




Em 70/80 fiz algumas reportagens (35mm) para a Campos
Filmes, estabelecida na Rua do Triumpho com laboratórios de
som e imagem. Na mesma época, a Campos Filmes abriu uma
sala de exibição de 16 e 35 mm visando às importadoras,
distribuidoras e produtoras locais. ANTONIO CAMPOS (acima),
+40/50, foi o fundador da cinematográfica em questão com
a finalidade de produzir documentários e longas-metragens
ou posados como eram chamados. O acervo da Campos foi
destruído em um incêndio da cinemateca. A Campos filmes
está sendo citada porque talvez tenha sido a primeira produtora
de longas do espaço/tema - a rua chamada Triumpho.

Honório Marin Eurípedes Tércio

O seu João buscando a “merreca”, ou melhor, o “troco”.

Assist. do Bigode, Waldemar do Vitrô Nacional e o Bigode, dono do salão.



Durvalino Caran Hermantino Segreto David Cardoso

Raul Calhado Gonzaga Wilson Roncatti

Adalto

Rubinho da V. Madalena, Rajá e Toni Vieira
de “Cão de Guerra”

Inácio Kiko Sérgio Felipe

Milton Donara Denize

Alaxesk Arnaldo Zonare Aleixo Zonare
Funcionários da Fama Filmes. Arnaldo é o Titilar.

Uma das importâncias dos “cines/BRs”, 70/90mm, foi ter dado um
“chega pra lá” em quase 25% do espaço exibidor... por causa das leis e,
naturalmente, da aceitação do chamado “povão”. Houve também uma elite
para determinados filmes/autores. Jô Soares fez parte dessa elite. Muita
gente boa, “espertos” e puristas se sentiram lesados, tripudiados etc.,
mas foi por pouco tempo... gente de santo forte, barbaridade!!!

Toni Vieira
e uma “pá” daqueles que ainda
esperam, um dia, dar certo ou
“acontecer” no cinema.

Vila Madalena depois de documentar a “Boca”.
Quem... dando canja... diria o Jô.

O Soberano do Serafim, na rua do
Triumpho, foi o boteco eleito pelos
“desertores” lá do Honório pelo fato de
ter, entre os candidatos, mais espaço
para nada fazer. A simbiose “chegantes”
e locais aconteceu com alguma
tranquilidade... pelo menos durante o dia. 

O comendador Francisco Assis Soares (ausente) foi o produtor da maioria dos filmes de Toni Vieira.



Ody depois de um COOOrta... narãramo.

Denoy de Oliveira e sua equipe de “peso” pela
rua chamada...

Espaço Soberano - Sonhos sonhados no Honório e no Costa do Sol, na “Carona” também
chegaram na rua do triumpho. Nestas mesas foram pensados e resolvidos vários de curtas e longas,
entre eles “A Herança”, “Meu Nome é Tonho” e o episódio do Antônio Lima nas “libertinas”.

Vera Branca/Almir Sater
Índia Rúbia/Carlos Ribeiro

Solano Trindade - agente cultural,
compositor, poeta, ator cine-teatro -
rei-Momo por algumas vezes.

Sempre se confundiu pornôchanchada com pornôs. Lá,
num dia qualquer dos anos 80, ainda nos dias chamados de
chumbo, depois dos pornôs “Garganta profunda”, “Calígula”
e “O império dos sentidos”, a censura liberou a exibição e
produção de longas pornôs BRs, classificando-os de “sexo
explícito”... talvez por motivos eufêmicos.

Milton Costa/Carlão/Jairo

Jairo Ferreira/Calasso/Carlos Coimbra

Milton deve ter sido um
dos primeiros a fazer
desenho animado na
publicidade brasileira.
Desenhou uma série de
letreiros de apresentação
de curtas e longas
além de cartazes.

Denoy
Aníbal Oswaldo de Oliveira Oswaldo Massaíni Jonh Herbert Anselmo Duarte



O Horácio foi o cara que descolou as
locações e animais para “O meu
nome é Tonho” em Vargem Grande -
SP. Nos cerrados de Vargem Grande,
também foi realizado “O cangaceiro”
do Lima Barreto. Horácio foi o chefe
eletricista da equipe da Vera Cruz e
também do “O meu nome é...”

Caio Scheybi Paulo Emílio Salles Gomes Carlos Roberto de Souza

Festa do Bocacine - 31/12/1976 na rua chamada Triumpho.

Horácio Bibi Darcy

Durval Garcia

David Cardoso Glauco Mirko Laurelli Martins Maurício



Sequência de imagens extraídas do livro Uma rua chamada Triumpho, de Ozualdo R. Candeias.



BANCO DO BRASIL APRESENTA
MOSTRA OZUALDO CANDEIAS

Celebrar Ozualdo Candeias, registrar e perpetuar sua obra,
é manter viva a memória desse autor e o debate sobre
momentos relevantes da cinematografia brasileira.
Por isso, o Banco do Brasil, através de seu Centro Cultural
em São Paulo, orgulha-se em promover esta retrospectiva
completa, que inclui filmes inéditos de longa, média e curta-
metragem, vídeos, filmes institucionais para empresas e
governos, enfim, toda a obra realizada com a estética
própria desse cineasta fundamental, que chega agora aos
oitenta anos.
Ao engajar-se nesta comemoração, o Banco do Brasil exerce
mais uma vez o papel de incentivador do cinema e da cultura
nacional. Por meio das ações de seus Centros Culturais,
conteúdos valiosos, formatos inovadores, tradição e quebra
de paradigmas sucedem-se em uma programação que se
desdobra todos os dias do ano para esboçar o vigor expres-
sivo e eclético da vida cultural do país. 
Com isso, homenageia o público e a cultura brasileira.
Parabéns ao grande diretor Ozualdo Candeias e obrigado
pela oportunidade tão prazerosa de podermos reafirmar
esse compromisso.

Centro Cultural Banco do Brasil





A Retrospectiva Ozualdo Candeias - 80 Anos, constitui a primeira mostra completa do trabalho de
um dos mais importantes diretores do cinema brasileiro. O projeto é fruto de quase um ano de
intensa pesquisa e convivência com Candeias e culmina com o lançamento deste livro que, com a
colaboração de importantes personalidades do nosso cinema, traz à tona, ainda, boa parte do uni-
verso da Boca do Lixo. À mostra de filmes, juntam-se palestras e debates, uma riquíssima progra-
mação de vídeo e uma exposição de fotografias inéditas do acervo pessoal de Candeias. Dessa
maneira, as novas gerações terão a oportunidade (rara) de conhecer um pouco da personalidade
deste ícone do cinema brasileiro e entender a essência de sua obra.
O projeto comemora os 80 anos de Ozualdo Candeias e soma-se aos demais já realizados pela
Heco Produções, todos voltados para a preservação e a difusão do cinema brasileiro. Em 2001, foi
apresentada a Mostra Cinema Marginal e suas Fronteiras, em São Paulo, que exibiu boa parte da
produção experimental das décadas de 60 e 70 e publica o livro Cinema marginal brasileiro. Nesse
mesmo ano foi realizada a “Retrospectiva Walter Hugo Khouri - 50 anos de cinema”, que, além do
lançamento de um catálogo com o registro de toda a filmografia do diretor, apresentou trechos de
seu primeiro longa-metragem. 
Dado o sucesso de público e de mídia, em março de 2002 a Mostra Cinema Marginal foi levada
ao Rio de Janeiro, com a programação de filmes e eventos paralelos ampliada e o lançamento do
site cinemamarginal.com.br. Em abril, ocorreu a Mostra Leila Diniz, retrospectiva completa do tra-
balho da atriz, que incluiu também a exibição de filmes de Luiz Alcoriza e Luis Buñuel e a edição do
livro Leila Diniz - Filmes - Homenagens – Histórias.
Deste modo, em pouco mais de um ano, foram exibidos 154 filmes, a maioria raros e alguns inédi-
tos; confeccionadas onze cópias novas de títulos importantes do cinema brasileiro; publicados qua-
tro livros; e registradas mais de 170 horas de material, em áudio e vídeo, sendo mais de cem refe-
rentes ao Cinema Marginal. 
Sem termos medido esforços para atender às necessidades e peculiaridades de cada projeto, é com
imensa satisfação que vemos alcançados nossos principais objetivos. O altíssimo retorno institucional
obtido no decorrer da realização de todos os projetos confirma a eficácia do investimento em inicia-
tivas culturais e contribui para propósitos maiores – registrar, preservar e difundir nossa cultura. 
Por fim, salientamos que nada disso teria sido possível sem a fundamental parceira do Banco do
Brasil e do Centro Cultural Banco do Brasil, que acreditam nos projetos da Heco Produções, e
destacamos especialmente a colaboração da Cinemateca Brasileira. Nossos agradecimentos tam-
bém às instituições Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (rogamos futura
Cinemateca do Rio de Janeiro), CTAV - Funarte, Arquivo Nacional, Fundação Cultural de Curitiba,
Museu da Imagem e do Som, Fundação Padre Anchieta, Cinemateca da Universidade Autônoma do
México, entre outras, e aos nossos colaboradores que participaram, acima de tudo, por convicção.

Heco Produções
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Apresentação

Durante a pesquisa para a Mostra Cinema Marginal, entre os diretores que conheci, Ozualdo
Candeias chamou especialmente minha atenção. 
Em nosso primeiro encontro (no relançamento do livro Cinema de invenção, de Jairo Ferreira), eu
portava uma câmera de vídeo e, mesmo sabendo que Candeias não gostava de ser gravado, fui con-
versar com ele. De início ele se incomodou, mas acabou dando uma longa entrevista. Lembro-me
que fiquei espantado com o quanto Candeias, ríspido o tempo inteiro, se mostrou ao mesmo tempo
uma pessoa sensível e com uma visão de mundo diferenciada.
Tempos depois, pouco antes da estréia da Mostra Cinema Marginal, tivemos outro encontro num
bar na Boca do Lixo. Eu pretendia gravar um depoimento, mas quando ele viu a câmera ameaçou ir
embora. Acabei não gravando. Foi uma conversa muito difícil, desanimadora: ele disse que a mostra
estava fadada ao insucesso, que de marginal mesmo havia “no máximo uns três ou quatro filmes”,
e também que “ninguém queria saber desta história”.
Com a abertura da mostra, tive a oportunidade de assistir a alguns filmes de Candeias que ainda
não conhecia e que me causaram certo estranhamento, dada a visceralidade com que os temas
eram tratados. A partir daí, não tive mais dúvidas. Quando o encontrei novamente, disse: “A próxi-
ma mostra que eu vou fazer vai ser a sua”, e ele riu com desdém. A mostra transcorreu com abso-
luto sucesso e o livro Cinema marginal brasileiro veio a se tornar obra de referência. 
Candeias, nessa época, havia terminado Uma rua chamada Triumpho. Convideio-o para fazer o
lançamento do livro na mostra, mas ele não quis, então comprei quarenta exemplares para disponi-
bilizar ao público. Ao preencher o recibo, ele não lembrava o número de seu RG e me passou o doc-
umento de identidade, foi então que descobri que ele completaria oitenta anos em 2002. 
Passado algum tempo, após inúmeros encontros – em alguns períodos quase diários – fui perceben-
do cada vez mais sua natureza sensível, suas principais referências, sua visão de mundo e como ele
a transpunha para os filmes. Num desses encontros, Candeias mostrou a foto de alguns mendigos
dormindo na porta de uma empresa e disse que queria publicá-la com o texto: “Pelo menos em
algum momento a firma faz algo de útil para a sociedade”. Mas, com receio, desistiu: “Depois os caras
vão ver a foto e proibir os mendigos de dormir lá, e eu não quero ferrar com os mendigos, né?”.
Nos encontrávamos com bastante freqüência e ele, cada vez mais intensamente, acompanhava e
participava da criação do projeto. Vinha sempre a pé, de sua casa na avenida Rio Branco, até a
praça da República, trazendo uma sacolinha ou um envelope com fotos. Certa vez, ficamos quase
doze horas assistindo a diversos filmes dele, muitos inéditos, e ele comentava um a um. Um encon-
tro memorável, que nos aproximou muito do autor e de sua obra. Entre outros comentários, ouvi do
próprio Candeias que poucas pessoas entendiam seus filmes: “Zézero é uma crítica direta ao go-
verno e nunca ninguém disse isso”. 
Não havia nenhum livro sobre ele. Ouvia-se falar de Candeias como um ex-caminhoneiro e ao mesmo
tempo um gênio, mas sua verdadeira origem permanecia obscura. Informações dispersas e comentários
valiosos sobre Candeias foram se acumulando e me colocaram diante de bons motivos para montar sua
história. Mas, tinha pela frente a árdua missão de convencê-lo a dar algumas entrevistas com o objetivo
de reunir subsídios para a elaboração de sua biografia. A gravação resultou em 25 horas de material.
Além das imagens de que precisávamos para o livro, tínhamos a responsabilidade de catalogar toda
a obra de Candeias, incluindo curtas-metragens, vídeos e documentários, ainda que não concluídos
– parte expressiva de sua filmografia e que tradicionalmente são desconsiderados em publicações
desta natureza.
O acesso ao arquivo pessoal de Candeias foi essencial. A cada momento, nos surpreendíamos com as
fotos que víamos e ele com o material que íamos encontrando. Percebemos que, mesmo dentro de certa
desorganização, ele teve o cuidado de preservar sua obra, depositando sistematicamente negativos,
cópias, material iconográfico e documentos na Cinemateca Brasileira. Dessa maneira, pudemos viabilizar
um contratipo do filme Tambaú, cidade dos milagres, primeiro trabalho autoral de Candeias; uma cópia
integral de A visita do velho senhor; e uma cópia nova do clássico A herança.
Assim, a idéia de realizar a primeira retrospectiva completa do grande autor Ozualdo Ribeiro
Candeias se concretizou, com a colaboração de Arthur Autran, Jean-Claude Bernardet, Ruy
Gardnier, Hernani Heffner, Carlos Roberto de Souza e muitos outros, que se dedicam a pesquisar e
divulgar os mais variados aspectos do cinema brasileiro.

