produção
Amanda Homem

Projeto gráfico e diagramação
Luísa Horta

Imagem da capa
Marco Antonio Mota

Coordenação de produção
Girassolina Produções - Mariah Soares
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Autoração Digital
Frames - Jaque Del Debbio

Projecionistas
Joana Bentes
Júnior Linhares 

Vinheta
Luiz Pretti

Audiodescrição
Casa Sete

Libras
Sem Rumo - Rosane Lucas

Registro videográfico
Limão Capeta Filmes

Audiobook
Ana Cláudia Xavier

Versão digital - Tradução
Ever Better Languages - Luís Felipe Flores

Agradecimentos
Acervo Academia do Oscar, Anna Karina Castanheira 
Bartolomeu, Bruno Safadi, Carla Italiano, Claudia Borges, 
Cláudia Mesquita, Cristiano Quintino, Daniela Fernandes, 
Eduardo Macedo, Escola Municipal Américo Rene Giannetti 
- professores Lucas e Jô, Gilberto Scarpa, Helvécio Ratton, 
Hernani Heffner, Letícia Marotta, Lírio Ferreira, Lourenço 
Veloso, Lucas Moraes Augusto Costa, Marcelo Pianetti, Marina 
Lisboa, Matheus Pichonelli, Patrícia Bizzotto, Paulo Laender, 
Pedro de Moraes, Pedro Rocha, Perla Horta, Rafael Mendonça, 
Rafael Mussolini, Rodrigo Brasil, Rodrigo de Oliveira, Rubens 
Gomes Leite, Silvana Maria Cançado Trindade, Silvana Maria 
de Oliveira Marotta, Tatiana Cabral, Vicente Paulo Marotta 
Moreira, Yves Mahé

Oficina 
Wagner Tiso



P R O J E T O

C.A. 2018.136.070.299



188

Catalogação na Publicação (CIP)

M231
Mais Fundo que o Mar : o cinema, a música e as
esquinas [catálogo da Mostra de cinema] /
Organizadores: Ewerton Belico, Samuel Marotta. – Belo
Horizonte : Centro Cultural Unimed-BH Minas, 2022.

154p. ; il. color. ; 29cm x 21cm.

Produção: Ana Carolina Antunes, Israel do Vale,
Mariah Soares
Designer: Luisa Horta

Este catálogo é parte integrante da Mostra de cinema
“Mais Fundo que o Mar : o cinema, a música e as
esquinas”, realizada de 09 de fevereiro de 2022 a 24
de fevereiro de 2022.

ISBN 978-65-993441-2-1
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