Eugênio Puppo
Curador



Ozualdo e a filha Simone Ribeiro Candeias

Entrevista e redação: Arthur Autran,
Hernani Heffner e Ruy Gardnier.
Glossário na pág. 118

A margem da Boca
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Antes do cinema - Família, infância e juventude.

Meu pai, Antônio Ribeiro Candeias, era imigrante português, meio mourisco e meio cigano, ele veio
com nove anos para o Brasil. Na família, ele era por idade o quarto irmão, já sabia ler. O pai dele
veio como imigrante e foi trabalhar na roça, juntou a família toda para trabalhar, teve fazenda e um
monte de coisas. Isso mais ou menos no noroeste do estado de São Paulo, para o lado de Ribeirão
Preto, mas eles foram primeiro para o sul de Minas. Meu avô trabalhou muito e quando os filhos
ficaram grandes eles já tinham uma fazendinha.
Quando eu nasci, meu pai ainda estava na casa dos pais. Meu pai saiu e foi abrir uns negócios tam-
bém, e foi tentando, outro, outro, outro. Ele era motorista de praça quando não tinha muito que
fazer. Chegou a ter dois, três carros e depois também não deu. Nas últimas vezes, eu ajudei ele a
organizar um negócio para vender uns troços. No finzinho de tudo ele abriu uma pensão muito
grande para nordestinos, para comer e dormir, isso aqui em São Paulo. Foi aí que ele foi atravessar
a rua e um carro passou em cima dele. Ele sabia ler e escrever, mais ou menos, e tinha muitas
habilidades. Muito carismático, onde ele estava impressionava, um cara relativamente boa-pinta.
Enquanto meu pai tinha um quê de nada objetivo, minha mãe era seriamente objetiva. Por exemplo,
uma vez eu ganhei um prêmio de melhor diretor, falei para o meu pai que tinha ganhado esse prêmio
e ele contava para os outros, aí eu falei para minha mãe e ela perguntou “quanto é que te deram?”,
eu respondi “nada”, ela “prêmio sem dinheiro, que diabo de prêmio é esse?”.
Fui registrado em 1922 em Cajubi, perto de São José do Rio Preto (SP), mas morava em Olímpia.
Não sei bem onde nasci, não sei se foi lá perto de Campo Grande, a caminho de Cuiabá, ou se foi
lá para os lados de Cajubi mesmo, não sei bem como é que foi isso. Fui morar em Olímpia e não
sei por que não fui registrado lá. Depois moramos em São Paulo e eu estudei no grupo escolar da
Penha, de lá fui para o grupo escolar no Brás – onde a gente já estava bem melhor de vida – e daí
fomos para a Vila Mariana. Depois fui para o Ipiranga, onde tornei a entrar em um grupo escolar, e
daí parece que para Marília, onde fui pela primeira vez ao cinema. Em Marília, naquele momento,
eu tinha uma porção de parentes. Daí a gente saiu meio fugido, meio com pressa e foi pro Mato
Grosso. Viemos para São Paulo, voltamos novamente para o Mato Grosso.
Em São Paulo, tive época de ir pra escola com chofer particular e uniformizado, e outra época que
não ia para a escola porque não tinha nem roupa. Moramos em casa muito bonita e moramos em
cortiço. Na época ainda não existia favela, a que existia era aquela romântica, que dava até vontade
de ir pra lá, onde se fazia samba, tinha malandro, mulher que dançava, não era esta favela de hoje.
Garoto, andei trabalhando numas fábricas de cama, fábrica de armário, fábrica de bolsa, metalúr-
gica etc., e fui bater na praça do Correio pra vender sorvete. Um dia meu pai tinha comprado um
carro, a coisa tinha mais ou menos melhorado, ele pôs o carro na praça. Ele conhecia um cara que
era de uma firma meio grande e lá fui eu de office boy, fiquei por lá um tempo e não ganhei merda
nenhuma, agüentei até uns tempos e na primeira chance puxei o carro. Tentei terminar o ginásio,
não consegui, por falta dessas coisas todas. Quando eu ia virar perito contador também, um curso
meio técnico, acabei não terminando porque encheu o saco. Eu achei que não iria ser perito
contador porra nenhuma, mas aí eu precisei do ginásio e eu entrei de novo para fazer o ginásio e
vai daí afora. 
Servi o Exército como recruta lá no Mato Grosso. Depois é que eu saí de lá e fui embora para o Rio.
Não tinha nada que fazer, não arrumava emprego, meu pai já me pegando no pé, eu fui para o Rio
com a cara e a coragem, cheguei lá com 5 mil réis, não tinha nem o que comer. Tinha umas negas
vagabundas que andavam lá, diziam “olha lá o loirinho”, e eu virei chupim delas. Eu ficava por ali,
uma ia para lá e a outra trazia um sanduba, mas tinha que trepar porque senão não tinha sanduba.
Na época da Guerra eu entrei em um voluntariado da Aeronáutica que estava sendo feito, fiz curso
de infantaria e fui para Recife, lá fiz outro curso para técnico em administração, outro para mecâ-
nica, para metralhadora, fiz esses troços e fiquei por lá. Saí da Aeronáutica quando estava termi-
nando a guerra, eu não saí, pediram para eu sair. Para o meu contrato continuar tinha que ter
comportamento bom e eu estava no mau, sabe? Eu era um cara muito competente em tudo que fazia,
o que eu fazia era muito respeitado pelos oficiais, se precisasse de qualquer informação de ordem
burocrática, ou seja, de regulamento, eles sempre falavam comigo. Mas também eu ficava preso por
uma porção de coisas: faltava na educação física, chegava tarde, brigava... Dei baixa em Recife. 
Fiquei uns tempos pelo Rio e voltei para São Paulo já quase em 1950. Casei pela primeira vez na
época em que entrei pra prefeitura, no início dos anos 50. Aí comprei o caminhão e comecei a fazer,



paralelamente ao trabalho na pre-
feitura, entregas. Na prefeitura eu
trabalhava fora verificando certo
tipo de obras municipais, o que era
preciso ser feito e o que não
precisava. Agora tinha outros colegas
e é aí que estava a minha facilidade,
eu dava uma grana para eles e eles
me faziam o ponto na obra. Eu
sempre fui meio honesto nessas
coisas. Com o caminhão eu ia aqui
perto do Rio de Janeiro, no vale do
Paraíba, distribuindo oxigênio, eu
sempre ia sozinho e isso pesa
setenta, oitenta quilos. Sempre fui
metido a fortinho, como dizia um
cara. Depois também fiz viagens
daqui para o lado de Mato Grosso até
o Paraná, levando material de
construção pra obras etc. Cheguei a
levar verdura para uma cidade
daqui de cima da serra, no caminho
da Raposo Tavares, aqui no interior.
Quando casei pela primeira vez, eu
achava que já dava e quebrei a cara.
Tive um filho, depois outro e não
deu para encarar mais. São quatro
filhos no total. Eu disse para a
mulher: “Olha a gente tem que ficar
bem. Se não é para ficar bem vamos
acabar de vez com isso e está
acabado”. E para encerrar esse

assunto eu casei mais umas três ou quatro vezes. Mais tarde foi tudo um “enrosco”, como dizem
as parideiras. Agora chamam namorado, já não é mais amante, eu acho até mais fácil. É mais
bonitinho, “é a minha namorada”. Estou amancebado, estou enrabichado (esse até gosto), eu já
pus isso num filme, “enrabichado”.

Formação cinematográfica
Eu ia para o interior etc., e aparecia por ali muito disco voador. Um dia resolvi comprar uma came-
razinha, pensei em comprar câmera de fotografia pra fotografar o cujo. Mas aí depois falei: “Vou pra
filmar o lugar ou o disco”. E eu já tinha um garoto meio pequeno... Aí arrumei uns sócios pra gente
fazer um filme, os co-produtores. Os filmes custavam muito caro e eram uns reversíveis, tinham uns
quinze ou trinta metros. Você já mandava revelar e vinha pronto. Então eu comprei a maquininha.
Foi mais por essa história de disco voador. Eu viajava com a maquineta lá dentro do caminhão. Era
uma Keystone, mas a objetiva não era de foco fixo não, eu tive que filmar e o cara me explicou:
“Olha, põe aqui que dá certo, põe ali, depois ajeita o foco”. Depois de uma semana, dez, quinze
dias, dava mais ou menos tudo certo. Mas aí eu comecei a abusar, uns caras queriam filmar dentro
do bar, eu arrisquei e não saiu nada, né?
Fui na Fotoptica e tinha lá um livrinho, A cinecâmera e sua técnica, dos primórdios do negócio de
câmera 16mm. Li tudo aquilo e fiquei sabendo do fotômetro, do quadro, o que é diafragma, tudo
isso. Enfiei mesmo a cara e aprendi. Fui comprando livros, algumas coisas mais adiantadas, que já
falavam de montagem, de produção, comprei um livro em francês O que é Produção?, e fui engolindo
aquilo tudo. Uns dez, vinte livros, mais ou menos, e todos eles em espanhol... Só o primeiro
era em português.
Também vi muita fita brasileira aí na década de 50 ou 60. Isso por verde-amarelismo, tem uns
negócios desse tipo de engajamento, meio dessa ordem. A fita que me surpreendeu num determi-
nado momento foi Rio, quarenta graus. Me surpreendeu a maneira como aquilo foi feito. Já Carlos
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Landica, (Alice Souza Ribeiro, mãe), Nenê (irmão), Tonico (pai) e Ozualdo.



17

Manga fez em Matar ou correr o melhor
bangue-bangue brasileiro que eu já vi, feito
exatamente como o americano.
Fiquei conhecendo um cara que trabalhava
na Maristela, quando ela já estava fazendo
o último filme. Eu morava ali por perto do
estúdio, no Jaçanã, e fiquei conhecendo um
dos assistentes de câmera, que era o Eliseo
Fernandes. Ele me levou lá pra ver. No
primeiro dia eu fui e já fui útil, porque a grua
estava difícil de parar, o freio dela não
funcionava. Vai de lá pra cá, e falei pro

Eliseo: “Se você quiser eu dou uma olhada, eu entendo meio destas coisas”. Olhei pra ela, falei:
“Isto aqui é um processo hidráulico, vou fazer ela funcionar pela metade”. Então eu anulei um lado
do freio que era hidráulico, que vazava, e ela passou a frear só de um lado. Tinha só que tomar um
pouco de cuidado. Fiquei com prestígio, me convidaram pra ator. Eu tenho idéia de mecânica de
automóvel, eu sempre tive carro velho...
Topar com o disco voador não topei, mas aprendi tudo isso em cinema. Comprei projetor também
porque achava bom ter fita em casa. Eu tinha acertado um serviço de transporte, então troquei o
transporte por uma máquina muito boa, pequena, chamada Multi Maker sonora. E assim eu acabei
mais ou menos aprendendo. Eu via filmes do Alexandre Wulfes, do Rio, que tinha uns jornais cine-
matográficos. Por volta de cinqüenta e tantos o Padre Donizetti, da cidade de Tambaú, começou a
fazer milagres e eu fui falar com uns caras da Boca do Lixo, de quem eu alugava filme 16mm, e
disse: “Escuta, vamos lá fazer uma reportagem, filmar os milagres de Tambaú”. Eles abasteciam o
mercado brasileiro de 16mm. Eles toparam, compraram todo o negativo e cobriram a parte de
laboratório, essa coisa toda, e eu entrei com uma maquinetinha. 
Depois, com o tempo, encontrei mais gente de cinema, mas eu não estava envolvido em cinema, e
o Eliseo disse pra mim que estavam organizando um seminário de cinema no Museu de Arte de
São Paulo, quem estava organizando isso era o Bardi, que era diretor lá, e um cara chamado Plínio
Sanchez. Falou: “Aproveita e vai lá, você leva jeito”. No seminário tive aulas com o Rodolfo Nanni
de direção, o George Tamarski e o Ruy Santos davam fotografia, de produção foi o Alfredo
Palácios, Máximo Barro de história do cinema e o José Cañizares, por uns tempos, deu aula de
montagem. Teve uma professora que se chamava Nelly Dutra, se não me engano, que tinha sido a
esposa do Alberto Ruschel. Ela foi uma das melhores professoras, com quem eu mais aprendi. Ela
dava lite-ratura brasileira, roteiro e argumento, era o que ela fazia na Vera Cruz. Eu aprendi o diabo
com essa mulher, sabe, me chamava atenção. Esse seminário de cinema, quando abriu, entraram uns
trezentos e tantos candidatos, passaram cinqüenta ou sessenta e não sei quantos. Eu fui um deles.
A prova era toda sobre conhecimentos gerais. O seminário terminou com 27 pessoas e eu fui uma
delas, tirei o sétimo lugar, o cara que tirou o primeiro foi o Milton Amaral. Quando eu estava
terminando, o seminário passou pra Faap, as últimas aulas que eu tive já foram nas imediações da
Faap. O equipamento, como grua e câmera, foi todo pra lá. 
Na época eu li Os sertões, li Freud e acho que Dostoiévski, mas eu não lia muito. Lia também alguns
livros de psicologia. Eu gostava de psicologia e gosto ainda e eu lia para entender, eu não lia para
dizer: “Eu li”. Li Guimarães Rosa e
nunca tive problemas para entender e
muito menos Euclides da Cunha, uma
que eu sou meio caipira também, acho
que facilita. Numa época eu passei a ler
um bocado, vinte ou trinta livros de
contos, coisas como “o melhor do conto
brasileiro”, “o melhor do conto regional”.
Enquanto fazia o seminário de cinema,
já sabia todas as coisas através de
livros, e andava por aqui um cara que
veio da Inglaterra, se chamava George
Ballardier. Conheci o cara, ele foi
trabalhar no Bandeirantes da Tela e trouxe

David Cardoso, Candeias e atores em intervalo de A herança.



uma máquina chamada Cinefon, aqui ninguém usava ela para fazer reportagem. Eles iam fazer um
filme, precisavam carregar equipamento. Eu entrei com o caminhão. Era uma fita com três episódios
que se chamaria Mulheres modernas. No episódio do Ballardier umas mulheres se empenhavam em
jogar futebol, o Eliseo Fernandes também trabalhava. Num dia, o diretor de fotografia, na falta de um
assistente, me perguntou: “Você não quer me ajudar aqui?”. E eu ajudei. No outro dia não apareceu o
fotógrafo de cena, aí me deram uma câmera e perguntaram: “Você não é capaz de fazer?”. Eu já
sabia, né? Gostaram das fotos e ainda me pagaram mais uns dias pra continuar fazendo foto de
cena com uma Rolleiflex que me deram. Então, aconteceu. 
No período do seminário eu trabalhava com o caminhão e continuava também no emprego da
prefeitura, e não era suficiente. A parceira vivia dizendo que estava morrendo de fome. Então fui
fazer uma reportagem chamado pelo Ballardier. Ele era cinegrafista para um bocado de gente e um
dia disse para mim: “Tenho um caso para fazer de certa importância, você quer fazer para mim?”.
Falei que não sabia fazer, nunca tinha feito reportagem. Ele disse: “Vêm cá que eu te ensino, quer
fazer?”. Falei: “Faço”. Fiz e fui lá para o laboratório. Os caras do laboratório disseram que a fita
estava muito boa. Os produtores viram a reportagem e também acharam tudo muito bom. O
negativo estava muito bom e foram elogiar o cara que fez. O Ballardier não podia dizer que tinha
sido eu que na verdade fez o filme. Aí eu virei cinegrafista. 
Eu trabalhei para muitos cinejornais de São Paulo e quase do Brasil todo, como a World Press, o Jorge
Neto, o Carbonari, o Bandeirantes da Tela, o Notícias Catarinenses, na Campos Filmes eu também
trabalhei. Tinha também o Michel Saddi. Ele era um picareta danado, fazia este negócio de
emprestar dinheiro e tudo o mais. De vez em quando pedia para eu fazer umas notícias, eu fazia,
montava e dava o jornal para ele. O Toni Rabatoni passou a trabalhar para ele também. Marcha para
o oeste era um monte de besteira, só é título. Era Michel Saddi que botava tudo isso pra tomar dinheiro
dos clientes e o cara era matogrossense, ia pra Cuiabá, Corumbá, inventou a série. Esses
documentários nunca passaram fora de Mato Grosso, em canto nenhum. 
Tinha uma maneira de fazer os cinejornais, por exemplo: um cara lá em Goiás sabia que tinha uma
lei que obrigava o cinema a dar nove entradas para passar o curta. Ele pensava que era tudo verdade,
e isso pelo menos servia para tomar dinheiro da praça. O produtor dizia: “Olha aqui é obrigado a
passar um curta, você vai fazer isso”. Então os produtores levantavam dinheiro numa cidade
pequena ou grande, tomavam o dinheiro dos caras e combinavam que cada notícia não deveria ter
mais que um minuto, quando era muito boa tinha um minuto e meio. Então os produtores vendiam
matéria paga e eu era bom para inventar, para disfarçar essas coisas. Ficavam muito bonitas as minhas
reportagens, porque eu disfarçava tudo para não ficar esse troço meio idiota. Às vezes eu fazia um
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jornal inteirinho, o sujeito me pagava o jornal todo, eu entregava pronto para ele e dizia quanto que
custava. Para mim fazer essas reportagens era uma puta escola, sabe. Para mim era uma beleza
fazer aquilo porque eu montava, escrevia e tudo mais. Fazia isso com muita facilidade. 
A narração já ia direto para o ótico. Os jornais que eu fazia, já montava no negativo, não tinha
copião. Porque ninguém ia pagar copião para montar, então já montava no negativo e ali eu marcava
o texto e sempre marcava para dois jornais ao mesmo tempo, um ficava num lado do ótico e o outro
no outro, não podia errar nenhum. Tudo isso é negócio de miserável. 
Eu gostava de ficar viajando. Nos anos 60, depois que eu fui assessor técnico da Vera Cruz, que
pertencia na época ao Banco do Estado de São Paulo, passei pela J. Filmes e saí para viajar pela
América do Sul. Viajei com uma firma de cinema porque disseram que eu era um bom motorista e
entendia de carro, além disso, era para administrar e fazer a produção. Eu que cuidava de todo o
dinheiro, cuidava do carro e dirigia o tempo todo. Fizemos isso em seis meses. Saímos daqui, fomos
até a Argentina, subimos os Andes longitudinais e perto do Peru descemos. Ainda fiz cinco ou seis
documentários em 16mm, eu arrumava tempo pra isso. 
O Policia feminina e o Ensino industrial, eu considero como meu aprendizado. Policia feminina eu fiz
por quê? Porque foi a primeira polícia feminina no Brasil, achei que era curioso, abriu um concurso
e eu entrei. Qualquer um podia entrar e quem me deu um grande apoio foi o Jacques Deheinzelin.
Eu queria o Roberto Santos como diretor, e o Deheinzelin perguntou por que eu mesmo não fazia.
Fiquei meio sem graça de querer ser diretor, mas o Jacques apoiou e gostou da fita depois. Eu queria
fazer o Polícia feminina todo interpretado, para que parecesse um longa, mas o dinheiro não dava.
No momento que acabou o dinheiro a fita teve uma finalização meia-bunda. No começo eu levei
iluminador, levei diretor de produção. Depois acabou o dinheiro, pus a máquina nas costas e
terminei a fita.
Quando eu fui para a Boca eu me integrei lá. Foi aí que eu comecei a conhecer todo mundo. Antes
eu não conhecia praticamente ninguém, eu conhecia mais era a gente de equipe, não os diretores.
Quando os técnicos não tinham nada que fazer, eles iam lá no escritório da oficina de um cara
chamado Honório Marin, que tinha sido assistente de câmera, não sei se da Vera Cruz ou da
Maristela. O Honório tinha câmera para alugar, na época eram quase todas Arriflex Standard. Ele
também consertava câmeras e fazia material
para iluminação. No escritório tinha telefone,
e a gente dava o número de telefone dele para
poder pegar um cliente, além do mais tinha um
boteco para tomar café em frente. Eu pintei no
Honório em sessenta e tantos e ficava lá pra
pegar algumas reportagens. Até a época de A
margem era lá que eu fazia ponto.
Em cinema fui iluminador, fui câmera também,
já fiz direção de produção, parte administrativa,
fiz roteiro, fui fotógrafo de cena, ator... Eu
montei uns filmes que estavam todos rodados
e ninguém queria. Me chamaram para ver se
eu dava um jeito no negócio, eu perguntava
para os caras o que eles queriam, porque eu
não tinha entendido, os caras me contavam a
história e eu fazia a fita.
O Mojica eu conheci lá pelas bandas do
Honório, porque ele foi iluminador e câmera
do Mojica. Na época que eu era cinegrafista,
fui trabalhar no Meu destino em suas mãos
porque eu queria aprender, então conheci o
Augusto Sobrado. O Augusto me pediu para
preparar a produção. Eu fiz para ele porque
para mim era bom, ninguém me pagou não.
Tomei uns cafezinhos sem-vergonhas e ficou
por isso mesmo. Depois fiz também o À meia-
noite levarei sua alma, também fiz ele todo. Eu
que determinei como é que seria a casa do Zé



do Caixão, as paredes e as coisas, aquilo que tem lá, os membros humanos. O quarto fui eu quem
preparou para o Rubem Biáfora. Eu fiz produção também para o Antônio Lima no episódio dele
em As libertinas, porque eu gostava muito dele, e ele ainda trabalhava n’O Estado de S. Paulo na
época. Ele era o único que não fez escola de cinema, porque o João Callegaro e o Carlão
Reichenbach eram da Escola São Luiz. 
Na época da Boca eu fiz também um roteiro, que foi filmado depois pelo Maurice Capovilla, As
noites de Iemanjá. A mulher do Moniz Vianna, que era atriz de teatro, resolveu que tinha que fazer
um papel no cinema, e teria que ser a Iemanjá. O Moniz era meu amigo, do Biáfora e dos caras na
época tidos como direitões. O Moniz perguntou se eu queria para o papel a Amires, mulher dele.
Então o Biáfora e o Astolfo Araújo resolveram que iriam produzir a fita, mas o diretor era eu, então
pegaram um roteiro chamado Aquela que vem do mar, que era da Ida Laura, uma crítica de cinema
d’O Estado de S. Paulo. Me deram o roteiro e eu pedi para que falassem com ela que eu faria aquele
roteiro mas tinha que adaptá-lo a minha maneira, porque do jeito que ele estava eu não faria. O
Biáfora, parece, foi falar que eu achava uma merda e que eu não iria fazer. Ela topou que modifi-
cássemos, mas naturalmente ele não falou como eu falei, então eu fiz a modificação no roteiro. No
roteiro original era Iemanjá, e no meu não, era uma mulher com alguns bloqueios porque tinha uma
mãe cafetina em Santos e enfiou na cabeça que era Iemanjá. Um negócio para poder segurar a
história, ficou muito bom, mas lá no Rio parece que o pessoal se assustou um pouco.

Fotografia
Primeiro fiz cinema, aprendi tudo, depois fui fotografar. Porque eu acho que isso também é interessante.
A primeira vez que eu pus a mão numa Rolleiflex acho que foi no filme Mulheres modernas. Depois,
lá num dia qualquer, resolvi comprar uma máquina, mas eu já estava fazendo, acho, A margem. Fiz
um bocado de fotos da rua do Triunfo, fotografei foto de cena para um bocado de gente. 
Eu fiz um monte de fotos da rua do Triunfo porque eu tava por ali. Eu não sabia o que fazer com a

porra daquelas fotos. Não custava nada, e eu fazia as fotos.
Um dia uns caras disseram: “Vamos fazer documentários
com essas fotos, o que você acha?”. Isso quando obrigaram
a passar curta-metragem nos cinemas. Aí eu fiz os dois Uma
rua chamada Triumpho, só que não deu a verba e disseram
que o filme era um negócio muito doméstico. Isso era
safadeza deles, não tinha nada de doméstico, era um cinema que
estava acontecendo com um grande volume. Então os documen-
tários não foram exibidos. O INC negou o certificado para
exibição, porque aquilo era muito doméstico. Os documentários
ficaram aí jogados; como não foram exibidos, não me

pagaram e ficou tudo por isso mesmo. Houve essas exposições, como a do MIS, com toda aquela
ousadia. Lá num determinado momento, eu tinha a idéia de fazer um livro ou um álbum, um diabo
parecido com isso, de diretor de cinema brasileiro. Mas me pareceu difícil fazer o livro com fotos
de diretores, de repente me pareceu mais simples e muito mais importante fazer um livro sobre a
Boca: o que fez na fita, quem fez a fita, quem lançou, quem escreveu, o que é esse tipo de cinema.

A margem
A margem foi o seguinte: eu inventei a porra da história a partir de umas coisas que eu tinha lido num
jornal – que eu também leio jornais –, daí eu cato essas coisas e enfio na história. Eu vi a notícia de
uma mulher que estava esperando o noivo pra casar, ele não apareceu, ela nunca mais tirou o vestido
e saiu por aí afora. O resto eu inventei, mesmo. O que me motivou foi essa mulher do véu, que ela
não tirou mais. O resto do filme é que eu andava lá pela beirada do Tietê, morei ali pelo Canindé,
morei lá pela Vila Maria, Vila Guilherme. O que é importante é como eu invento as besteiras, a gente
tropeça com elas por aí, né?
Eu já tinha feito umas três ou quatro preparações de filme, só pro Mojica tinha feito duas, e já tinha
idéia de fazer A margem. Com os atores eu conheci lá uma cara, e ela, pra trabalhar na fita, me
levou na escolinha, nas pessoas da agência dela ou na cinematográfica sei lá o quê. A condição pra
trabalhar era que eu não ia pagar nada mesmo, que aquilo seria uma cooperativa. 
Eu fiz documentários e cinejornais para o Michel Saddi. Um dia ele chegou para mim e disse: “Olha,
eu vou entrar nessa fita com você”, porque o negócio dele era aparecer, isso até dar o problema.
O problema foi que o Saddi pediu para o cara que fez o cartaz pôr que o filme era dele, mas ele não
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fez filme porra nenhuma, a fita é minha. Ele mandou
um cara para me matar, porque ele botou
NCR$23.000 na fita e a câmera era dele, natural-
mente, escritório etc.
Quando eu montei A margem, o Máximo Barro
montou comigo e eu aprendi muito, até perguntei:
“Você quer assinar?”. Ele disse que a fita era uma
merda. Ele não queria. Eu já tinha feito 16mm com
ele, já tinha montado Polícia feminina também com
ele, e eu levava ele sempre para montar, mas não
era bem ele que montava, era eu. 
O primeiro cara a chegar lá na Boca do Lixo fazendo
fita, parece que fui eu, porque eu estava terminando
A margem e precisava arrumar dinheiro para terminar
o filme e para o lançamento, e mais ou menos não
tinha. Então fui na Boca porque lá tinha umas
distribuidoras, para ver se arrumava algum dinheiro.
Encontrei o Renato Grecchi, que é o cara que ficou
sócio numas fitas, e eu disse que estava na espera.
Ele se entusiasmou com o negócio e me arrumou
lançamento e um troco para terminar a fita, isso
era 67, fim de 67. Aí eu terminei a fita, já na Boca,
e o Renato é que distribuiu, porque ele conhecia o
pessoal da Sul. A fita se pagou e sobrou um pouco.
Só não sobrou mesmo porque eu devia todo esse

troço para o Michel Saddi, mas deu, a fita se pagou sim. Aí começou a aparecer notícia no jornal
sobre a Boca um pouco por causa da Margem, saía notícia da Boca porque terminei o filme lá e lá
que ele foi lançado. Fiquei por lá e mais outros caras também. Quem queria saber da Margem ia até
lá, vinha sempre um montinho de gente. O pessoal do Honório sumiu de lá e ele ficou muito ressentido
com isso. No começo, durante o dia, esse pessoal ficava no Honório até dar sete, oito horas (que
era a hora que o Honório fechava), o pessoal saía dali e ia para o restaurante Costa do Sol, ficava
todo mundo ajuntado por ali. O pessoal continuou um tempo no Costa do Sol e pouco depois mudou
todo mundo para a Boca mesmo. Com toda essa notícia, os primeiros caras a aparecer meio de fora
para fazer fita foram o trio de As libertinas. 
Quanto ao espectador de A margem, é aquele espectador que está meio envolvido com a nossa
cultura, com coisa política, e vê isso no cinema. Por isso que A margem acabou virando uma fita
de geração, era exatamente uma geração que tomava consciência, uma consciência política,
sendo estudantes ou não.

O acordo (episódio de Trilogia do Terror)
Nessa época tinha o Instituto Nacional de Cinema, tinha também a verba de remessa e então
isso começou a funcionar. O Renato Grecchi, que era meio vivo, conhecia o Valansi, que estava
com um dinheiro preso. Então o Renato arrumou esse dinheiro para ele e o Galante produzirem
a Trilogia do terror. Desse momento em diante, tinha que cumprir a lei da obrigatoriedade. Isso
é que fez a Boca do Lixo.
O acordo foi uma fita que eu comecei a fazer, que começou a encher o saco com uma porção
de coisas e eu comecei a me aborrecer. Surgiu essa porcaria dessa fita da seguinte maneira:
disseram que a fita do Mojica tinha dado dinheiro, que ele era muito bom, teve uma evidência
meio fictícia, sei lá por quê. Então esse tipo de horror começou, parece que deu dinheiro, mas
na verdade essa fita, na minha opinião, deu muito menos que Meu nome é Tonho. Mas vá lá,
então ficou meio na moda e o Valansi quis fazer, desempatar esse dinheiro que ele tinha retido.
O Galante e o Renato resolveram dar um episódio para eu fazer e outro para o Person. O roteiro
que era do Mojica e do Luchetti tinha uns três episódios inteiros. Só que eu falei que não ia
fazer nada disso não, falei que ia inventar o meu, o Person inventou o dele e o Mojica fez o que
ele está acostumado. 

Nenê, Cidinha (irmã) e Ozualdo.



Meu nome é Tonho
O Augusto Sobrado tinha deixado de ser sócio
do Mojica naquele momento, e ele deu a idéia
de que eu fizesse um bangue-bangue italiano.
Então resolvi escrever Meu nome é Tonho. Dei
uma italianada no roteiro, o Sobrado foi lá e
arrumou o dinheiro. A fita não parece nada
comigo. No início como não havia dinheiro para
fazer, arrumei todos os atores principais meio
pelo meu prestígio e ficamos lá em Vargem
Grande do Sul sem comer direito. O pessoal
agüentou porque quase todo o elenco era da
escolinha do Mojica.
Eu fiz o filme com este cara, o Augusto
Sobrado, que pediu um dinheiro emprestado,
tinha um sócio no Rio, um bocado de coisas
assim. Eu me vi na obrigação de tentar fazer
uma coisa, de pelo menos voltar o dinheiro.
Não ia fazer o tipo de coisa que eu faço mais
ou menos quando estou sozinho. Então fiz o
bangue-bangue cabloco brasileiro, o vagabundo
a cavalo brasileiro, coisas que eu conheço mais
ou menos. Muita gente achou parecido com
Guimarães Rosa, muita gente achava isso,
mas isso porque eu tinha lido muito, andei
muito a cavalo, conheci muito vagabundo,
tudo isso e muita história que existia aí, lá
pelas décadas de 20, 30. 

Meu nome é Tonho foi filmado em Vargem Grande do Sul, onde foi feito O cangaceiro. A fita tem toda
uma maneira, aquelas cavalgadas, que talvez no cinema brasileiro não tenha em nenhum outro
filme, nem O cangaceiro. Vestidos daquele jeito, com aquele tipo de regionalidade, apanhando,
batendo e dando tiro. Acho que eu consegui tirar partido de tudo isso. 
O filme era para ser violento mesmo, esculachado. É assim a maneira como eu vejo as coisas.
Aquele negócio da moça que saiu, o cara chega na zona, come a irmã e fica puto da vida, mata lá
todo mundo. Contei isso porque eu acho que era chocante, e se isso não aconteceu, se acontecesse
teria que ser assim.
A fita propõe comportamentos todos de desajustados e não tem nada conservador. O cara morre,
mas não é por isso que ele está chorando. O outro mata rindo, e vai daí afora, uns troços tudo desse
jeito. E mata, arrasta, faz não sei o que lá mais. Os caras são todos assim, toda bandidagem tem
um quê de herói. 
Ela foi um puta sucesso no Brasil inteiro, uns dos grandes sucessos de bilheteria e até de crítica da
minha carreira. 
O pessoal do cineclube de Marília, num festival organizado por eles, implicou com Meu nome é
Tonho. Aí o Almeida Salles, que era do júri, deu uma bronca neles e obrigou os caras a dar um
prêmio para a fita. O prêmio Governador do Estado de São Paulo também ganhei por causa do
Almeida Salles, ele gostava muito da fita, o negócio dele era aquele chapéu, aquele lenção.
A fita simplesmente não é Antonioni ou sei lá o que. Ela é independente, funciona por ela mesma,
não tem nada a ver com bangue-bangue americano. Claro que tem gente em cima do cavalo e a
linguagem é meio essa que está aí. Escapar dessa linguagem de cinema é difícil, todo mundo faz
mais ou menos a mesma coisa.

A herança
O caso foi o seguinte: eu achei que tinha que convencer algum produtor e precisava de elementos
para gente fazer um filme. Então eu tinha lembrado de um cara que gostava, que estava meio a fim
de fazer um filme, que era o Augusto Sobrado. Me lembrei de Shakespeare, peguei um livro
emprestado de um cara e disse que daria uma aventura.
Falei para o David Cardoso que eu tinha que fazer isso mais aquilo, e ele lembrou que na região
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onde mora o Agnaldo Rayol, Itapecerica da
Serra, aquela região ainda tem como arquite-
tura aquilo que eu mais ou menos queria.
Nesse momento eu ainda não sabia se iria
fazer a fita ou não, já estava querendo
devolver o dinheiro ganho através da
Comissão Estadual de Cinema e não foi pos-
sível. O David me apresentou o Agnaldo e ele
estava no auge. O Agnaldo deu o apoio dele e
com isso eu pude fazer o filme. Quer dizer, tive
casa, comida e tudo que eu queria em
Itapecerica. Porque o Agnaldo tinha avisado a
todo mundo que eu estava fazendo um filme e
ele queria que dessem apoio ao filme. O
Agnaldo me disse, “olha, eu queria fazer um
papelzinho, pode ser pequeno e tal”. Então eu
acabei arrumando um papel muito importante,
eu pus ele no papel de Fortimbrás. Eu fiz
assim, abandonei muitos daqueles que falam de
Shakespeare: fiz cantador de viola, Ofélia negra
e vai por aí afora, tudo dentro da cultura nossa. 
Eu achava que isso de mexer com o som, isso
ia bem, né? Simplesmente eu queria van-
guardiar ou vanguardar. Sabia que ninguém
estava fazendo, que isso podia não dar muito
certo, mas eu também sabia que a fita não ia
dar muito certo, então eu experimentava, achava que ajudava na narrativa. Porque eu faço isso,
porque eu acho que ajuda assim, dá mais um peso à fita, mais qualidade, arrisco fazer. Eu fiz assim,
por exemplo: quando o David ria, às vezes tinha o relincho de cavalo. É porque por ali tem cavalo,
e às vezes eu mostrava o cavalo. Mas tinha um cuidado, tinha toda uma relação. Depois eu acabei
fazendo umas legendas pra ver se o exibidores passavam a fita. Ela foi exibida parece que no Rio
Grande do Sul e não sei onde mais. Passou aqui em São Paulo em cinema de arte, no Cine Marachá,
através do Álvaro de Moya.

O desconhecido
Eu conhecia o Walter George Durst. Ele e o Ody Fraga trabalhavam na TV Cultura. Eles viram os
meus filmes, gostaram dos meus filmes e houve esse convite para trabalhar na televisão. Tinha esse
O desconhecido e o Walter perguntou se eu queria fazer um Teatro 2. Eu falei que faria e me deram
liberdade, porque toda a figuração e os atores tinham que vir de agências credenciadas e eu levei
as mojicadas pra lá. 
Inventei logo aquela história que está lá, de um grande matador que entra na zona pra comer
alguém e no fim desconfia que é a filha dele. Daí, ele pra se redimir começa a matar quem judia
dela. É como eu invento, eu arrumei logo isso. Por causa do incesto, o cara quase que comete o
incesto, porque em Meu nome é Tonho o personagem comeu a irmã e ficou brabo. É que comer
parente não faz muito bem, o cara fica meio brabo.

Caçada sangrenta
O David trabalhou de graça em A herança, aí ele disse que ia fazer um filme e perguntou se eu
podia ajudar ele a fazer. Eu disse, “vamos nessa”. Fiz um roteiro passado em Mato Grosso e ele
começou a falar o que queria. Ele disse que o governo do Mato Grosso deu um dinheiro. Então
inventei uma fita que mostrasse o Estado, e que fosse um filme que fizesse bem ao David. 
Caçada sangrenta deu uma bilheteria parecida com as do Toni Vieira. Neste filme foi quando o
David virou produtor. O dinheiro voltou e o governo do Estado ficou contente, porque na fita eu
mostro um bocado de coisa, Campo Grande, o Morenão, Aquidauana, Corumbá, e mais o que
eu inventei. Na época, o Toni Vieira disse: “Se essa fita der metade da minha, eu te dou a bunda
David”. Aí quando veio a bilheteria eu falei: “Toni, o David está aí e disse que vai te comer, a fita
empatou com a tua, e agora? Vai ter que arrumar outra bunda pra dar, né?”. 

Antônio Ribeiro Candeias, seu Tonico.



Zézero e O Candinho
Agora Zézero e O Candinho eu fiz com uma máquina nas costas e um jipe, que eu tinha um jipe
nessa época. Esses filmes eu chamei de subterrâneos, nem mandei para a censura senão estaria
fodido, talvez nem tivesse aqui. 
O Zézero tinha a seguinte motivação: quando criaram a loteca, achei que era uma safadeza, o cara ao
invés de comer a marmita, o ovo, o feijão com arroz, vai jogar na loteca. Achei isso mau. O governo
abusa da ignorância dos outros, cuja ignorância já é da responsabilidade dele, vai por aí afora.
Acontece que o Estado abstratamente e concretamente é o responsável por essas coisas todas.
No Candinho tem o poder que é o fazendeiro e a religião que é aquele falso - Cristo que ajuda a explorar
todas as pessoas e eles estão mais ou menos unidos. O Candinho tem a cabeça cheia dessas coisas,
se tornou um cara imbecilizado. O dia que ele toma consciência ele deixa de ser imbecil. É o
Llorente que faz esse papel, tá bem pra caramba o rapaz. Eu fui quase preso na rua por causa do
personagem dele, o policial olhou assim: “Como você faz um negócio, você filma um negócio
desse?”. Eu respondi: “É publicidade”. “Que publicidade você está fazendo com um cara desses?.”
“O povo precisa de cachaça agora.” “Cachaça? Você vai vender?.” Eu falei: “O caso é o seguinte.
Tem o roteiro aqui, que diz: ‘cuidado, não tome qualquer cachaça se não você vai ficar desse jeito’”.
E os caras deram uma risadinha. No Zézero em frente à Sorocabana fui em cana também. 
As fitas passaram a ser requisitadas por estudantes, inclusive os da USP. O Paulo Emílio passou uma
delas. Mas quando era pra passar na Geografia, não passou porque o pau quebrou antes. 

Festa na Boca
Em 1976, naquela alegria de fechar o ano, pensei comigo: “Vou fazer uma beberagem de fim de ano,
acho que não vai mal, vai parecer que é de graça mas todo mundo vai pagar um pouco”. Falei com
uns caras de um certo carisma, certa liderança naturalmente, “vamos fazer uma festa”. Não deu pra
comprar muita cerveja, comprei uns garrafões de pinga e limão. O pessoal correu atrás pra buscar
um troco pra isso. Eu fiz um memorando e fui à delegacia, era um delegado brabo pra burro, pedi
pra ele autorização pra fechar a rua, ele mandou fechar a rua. Então interrompemos o quarteirão da
Triunfo, Gusmões e Vitória, tinha um carro da PM de cada lado. De repente chegou uma banda
tocando e também o pessoal de capoeira. Então eu lembrei de fazer uma homenagem para o
pessoal de cinema, um negócio mais ou menos assim, como era uma festa de cinema eu inventei
uma premiação: a Vênus Boca do Lixo, a Miss Boca do Lixo, o melhor ator da Boca do Lixo, melhor
assistente, melhor eletricista, tudo isso, só não fiz melhor diretor. 
Aí um cara recebeu um telefone da Lynx, era o Sady Scalante. Ele disse que se eu quisesse fazer
um documentário, que fosse na produtora buscar câmera e tal, que ele bancava a co-produção.
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Então passei a mão no cara e fiz a co-produção. Por isso fiz o Festa na Boca e achei aquilo muito
interessante. Todo mundo dançou, comeu e bebeu, era o fim do ano de 1976. Todo mundo pensava
que o cinema estava lá em cima, mas ele estava indo para baixo. Porque a pornochanchada cumpriu
uma coisa assim de moda, de informações sexuais, que vieram da Europa. A produção era mais ou
menos barata, mas de repente começou a cansar e ninguém investiu mais para ver se segurava o
público. Por exemplo, o Galante, ele punha numa fita 100 mil cruzeiros, se ela não dava o que ele
queria, na próxima fita ele investia apenas oitenta. Isso ajudou a Boca a ir para a merda. A
pornochanchada cansou como filão, como tema. Existem ciclos, no cinema americano o bangue-
bangue esteve lá em cima e também foi para o buraco. Nesse momento, mais ou menos, os
militares começam também a tentar ser mais democráticos, uma democracia relativa, e os donos
de cinema já não tinham muito mais interesse em ser co-produtores das fitas. O Galante trabalhou
não sei com quem, o David trabalhou com a Sul e vai por aí afora, sem falar na Embra que não era
capital privado, era outro negócio. Quando chega por perto de 80 já tem o filme pornográfico, para
o público que precisava de uma informação um pouco mais apimentada e mais acentuada. Porque
a censura primeiro liberou a mulher pelada de costa, depois poderia ser de frente sem pentelho,
depois pode entrar de qualquer jeito, agora os homens só entravam de cueca – então os italianos
perguntavam “por que brasileiro só trepa de cueca?”. Então, o Rossi fez um pornô, todo mundo foi
ver e ele faturou uns seis, sete, 10 milhões. O cinema da Boca acabou porque não renovou. 

Aopção
Eu não me amarro a uma coisa só. Aopção era outra fita, não era nada disso, era uma outra coisa
que eu ia fazer: a chapa do caminhão tinha um símbolo do infinito, uns negócios meio assim, e
depois não deu nada disso, pus a máquina nas costas e fui fazer. Fiz sozinho, sem ninguém mesmo,
apenas com um pessoal que eu peguei, não tinha outro jeito. Quando comecei peguei umas fitas
que iam jogar fora, fazer silêncio delas. Depois teve um dinheiro da Embra. O Carlos Augusto Calil
democratizou um pouco a Embrafilme. Ele me disse: “Nós temos dinheiro para finalização, ouvi
dizer que você estava querendo terminar, topa?”. Eu entrei e o dinheiro saiu, e esse dinheiro veio
mas eu não tinha mais firma jurídica. Levei um cara comigo, o cara pegou o dinheiro todo e quase
que não sobrou pra terminar a fita, terminei ela praticamente com nada. 
Eu faço um personagem no Aopção porque não tinha jeito de trazer um ator e o papel era de um
chofer de caminhão, por isso eu fiz. A atitude do caminhoneiro de dar comida para a prostituta era
uma coisa que eu via nas estradas, então achei que isso seria bom. Agora tem aquele outro perso-
nagem caminhoneiro que trepa, aí eu deixei outro trepar, se não iam me esculhambar: “Você só
trepa porque é diretor”. No filme coloco coisas da própria profissão de caminhoneiro nas cenas de
sexo. Quando o cara vê um bundão bonito daqueles ele bate com o martelo, ele vê se o pinto está
duro e também dá pancada e é claro que ele faria essas coisas. Outro cara vai trepar com a mão
na graxa, não tem vaselina mesmo. E eu faço as cenas de sexo secas porque eu acho que é muito
seco essas mulheres dando sem querer fazer sexo. Não faço aquele sexo elaborado, ou elaborado
falsamente, como todo mundo faz, eu não tenho isso.
Eu fiz uma coisa que ficou parecida com o Encouraçado Potemkin, mas não tem nada a ver com o
Potemkin, porque ela é toda construída com imagens, tomadas sem muita luz, só com lógica, com
relação mesmo, só com lógica visual. Ou então só com a temática também, porque isso tudo é
estrada e é o caso do Potemkin, e nunca crítico nenhum falou isso. Dá tudo certo, está todo
fragmentado, mas está tudo dentro de uma revolta, tudo ali. Mesmo quando aparece a escadaria,
é a revolta. Aopção tem isso.
Tinha uns caras do Festival de Locarno que gostavam dos meus filmes, não sei bem por quê, nunca
conheci e não me lembro o nome deles. Foram na Embra e falaram com o Calil, pedindo uma cópia
do Aopção para o festival. Parece que havia lá na Embra muita pressão para o filme não ir. Mas
como os caras pediram ao Calil, ele pegou uma cópia e mandou para lá. Eu peguei o prêmio do júri,
o Leopardo de Bronze. Aí disseram que iriam trazer o troféu e um prêmio de mil ou 2 mil dólares.
O dinheiro eu nunca vi, mas o troféu eu recebi. 

Manelão, o caçador de orelhas
Pro Manelão eu lembrei de alguns matadores que eu conheci. Sempre se pensa que esses matadores
são caras valentes, normalmente bons de tiro. Só que eles não encaram, matam atrás do toco, não
tem essa de sair atrás de ninguém pra matar. Esse negócio de matar cara a cara e tal é negócio de
bangue-bangue italiano e americano. Então eu deixei isso bem claro, que esses matadores, no caso



o Manelão, precisam é matar o cara, não mostrar que é valente. Não tem nada de valentia não,
porque ele precisa é ganhar o dele. Eu já conhecia o regionalismo do caipira mesmo porque
andei muito, viajei muito por aí. Quando garoto ouvi muitas histórias no meio da peonada, meu
pai gostava de contar história. Esse caipirismo do meio Centro-Oeste e do meio Sudeste é todo
um pouco parecido. O que eu apelei aos livros foi pedir a essa literatura regionalista para com-
pletar o que eu já conhecia de regionalismo. Ler é um passado distante, pra fazer a fita eu não
li nada, o que eu tinha que ler já estava lido.
Quando a produção não tem meio de fazer nada, como em Aopção, ponho a máquina nas costas e não
tem nem assistente, tenho que fazer tudo. No Manelão também não tinha dinheiro para pagar ninguém.
Não levei assistente, não levei nada porque não adiantava levar, não tinha dinheiro para pagar.
No Manelão, tem um momento que vem o carro de boi e o matador vem na mesa do carro e tem
uma paisagem, umas árvores meio floridas. Para fazer aquilo, peguei uma objetiva de 180 ou 200mm
de fotografia, bem ruim, baratíssima, e eu adaptei para a máquina de filmar pra fazer aquele tipo de
fotografia, meio sem resolução. Porque eu não queria resolução e é aquela ligeira falta de resolução
que ficava bonito. E ninguém saca, mas ninguém é obrigado a estar sacando. O que eu só quero é
que ache bonito e fim, dizer por que eu fiz ou não é bobagem. Mas eu tenho que saber essas coisas. 
Eu usei um pouco de arquitetura e mais um monte de besteira. E é uma fita que ficou assim meio
lenta, ligeiramente chata, não sei, mas ela tem um quê, que é a lentidão exatamente dessa campanha.
Os representantes do Festival Internacional de Cineclubes, organizado na França, vieram aqui para
levar o Manelão, que era o representante do Brasil, isso independente da Embrafilme. Depois eu
fiquei sabendo que alguém com influência na Embra não mandou a fita e eu fiquei de mão na bunda. 

A freira e a tortura
Eu peguei O milagre da cela do Jorge Andrade. Eu acho um monte de besteira, tanto que quando eu
lia a peça que me deram pra adaptar eu pensei: “Como é que um cara faz Vereda da salvação e faz
uma merda dessa, não é possível”. O cara deve ser lá meio direitão, meio conservador, ficou
entusiasmado com essa coisa de liberação sexual e não sabe lidar com ela. 
Tem lá as minhas metáforas no A freira e a tortura, como quando a freira chega, joga a roupa toda
ali na cova do delegado, os dois se encontram pelados e saem. Isso quer dizer na verdade que todo
mundo é mais ou menos alguma coisa que não é bem aquilo que eles vem desempenhando na
sociedade: um cara é delegado e tem que fazer aquilo, a mulher é freira e tem que fazer aquilo.
Agora, livres dessa obrigação, eles podem ser outra coisa e isso são pontos de vista bem meus. 
Nunca ninguém escreveu sobre o filme. Que eu saiba, ninguém escreveu dela, mas isso é um
problema do David, a crítica detesta o David e mesmo na Caçada sangrenta só quem escreveu foi
o Renato Petri. Não sei o que ele tem, ninguém suporta o David. Não é a fita, é o David, nunca
escreveram nada dele. Se tiver é matéria paga, tem muita coisa que é matéria paga. Eu fiz dois
filmes para ele e sempre dos meus filmes alguém fala bem ou mal, mas desses nunca.

As bellas da Billings
O personagem principal da Bellas é um habitante da Boca, é aquele cara que vê lá um bocado de
gente fazer fita e falar de um bocado de coisa que ele não entende muito, carrega livros que ele
nunca leu, e por isso ele também resolve atacar de intelectual. O cara que eu me inspirei pra fazer
o filme enfiava os livros debaixo do braço. Chegava pra mim, por exemplo, pegava uns livros, uma
coisa assim, tipo Guimarães Rosa, Euclides da Cunha, Victor Hugo, Alexandre Dumas, qualquer
coisa que ele estivesse na mão e que ninguém sabia muito bem o que era. Então os menos avisados
olhavam e diziam: “Porra, ele sabe ler...”. Já eu falava: “Onde é que você arrumou essa porra desse
livro?”. “Não, eu estou lendo.” “Pra cima de mim? Está lendo o quê? Vai me dizer que você vai
entender alguma coisa, pra cima de mim não...” Eu gostei, achei esse personagem, dava pra fazer
ele assim, mais ou menos, como simbolizando uma classe e na Boca tinha um bocado de caras
que entendiam de “robótica” e de “cibernética”. Eu achava isso meio engraçado, e a partir daí
eu fiz As bellas da Billings. 
A locação da casa da família do James, um restaurante abandonado na represa de Guarapiranga, foi
toda iluminada artificialmente, nem de dia dava para trabalhar lá com luz natural.
O Mojica é muito bom ator, bem melhor que diretor. O pedaço que ele fez como Pregador está bom
para caramba. Eu sempre achei também que a Claudette Joubert tem muito talento e nunca foi
aproveitada, eu fiz aquele pedacinho e acertei. 
Ainda tem mais um negócio quando eu fiz As bellas da Billings. Eu arrumei exibição em São Paulo,
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num circuito grande, mas antes eu falei com o Calil se eu podia fazer isso, né? Ele me autorizou.
Quando estava tudo pronto pra fita entrar em cartaz, vem o tal de Marco Aurélio e bloqueou o
negócio. Disse pra mim: “Não, eu tenho prioridade e esse é o meu setor, como é que você está
arrumando aí?”. Ele tirou a fita da negociação e botou o que ele quis. Então eles tinham prioridades,
ia a fita disso e daquilo, e as minhas iam na beirada, mesmo porque o custo delas era baixo. As bellas
da Billings podia até dar um puta de um bom dinheiro, porque ela é com o Almir Sater. A fita era
meio agradável de ser vista, mas não foi vista porque o porra do cara veio...

O vigilante
Inventei uma história, escrevi essa história e mandei para a Embrafilme. O projeto foi selecionado
e deu no que deu. Fechou a Embra, eles me pagaram 2 mil de multa do contrato e os 51 por cento
deles ficou por isso mesmo, acabou. Eu fiquei com a minha parte, e tinha 40 mil que era do Governo
do Estado. Não pude devolver. Como é que eu vou com 40 mil fazer um filme, barbaridade! Então
eu fui nas escolinhas, que eu conhecia uns caras. Tinha uma delas que eu tinha ido falar sobre
cinema. Vi uns caras e sondei se eles estavam a fim de uma experiência, a experiência seria o
pagamento deles e o pessoal topou. Tinha um problema: todos trabalhavam, então só podia filmar
sábado e domingo. Então consegui organizar esses caras e calculei o dinheiro que eu tinha, dava
para eu fazer sábado e domingo, roupa não tinha muito problema, ia levar pelo menos um ano para
trabalhar nessa fita, se o pessoal agüentasse. Quando eu falo com esse pessoal que nunca fez nada,
eu preciso ter uma idéia se eles têm condição psicológica e a vontade para agüentar essas
amolações desses filmes. 
Tem umas coisa que muita gente nem atina. Por exemplo, em O vigilante tem cinco favelas ali, não
é só uma não, aquilo está filmado em cinco ou seis favelas. Olha, eu fiz duas favelas lá pro lado de
Arujá, fiz em Guarulhos umas duas ou três, e fiz duas em São Paulo, uma delas é Barueri, e ninguém
acha que tem cinco favelas ali, umas cinco ou seis, eu nem contei. 
A decadência, eu não tenho nada com ela, ela está aí pra ser fotografada, para ser filmada, par ser
cantada em samba, sei lá mais o que. Sempre faço filmes com certa crítica social e a decadência
dessas pessoas, como em O vigilante. Isso é exatamente o resultado da incompetência dos
administradores, por exemplo, do dinheiro brasileiro. Então esse desequilíbrio gera essas coisas
todas e as pessoas se viram como podem, não sou eu que invento ou gosto da decadência. 
No final do filme, eu não podia tomar uma atitude e eu não quis tomar. Eu podia fazer o seguinte:

Ozualdo ensaiando atores e cavalos.
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matar o vigilante ou dizer para ele ir embora. O que não está lá muito correto socialmente, essa
coisa toda. Então arrumei uma solução meio confusa: a briga ficou lá dentro, você não viu ninguém
morrendo nem nada naquele puta estouro, e o diretor puxou o carro. 

Processo criativo
Quase sempre os troços que eu invento têm um pouco disso: eu saio na rua e tropeço nas coisas.
Umas eu chuto e outras não, eu levo pra casa.
Só o que sei é que eu não levo os roteiros para passear na hora de filmar. Isso tem uma razão: não
é para dar uma de bom, é que no local de filmagem eu passo a ter algumas idéias. E se eu me
escravizar ao roteiro... Quase todo diretor faz tudo que está no roteiro, mas eu não faço nada ou
posso até fazer. Agora, os roteiros são para saber o que eu vou fazer e mostrar para quem pode
participar da fita como produtor. Ator eu quero que se dane. Entrego o roteiro para ele entender, se
não entendeu não importa. 
Na hora de filmar é difícil ter alguma coisa parecida com o roteiro, eu nunca procurei saber se tem
ou não. É um tipo de facilidade que eu tenho, tem gente que fica admirado com isso, eu trabalho
assim, tem outro que trabalha de outro jeito. Entre o roteiro e o filme, sempre fica diferente, sempre
é parecido. No Bellas não sei, mas devia ter uns vinte, trinta por cento do roteiro no filme. Por exem-
plo, O vigilante foi uma barbaridade, cada coisa que eu via era muito melhor do que eu tinha escrito.
Aopção não tinha nem o que escrever, mas estava meio escrito, né? Eu saía com uma máquina nas
costas aí pela a estrada. 
Todos os roteiros que eu escrevo são para convencer produtor. Por exemplo, tem uns três ou quatro
que eu tinha que convencer a Embrafilme, uns dois eu tinha que convencer o Governo do Estado
de São Paulo, como A herança, e quando eu fiz Meu nome é Tonho nem conhecia o cara que acabou
sendo produtor. Só A margem que tive que convencer a mim mesmo. O vigilante eu tive que
convencer a Embra, tinha o Governo do Estado e um monte de coisa. Dá pra convencer, ou
melhor, tenho convencido.

A lente que eu quase sempre usei foi a 50mm,
porque é a que corresponde mais com o olho
humano e as características de perspectiva e
não sei o que lá mais. Tudo isso eu mais ou
menos aprendi quando era cinegrafista.
Quando eu fazia reportagem, não existia zoom,
eu fazia zoom andando, aquelas coisas todas, eu
e outros caras, como o Dib Lutfi, lá do Rio de
Janeiro, que se tornou um grande cara. Aqui
quando pintou a zoom foi na década de 70, zoom
250, mas ultimamente eu tenho trabalhado com
a zoom 150, porque eu não tinha dinheiro para
comprar outra e comprei essa mesma. Eu acho
que é um negócio muito bom, é claro que às
vezes os caras ou até eu mesmo posso exagerar
e ficar meio chato. No Caçada sangrenta tem um
começo de merda e é problema de montagem.
Talvez não fizesse aquilo, mas acho que ficou
bem-feita, porque entra com zoom e depois sem
zoom, é montagem. 
O Luiz Elias foi um cara que eu achei melhor para
trabalhar e também devo ter aprendido com ele,
mas na época eu já sabia um pouco. A primeira
coisa que eu montei com ele foi o Meu nome é
Tonho. Ele montava meio o que eu queria mas,
por exemplo, tinha aquelas cenas de tiroteio,
então eu passava para ele os negócios muitos
chatos de fazer. Eu dava as indicações, ele
montava sozinho mesmo e ficou tudo muito
bom. Em A herança, a aparição do fantasma ele
montou sozinho também. Era um perigo danadoGuajaramirim - a taxista e parte da equipe que seguia para Santana
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dar para ele montar, porque ele era montador de comercial. Uma fita que tinha que ficar em uma
hora e vinte minutos se bobeasse ficava em trinta minutos. O filme esta aí, ainda tem um pouco
disso. Eu ficava meio de olho. 
Zézero é uma experiência sonora, é uma experiência de aplicação do som. A herança está cheio de
aplicação de som que nunca ninguém pôs: quando o cara abre a boca para falar, o passarinho
canta. Essas experiências com som começaram em A herança e no Zézero e até hoje eu faço isso.
Por exemplo, em Zézero aquela hora que o cara não tem dinheiro para pagar a mulher e quer trepar,
e ele começa a querer agarrar ela à força, pus som de uma briga de cachorro e ficou uma beleza.
O Paulo Emílio gostou disso feito o diabo, me perguntou por que eu tinha feito um negócio desse.
Eu respondi que não gosto muito de som, que é um negócio que enche o saco. Ele comentou:
“Imagine se gostasse...”.
Tinha um cara que fez som para mim, ele estava gravando. Um dia um galo cantou lá fora e ele
gritou “corta!” e saiu correndo para pegar o galo. Quando ele voltou eu disse que não queria mais
que ele fizesse o som. Perguntaram por quê. Porque quem sabe se o som vai ficar bom sou eu, não
ele. O que ele tem de fazer é dar qualidade técnica nesse som. Agora, se entra máquina de escrever,
o galo canta, passarinho canta, isso é o ambiente. Quando alguém está falando dentro de uma
escola e tem som de criança é o ambiente. Por que o mundo tem que parar porque você tá fazendo
o som? Comigo não vai parar não.
Quando comecei a dirigir ator tinha uma porção de preocupações, até com psicologia. Porque eu
sabia que tinha que me relacionar com uns caras e eles tinham que achar que eu entendia de
cinema. Muita gente achava que pra mim ator não tinha importância nenhuma, e que por isso eu
não trabalhava com atores profissionais, então tinha uma bronca comigo. Mas não é nada disso. Eu
não vou levar ator profissional porque, além de ter de pagar muito mais, tem certos atores que até
pelo biótipo do personagem vai ficar meio difícil ele fazer o que eu quero.
Eu gosto de experiência, eu gosto de vanguardagem mesmo, o problema é esse. Eu gosto de
vanguardagem, seja lá no que for. Tanto que eu acho que os tempos hoje são diferentes de ontem,
e vai caminhar assim porque a história sempre está se renovando, eu acho que isso é bom, mesmo
que a gente possa quebrar, tropeçar pelo caminho. 
É que eu toda vida devo ter sido dessa maneira e pensado dessa maneira, um pouco aí esquerdando
ou sei lá, essa coisa toda. Acho que eu sempre fui meio isso, sempre gostei de vagabundagem,
bebia, andava por aí, classe média nunca... Por exemplo, o Plínio Marcos, todos os personagens das
peças dele, os caras, os vagabundos dele, os pobres dele estão sempre pensando em ser classe
média, fazem uma força para isso. Os meus não, os meus estão querendo viver, sabe? Se chegar lá,
paciência, se não chegar, já viveram, não é? Eu acho isso. Agora lembrando que eu vivi nisso,
naquilo, morei em cortiço, tive aquele negócio de escola, de chofer particular, tive uma boa época
sim, e também nessas épocas eu era dono de uma bola de capotão, tipo oficial, eu até jogava e
dava uma de juiz também. 
Esse negócio de eu fazer quase todas as funções do filme é o seguinte: nunca gostei de pedir nada
pra ninguém, sabe? Não é por nada não, acho que se eu puder fazer, eu faço e pronto. Mesmo
quando andava meio casado, juntado, amancebado, eu nunca pedia muito da mulher: “Faz café”,
“Vai buscar isso”. Fazia eu mesmo.
Eu é que faço tudo, não adianta. Qualquer diretor, isso é da competência dele cuidar de toda
composição, todo movimento de câmera, toda distância focal, é tudo do diretor. Ou ele sabe ou ele
não sabe. Agora, se ele não sabe, ele pega um Portioli ou um Eliseo e leva...
Eu não quero fazer imagem bonitinha. Eu ponho o que está ali, o que aconteceu, e se não é muito
normal, melhor pra mim. Eu tenho um pouco isso de querer filmar as coisas do jeito que elas são.
Acho que isso é que tem sentido, é uma vocação meio documental. Como nas minhas fotografias:
não sou fotógrafo, não estou preocupado com um tipo de composição. Se isso é arte ou deixa de
ser, não sei o que é arte ou deixa de ser, minha vocação é pra documentação.

O cinema segundo Candeias
A maior parte dos roteiros que estão por aí misturam tudo pra dar andamento na fita, acho isso uma
bobagem. O grande roteiro que eu gostei mesmo foi de O Sol por testemunha, o melhor que eu já
vi, é muito bem feito, né? Tem alguns outros roteiros bem feitos, mas raros, mesmo de americanos
ou não. Um cara muito bom é John Ford, as fitas dele são muito boas. E deve ter outros também,
estou dizendo, mas a maioria lá numa hora parece que não sabe o que fazer, de repente você faz
uma porção de coisas que você não sabe bem o que era.
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Eu tenho uma preocupação com tudo que
é nossa cultura no cinema. Leio o que é
possível. Por exemplo, vou falar um
negócio chato: eu acho que o Humberto
Mauro fazia imitação de fita americana,
com exceção de O canto da saudade –
que essa me parece a melhor fita que ele
fez, fita abrasileirada mesmo. Por isso não
tenho muito respeito por ele e nem
consideração. Francamente, a contribuição
dele me parece pequena, por causa
exatamente desse tipo de imitação.
Essa história de grandes estúdios é
besteira. No Rio até a própria Atlândida era
assim, como o cinema americano, o cinema
de estúdio. Eu achava que não precisava de
estúdio, o sujeito pega um dinheirinho,
contrata uma equipe e toca o pau.
O Cinema Novo, eu gostava e gosto. Eu
acho que pelo menos foi um cinema que
provocou uma reação, que tinha um
embasamento meio godardiano e que
contrariava um pouco o cinema america-
no de grandes estúdios. Agora aquela
história que inventaram, câmera na mão
e idéia na cabeça, aquilo era papo fura-
do. Porque a câmera deles era tudo no
tripé e a idéia toda no papel. São frases
bonitas que ajudam. 
Não tem nada que eu tenha gostado
especialmente do Cinema Novo. Eu só via
e achava que o conjunto era importante.

O que eu vi foi do Saraceni, que eu gosto muito, umas duas dele. Porto das caixas é uma das
melhores coisas assim de um cinema meio poético. Uma beleza de coisa. Vi também os filmes de
Carlos Diegues e Nelson Pereira, que se você pegar Vidas secas, não tem muito a ver com Cinema
Novo, mas vamos lá, né? Acho Fome de amor um dos melhores, depois de Rio, quarenta graus é a
melhor fita dele. 
Eu gosto do Glauber Rocha como um cara que, com o carisma dele, a competência dele de falar,
levou o cinema para fora do Brasil. Então essa é a grande importância que ele tem pra mim, e quase
nenhum outro cara teve. Fazer fita todo mundo faz, até eu também faço. Então ele fez o Deus e o
diabo na terra do sol, que dele me parece o melhor. Agora aquela outra volumosa – como se chama?
– acho que é Terra em transe, aquela é uma fita igual a outra qualquer e muito bem feita. 
Agora para mim a grande fita do Roberto Santos mesmo é Um anjo mau. Um trabalho de direção
que é uma beleza, sabe? Todos os atores estão bem, a história está muito bem adaptada, de direção
é uma das melhores que eu já vi , ninguém fala da puta da fita, né?
Tem uns caras que se intitularam ou intitularam eles de marginais, e que de marginalidade esses filmes
deles poderiam ser um ou dois, mas depois todo mundo se alinhou com a fita de consumo, naturalmente.
A censura era muito violenta, e eles não podiam pôr as idéias porque eram todas revolucionárias.
O Ody Fraga, por exemplo, eu achava um cara assim muito culto, ele traduziu um livro do francês
para o português, eu fiz as fotos para ele por no livro. A gente podia falar de cinema e com uma
visão crítica boa, ele gostava do meu papo, achava engraçado. 
O cinema é feito com todo tipo de gente e com todo tipo de tema. Quer dizer, se não tivesse
Galante, Toni Vieira, mas não sei quem, eu não poderia fazer os meus filmecos também. Porque aí
não se fazia nada, né?
Fernando Solanas é um cara muito bom de cinema, mas um cinema convencional. Falar que é
convencional e acadêmico não quer dizer que é ruim. Quando ele passou por aqui, estava fazendo
o filme A viagem, eu achei que a idéia era muito boa, mas o filme ficou uma merda. 

Reserva de Sangradouro - MT, filmagens de Caçada sangrenta.
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Tem fita aí que está muito bem feitinha hoje, tecnicamente uma beleza, por quê? O roteirista era o
Jean-Claude Bernardet, o cara que era o assistente de iluminação era não sei quem e não sei o que
mais. Você vê, a fita é uma beleza Agora, tira esses caras e vai na Boca. Pega uns caras lá pra
trabalhar e leva esse diretor, vê o que é que a fita vira. Fica pior que qualquer Galante. Não estou
dizendo que está errado, isso é um tipo de equipe, mas se esse diretor não tiver equipe, não pode
atacar de Candeias, né? Se fodeu, se atacar de Candeias, está fudido... Porque o Godard fez uma
escola, e deu resultado. 
É um negócio muito bom falar de vanguardagem, mas francamente o cara que não sabe o que é a
câmera e não sabe de nada, como é que ele pode fazer alguma coisa? Eu acho que o diretor tem
que saber o que é a câmera e do que ela é capaz.
A margem era uma experiência de linguagem e quase que ninguém percebeu o fato ao me chamar
de primitivo e naïf. Eu achei assim extraordinária a visão crítica de um bocado de gente tido como
grande crítico. Quem saiu com isso acho que foi o Biáfora e a Pola Vartuck, os dois d’O Estado de
S. Paulo. Agora, isso pra mim é não saber o que está fazendo, sabe?
Eu quero que se dane a opinião da crítica, o que eu sei fazer é aquilo que está na tela e pronto. A
única coisa que eu sei é que quando vou fazer uma fita, vejo qual é o dinheiro que eu tenho e o que
eu sei fazer, e vou fazer. Nunca me surpreendi com nada, deu o que eu queria, agora a reação vêm
depois. A margem, como era a primeira fita, eu queria simplesmente fazer um filme, não tinha esse
negócio, de repente ela fez sucesso de crítica e eu fiquei meio sem saber o que aconteceu. Depois,
com o tempo, começou a encher o saco. E hoje ainda enche o saco, só se fala dela. Eu tenho outras
fitas, não precisa falar dessa merda o tempo todo.

Campo Grande - MS, depois de uma “puta briga de araque” com o David Cardoso (19 mulheres e 1 homem).
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Jean-Claude Bernardet

A primeira conversa que tive com Ozualdo Candeias foi espantosa. Inesquecível para mim, talvez
para ele também, já que muitos anos depois, divertindo-se, fez referência a ela. O encontro ocorreu
dias depois de eu ter visto A margem pela primeira vez. 
O filme tinha me surpreendido por diversos motivos, um deles é que não sabia como inseri-lo na
filmografia brasileira. Tematicamente, estilisticamente parecia não ter antecedentes no Brasil. Meu
gosto por A margem era bastante dividido. Por um lado, gostei imensamente desses personagens à
deriva, que perambulavam por zonas limítrofes em deterioração, dessas relações entre eles que se
esboçavam mas não se consolidavam. E também da seqüência do café no centro da cidade. Por
outro lado, apresentei uma nítida resistência aos seus elementos obviamente simbólicos, como
a barca de Caronte.
Os aspectos de que gostava me sugeriram uma relação com filmes da vanguarda francesa dos anos
20. Essas andanças, esses descampados (e uma relação com Limite que só depois poderíamos
estabelecer, já que naquela época o filme de Mário Peixoto não circulava), esse esgarçar da trama.
Essa possível afinidade com a vanguarda francesa foi o que comentei com Candeias, para a maior
surpresa de sua parte, pois ignorava que tal relação pudesse ser estabelecida, como também,
acredito, desconhecia sua existência. De repente, Candeias e eu nos encontramos em dois
universos culturais que não se comunicavam bem. Candeias não entendia a relação que eu fazia,
mas achava ótimo. E eu ficava sem entender como este cineasta tinha chegado a um tal filme
inaugural, que não se encaixava em lugar algum. O que revelava a força de Candeias, seu excepcional
talento visual e rítmico, que ele tirava de si próprio e não de uma formação cinematográfica que lhe
teria proporcionado uma filmografia a que se pudesse filiar A margem.
Depois, vários encontros ocorreram, mas um deles não foi menos surpreendente do que o primeiro.
Acredito que tenha sido depois de As bellas da Billings. Particularmente seduzido por traços
deambulatórios e limítrofes que me tinham interessado em A margem, mas que agora, depois de As
rosas da estrada, apresentavam-se depurados, seguros, livres de uma carga simbólica explícita,
pensei que seria difícil comentá-los com Candeias, embora vinte anos tivessem decorrido desde
A margem. Quando Candeias me perguntou o que eu pensava do filme, embora tivesse gostado
muito, fiquei hesitante quanto ao que dizer.
Encaminhei a conversa no sentido de Candeias me dizer o que ele pretendia com esse filme.
Explicou-me, então, que o filme era uma advertência às moças que se prostituíam ou pensavam em
ser prostituir, uma advertência às famílias, que não havia nenhuma esperança nesse futuro, mas só
degradação, humilhação. Essa mensagem moralista em que Candeias via o aspecto mais relevante
de seu filme, para dizer a verdade, não só eu não a tinha percebido, como, para continuar a dizer a
verdade, não lhe dava a menor importância. Como, acredito, todas as pessoas do meu meio cultural
que apreciavam esses filmes de Candeias.
Cheguei à conclusão de que havia dois cinemas de Candeias. Um deles eram os filmes que ele fazia,
com suas preocupações. Outro, eram os filmes que nós víamos. Esses dois cinemas ficavam super-
postos, mas não se entrelaçavam necessariamente. Pouco nos importavam as recomendações
morais. E para Candeias, o simples caminhar pela estrada, o andar a esmo, o rítmo do andar, a
espera de algo vago e indeterminado, o desejo latente e sempre insatisfeito, uma pulsação de vida
mínima em ambientes degradados, esse despojamento do estilo reduzido a um quase nada às vezes
bressoniano (nenhuma intimidade entre Mouchette, as Rosas e as Bellas?), esses elementos não
interessavam se não viessem carregados das implicações morais que ele lhes atribuía. 
Candeias sabe por que amamos seus filmes?







Três notas sobre o que está no centro da margem
José Carlos Avellar

1. Antes de mais nada, São Paulo, o centro econômico e também o que ele exclui. O centro
industrial e mais o que nem chegou a se esboçar como indústria: o cinema. O cinema e o modelo
de ficção criado especialmente pelos filmes da Vera Cruz e que, de certo modo, se manteve como
ponto de referência do espaço que vai de Walter Hugo Khouri a José Zaragoza, passando por Chico
Botelho, Wilson de Barros e Guilherme de Almeida Prado. 
Para melhor perceber o cinema de Ozualdo Candeias, e particularmente seu primeiro filme, convém
inseri-lo neste contexto: São Paulo, 1967, entre o Cinema Novo e o Cinema Marginal, pouco depois
da Vera Cruz, pouco antes da pornochanchada, entre o Instituto Nacional de Cinema e a Embrafilme
– para usar apenas referências cinematográficas; entre o golpe de 1964 e o ato institucional nº 5
de 1968, para resumir o quadro político. Não porque o filme seja coisa datada, preso ao instante
em que surgiu e que se esgote nele, mas porque o conhecimento do tempo que ele enfrenta ajuda
a revelar, ao lado do que ele mais ou menos se propôs a realizar, tudo aquilo que incorporou da
tensão e da invenção que o vento ia levando pelo ar. 
Para melhor compreender o que ele nos diz hoje, convém percebê-lo primeiro como expressão da
São Paulo do final dos anos 60. Inseri-lo nesse contexto, mais no que esse contexto exclui do que
propriamente no que o constitui – exclusão aqui entendida como parte integrante da força
excludente e não apenas como o que dela se desprendeu ou foi jogado fora, e deixou de pertencer
a qualquer centro. É como se a busca de constituir uma indústria, um cinema brasileiro culto, bem-
comportado e de padrão internacional, tal como empreendida pela Vera Cruz, tivesse gerado
também uma forma bruta deselegante, entre o ingênuo e o desarticulado, e com um quê de grotesco,
assim como todo centro gera sua margem e estabelece com ela uma relação de interdependência. 
Quando o primeiro filme de Candeias bate na tela encontra toda a gente do país – tal como seus
personagens e, principalmente, como o narrador – confinada à margem pela ditadura. Seu jeito
mais de cinema silencioso que sonoro, mais fragmentado que contador de histórias, parecia
mostrar como todo o país então se sentia, cinema emudecido. Podia ser sentido assim como diz o
poema que Torquato Neto compôs: “Agora não se fala mais/ Toda palavra guarda uma cilada/
E qualquer gesto é o fim/ Do seu início”. Podia ser sentido como um cinema impossibilitado de
se mover, de construir uma história, porque voltado para os que não importam para a história.
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Mário Benvenutti, A margem.
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Pouco provável que essa sensação tenha sido percebida dessa maneira. Pouco provável que os
primeiros espectadores tenham se dado conta disso, como formulado aqui, mas sem dúvida expe-
rimentaram certo incômodo durante a projeção. 
Como se tentasse dizer algo que ainda nem foi pensado por inteiro, o filme se expressa através de
imagens inacabadas. Quer dizer, as imagens estão lá, como foram concebidas, inteiras, completas,
mas, conscientemente ou não, pouco importa, se mostram como formas que só se articulam, que
só revelam seu real significado, na cabeça do espectador. E então, roteirista, montador, co-diretor,
o espectador, ou porque participou criativamente durante a projeção, completando as imagens tal
como o filme solicitara, ou porque recusou a construção em aberto, por uma razão ou outra, se
descobre um excluído. Entrar no filme é sentir-se do lado de fora. E assim se sente todo espectador,
até mesmo aquele que não o viu mas entendeu a oposição ao ideal de desenvolvimento, de
progresso, de integração nacional, de país que vai pra frente, que então se montava, oposição
desenhada na imagem-título: A margem.

2. Como toda imagem de cinema é duas, é ela mesma e mais o que ela não é; o que está em quadro
e o que está fora dele. Em certa medida, os miseráveis às margens do Tietê representam também
o que não se vê, a força marginalizadora do poder: a margem é a imagem do centro. Os militares,
pouco antes de colocar o general Costa e Silva no comando geral do país, em março de 1967,
ditaram nova Constituição, nova lei de segurança nacional, nova lei de imprensa, criaram a AERP
(Assessoria Especial de Relações Públicas para a Presidência da República) e determinaram:
eleições indiretas. Todo o país empurrado para a margem, reduzido a espectador; chegara “a hora
de dar ao público a chance de deixar de ser público espectador de fora para participar da atividade
criadora. É o começo de uma expressão coletiva”, escrevia Hélio Oiticica no catálogo da Nova
Objetividade Brasileira, exposição realizada no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em abril
de 1967. Hélio apresentava então a Tropicália e os Parangolés que criara, e defendia a invenção de
uma antiarte: “a obra de arte criada, o objeto de arte, é uma questão superada, uma fase que
passou”. Logo em seguida, em maio, Glauber lançava Terra em transe, estimulando a produção de
filmes “bárbaros, explosivos, radicais, antinaturalistas” e o desenvolvimento de novas linguagens
para dar ao espectador “o que ele necessita para desvendar-se enquanto homem, processo,
política”. José Celso encenava O rei da vela e falava em guerrilha teatral para colocar “o público cara
a cara com sua miséria, a miséria de seu pequeno privilégio feito de tantas concessões”, para
transformar o espectador, levá-lo a reinventar o teatro e a si mesmo. Ao lado de Glauber e pouco
depois do Pasolini de Accatone e de O evangelho segundo São Mateus (Candeias poderia, como
Glauber, falar de “comuns identidades bárbaras tribais”, como o cinema de Pasolini); ao lado do
Sanjinés de Ukamau e pouco antes do Bressane de Cara a cara e de O anjo nasceu; pouco antes do
Dahl de O bravo guerreiro e pouco depois do Diegues de A grande cidade; pouco antes de Solanas
e Getino se inspirarem em Frantz Fanon para sublinhar em La hora de los hornos que “todo
espectador é um covarde ou traidor”; e também antes de Julio García Espinosa formular a teoria de
um cinema imperfeito, contrário ao modelo de perfeição imposto pelos grandes centros produtivos,
de defesa de filmes abertos, incompletos, para serem articulados na cabeça do espectador. 
A margem surge nesse espaço e dialoga natural e espontaneamente com tudo isso, com os filmes
exibidos naquele momento e também com os que seriam feitos adiante, a partir do que já estava
ali como tensão ou projeto, como os filmetes de propaganda política da AERP. A margem mostra o
que os personagens de Cara a cara e de O bravo guerreiro, centrados em si mesmos, escondem.
Mostra o que apenas se insinua num canto da história de Terra em transe. E, quase da mesma forma
com que essas duas imagens críticas da briga política pelo poder se organizavam, a partir da
imagem/ausente das pessoas comuns, o filme de Candeias se estrutura em torno da
imagem/ausente do poder, muito provavelmente sem que isso seja resultado de uma decisão
consciente. A partir dessa imagem/ausente, Candeias compõe outra visão do que o centro
empurrou para a margem, diferente daquela já apresentada pelo Cinema Novo (A grande cidade,
Jasão e Calunga) e da que será apresentada adiante pelo Cinema Marginal (O anjo nasceu,
Santamaria e Urtiga): nem uma projeção da consciência política em estado bruto nem uma projeção
da violência suicida em estado bruto. Aqui, só o estado bruto. 

3. À margem. Objeto não-identificado. Primitivo. Descentrado. Fora de ordem. Fora do tempo. Sem
órbita. Força bruta. Vazio. Uma desarrumação que radicaliza o sentimento cantado pouco antes
pelos estudantes (“é um país subdesenvolvido”) e também a ação pregada por Deus e pelo Diabo



(“desarrumar o arrumado”). O
que importa em A margem não é
propriamente o que se vê. Quer
dizer, o que se vê interessa, sim:
conta a história de umas tantas
pessoas empurradas para fora
da cidade. Mas, principalmente,
o que se vê aparece como ima-
gem que, por cima do que revela,
passa uma sensação forte de
que não está lá: não é a página,
é o branco em volta, é a idéia de
ausência, é o vazio que dá mar-
gem à invenção da imagem. E é
justamente por isso, porque críti-
ca do centro – e crítica visceral,
que se faz numa linguagem, se
não incompreensível, pelo me-
nos inaceitável pelo centro; por-
que provocação, impulso para a
invenção cinematográfica, con-
vite à imagem –, que a conversa
que o filme propõe ao espectador continua viva hoje. Ela, na verdade, permanece como exemplo de
cinema (imperfeito? ganga bruta?) a ser lapidado pelo espectador, e se renova com força sempre que
adota academicamente as regras do jogo dominante, e se insinua como o bom modo de ver as coisas.
Aí, então, A margem se revela o centro da questão cinematográfica.
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Bentinho e Telé em A margem.

Cartaz do filme, Cine Marabá.
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O marginal
Carlos Augusto Calil

Num cinema como o nosso, que dispõe de um elenco ainda reduzido de manifestações relevantes,
chama a atenção o desinteresse da crítica e da universidade para com a obra impressionante de Ozualdo
R. Candeias. É possivelmente o último dos grandes nomes que continua território a ser explorado.
Paulo Emílio dedicou, em 1973, uma resenha a Zézero (v. reprodução neste catálogo). Nela
identifica algumas linhas de força: emanações de certo anarquismo, uma “crua desesperança”, e,
pesem as inusitadas cenas de sexo, um antídoto contra a pornografia então reinante. Reconhece
em Candeias um “artista original e profundo”.
Difícil entender a incapacidade da crítica contemporânea de se aproximar dos filmes de Candeias.
Premiado no país em 1967 e 1971, com A margem e A herança, logrou conquistar com Aopção, o
Leopardo de Bronze no Festival de Locarno (Suíça), em 1981.
Mesmo o movimento que hoje promove a valorização do então chamado Cinema Marginal, dedica-lhe
papel secundário, a julgar pela mínima bibliografia. É provável que o insuspeito crítico Jairo Ferreira,
autor de Cinema de invenção, tenha acertado quando o classificou de “marginal entre marginais”.
A permanência de tal situação, no entanto, depõe contra o sistema que vem regendo esse
movimento de reavaliação, enquanto projeta uma luz inusitada sobre a obra de Candeias, revelando
uma esfinge a desafiar nossa análise.
Ozualdo Candeias surgiu em 1967 com um filme inesperado, feito com um mínimo de recursos: A
margem. Vivíamos um tempo de radicalização política e o filme apareceu como um libelo poético
sobre os deserdados da sociedade urbana. O título da obra continha o germe do movimento que só
se firmaria depois.
Duas personagens monopolizam os fios do enredo desse filme: um louco manso e uma noiva negra,
abandonada no altar. À margem do rio Tietê, na favela em que vivem, compartilham seu infortúnio
com um janota maltrapilho. O destino inelutável acabará por reuni-los na grande barca que os
transporta desta para outra vida, em que esperam encontrar a redenção. Uma sincera compaixão
pelas personagens e um forte acento metafísico dão ao filme um tom de iconoclastia doce. Que
ninguém se engane: essa doçura não irá durar.
Mais próximo de seu universo de predileção, pela vertente do regionalismo, o segundo grande filme
de Candeias foi Meu nome é Tonho. Filme de gênero, aclimata o faroeste italiano, então em plena
força comercial, ao sertão do Sul/Sudeste do Brasil.
Um investimento mínimo possibilita cuidados na produção: Paulinho Nogueira é contratado para
criar a música; Peter Overback, na fotografia, torna-se responsável por uma câmera ágil e sempre
bem posicionada; Bibi Voguel, atriz em ascensão, surge como principal figura feminina.
Anos 20, lugar incerto do sertão, o bando de Manelão apavora. O nome recorrente evoca o
bandido da infância de Candeias, cuja recriação tanto pode retratá-lo poderoso, vaidoso, cruel
e inconseqüente, o Manelão de Meu nome é Tonho (1969), como um pobre coitado, preso a uma
dívida contraída de um proprietário, para tratamento de uma doença venérea, caso de Manelão,
o caçador de orelhas (1982).
O Manelão de Meu nome é Tonho age com discernimento criminoso: invade o cartório, pergunta ao
escrivão se determinadas pessoas tinham escritura de posse de suas fazendas. Diante da negativa,
proclama sorrindo: “Então as terras são minhas”. Com seu bando, assalta aquelas fazendas, mata
os donos, rapta meninas e moças, apropria-se de móveis e gado. Tudo executado entre risos
bestiais. O único componente humano parece reservado ao bandido que se aplica em cumprir
rapidamente o dever de exterminar, na defesa do princípio de que a morte cai melhor quanto mais
rápida, para a vítima não sofrer...
Nesse mundo primitivo e masculino, de corridas de cavalo, de humilhações e escárnio, amor e sexo
estão ainda separados. O amor está reservado para a bela prostituta, interpretada por Bibi Voguel, que
desperta a consciência de Tonho, pela insinuação do incesto que involuntariamente acabam de
praticar. O sexo ocorre num encontro fortuito de viajantes numa estrada. O garanhão de um cobiça a
égua do outro. Apeiam ambos e se comprazem com o espetáculo proporcionado pelo instinto animal.
Nessa fronteira entre o humano e o animal, as personagens não têm nome, pois não possuem
identidade: Mineiro, Gaúcho, Risonho, são na verdade nomes de bichos.
A cruel vingança de Tonho, no entanto, não é deflagrada pela consciência dos males infligidos a sua
família pelo bando de Manelão. Surge como reação à intimidação dos jagunços, que o interpelam
como o “babaca” que os frustrou ao ganhar a corrida de cavalos. Entre risadas de escárnio,
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estabelece-se uma fuzilaria em que são exterminados
todos os jagunços, bem ao estilo do exagerado
faroeste italiano.
Tonho busca o resto do bando na cidade. Obriga-os
a dançarem uns com os outros e a tirarem as cal-
ças. Mata-os implacavelmente. Num duelo assi-
métrico, em que Tonho ataca montando seu cavalo,
Manelão, a pé, acaba morto. A moça prostituta se
sente finalmente livre do jugo do bandido, e reco-
nhece em Tonho seu salvador. Procura por ele, mas
ele foge da irmã, agora ciente da revelação do tabu
do incesto. O drama de Tonho é, pois, a conquista
da dimensão humana pela absorção do padrão cul-
tural. Evolução de um comportamento puramente

animal, instintivo, para outro, lastreado na consciência moral.
A herança (1971) é uma adaptação muito particular do Hamlet, de Shakespeare. Candeias considera
o drama de Hamlet insuficiente. E altera radicalmente seu desfecho: quando Fórtimbras, vestido de
caubói, chega ao teatro da batalha em que sucumbiram o fazendeiro-rei, o príncipe-herdeiro e a
rainha-mãe, depara-se com uma carta-testamento (alusão a Getúlio, pai dos pobres?), em que o herdeiro
(David Cardoso) explicita seu desejo de que as terras “sejam entregues àqueles que nela trabalham e
nela nasceram”. Fórtimbras (Agnaldo Rayol), contrariado em seu interesse sucessório, ruge como um
leão, e parte furioso. Os rostos sulcados dos camponeses revelam surpresa com tal desfecho. E,
respeitosamente, recolhem o corpo do filho do fazendeiro numa carreta e demandam o cemitério.
Nessa tradução de Elsenor para o Fazendão houve redução deliberada da dimensão metafísica e
existencial para compensar a ênfase no político. Uma caveira de boi substitui a caveira de um
presumido homem ilustre. Ouve-se na trilha um arremedo de “to be or not to be”, sem qualquer
reverência ao célebre dito. A humana condição reduzida ao animal.
Numa operação premonitória, Candeias transforma em negros Ofélia e seu irmão Laertes. A aposta
no multiculturalismo, antes da moda internacional, permite ainda a Candeias tratar da loucura de
Ofélia, numa chave poética. O bebê que ela nina é na verdade um cacho de bananas embrulhado
em xale de criança.
A recusa do texto de Shakespeare corresponde à negação da fala no filme. Esta é substituída por
grunhidos e ruídos. Uma grande exceção: Candeias de tanto insistir com moda de viola na trilha
musical, acaba capitulando diante da harmonia dos versos de Fernando Lona na cena circense em
que, a pedido de Hamlet, os saltimbancos proclamam o libelo contra o tio-fazendeiro-usurpador.
Embora cantada, ou exatamente por isso, a palavra vence, nesse momento.
Algumas cópias de A herança circularam com legendas, por imposição dos exibidores. Apesar disso,
elas são em número reduzido, reproduzindo trechos da peça, adaptados à linguagem corrente. Eis
como ficou o desabafo do herdeiro-moribundo, lido numa legenda: “Deve haver mais coisa entre o
céu e terra que a nossa já estúpida filosofia”.
Em A herança, Candeias rejeita o sistema de valores predominante. Para ele, a literatura e a alta cultura
atuam na manutenção dos privilégios de classe, por meio de expedientes como o direito à herança.

A busca de Candinho
Candinho é um idiota, débil em tudo, que não fala, e, como se não bastasse, manca. Como a
personagem interpretada por Bentinho em A margem, procura por algo, uma integridade jamais
alcançada, uma nostalgia de pureza. Por isso, abandona o seu meio rural para buscar o Messias, do
qual possui um santinho, com sua imagem.
Chega à grande cidade, lugar de vícios e degradação. Não encontra seu Messias em nenhuma igreja
de nenhuma religião. Depara-se em seu caminho com deserdados da razão e da fortuna: uma
boliviana, cujo bebê é uma boneca, e com quem compartilha um prato de comida, feito de uma lata
de filme resgatada do lixo, e um índio penosamente aculturado, que, graças a uma fantasia feliz, faz
de um reles tijolo seu rádio de pilha.
Esses e outros tipos bizarros protagonizam situações grotescas em que o sexo apressado já não guar-
da nenhuma possibilidade de ensejar o amor. A mulher se prostitui para alimentar a família, que mora
na rua, composta de duas crianças e um pai alienado. Pratica um sexo rústico e mercantilizado, em
que não cabe idealização ou prazer. Numa das cenas mais chocantes desse filme implacável, essa

Bentinho e Lucy Rangel em A margem.



mulher, após o coito, limpa seu sexo com um jornal francês. Poucas vezes se viu cena tão contun-
dente no desprezo pela cultura estrangeira.
Após vivenciar sucessivas experiências de frustração, finalmente chega o momento culminante para
Candinho, seu encontro com o Cristo, anunciado na trilha sonora com o “Jesus, alegria dos
homens”, de Bach. Esse Messias, que se assemelha ao retrato do ícone é na verdade indiferente ao
sofrimento dos pobres e aflitos. Para frustração de Candinho, o comportamento do Cristo revela
uma intimidade com os poderosos em que não faltam servidão e cumplicidade.
Candinho rasga o santinho e vaga pela periferia até encontrar uma cruz, na qual se pendurou uma
metralhadora. Esta retém sua atenção e a da boliviana. Ouvem-se ruídos de tiros de repetição.
Anúncio da revolução?
Arriscado sugerir filiação estética a uma obra que renega qualquer sentimento de pertinência, mas o
Cristo pervertido de O Candinho parece ter saído de A idade do ouro, do Buñuel anticlerical, antiburguês.

Grau zero da política
Zézero é um caipira na miséria. Seduzido pela sereia da mídia, envolta em fitas de celulóide e
exibindo manchetes de jornais de São Paulo e Rio, propaganda de rádio e fotografias de beldades,
decide arriscar a sorte na cidade grande. Nem bem chega, é arregimentado para trabalhar na
construção civil.
Morando em barraco dentro da obra, vive tensas relações no trabalho e no sexo. No dia do
pagamento do salário miserável, observa os capangas do patrão a ameaçar os peões com armas e
rosnar como cães de fila (as metáforas de Candeias são cruas e diretas). Procura prostitutas de
arrabalde, com as quais se entende mal. Através de cartas escritas por um colega semiletrado dá
notícia à família de sua situação. Influenciado pelo meio, acompanha partidas de futebol pelo rádio
e o resultado da loteria esportiva. Como os outros peões, hesita em investir no Baú da Felicidade
ou na loteca. Tenta a segunda e ganha uma bolada. Compra um carrão e presentes, tudo conforme
manda o figurino do consumo. Chega buzinando de alegria na sua casinha miserável e procura a
família. Encontra o lugar abandonado. Uma moda de viola informa que estão todos mortos,
enterrados. Depara-se com a tosca sereia e pergunta: “Agora, que faço com o meu dinheiro?”. A
resposta não poderia ser mais chula.
Nessa parábola sobre a falácia da mídia e a exploração sórdida dos precários trabalhadores rurais
e urbanos, constrói-se uma implacável crítica do milagre econômico do regime militar. A condena-
ção de Candeias é dupla: pelo viés moral e político. Contra o artificialismo da situação, as promes-
sas, ilusão e engodo dos poderosos mancomunados. Contra a corrupção do sistema social.
Para tornar o prato ainda mais indigesto, Candeias adota a feiúra deliberada como outra ferramenta
de agressão à estética burguesa. Aqui não há lugar para o belo.
Intransigente, contundente, distante seja dos mecanismos de bajulação da crítica e do público, seja
da politicagem da classe cinematográfica, Candeias construiu um caminho solitário à margem das
correntes dominantes. Se às vezes foi reconhecido pela crítica (com prêmios nacionais e
internacionais) ou por organismos institucionais (INC/Embrafilme, Secretarias da Cultura), tal fato
só demonstra que nós – seu meio
– temos plena consciência de seu
valor. Quanto à recíproca, alguém
poderia dizer que é verdadeira?
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Valéria Vidal em A margem.
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O limbo das almas e a anomalia dos corpos
Inácio Araújo

Será preciso um dia nos determos melhor sobre Tambaú, reportagem cinematográfica que Candeias
realizou em 1955, que parece indicar precocemente certos rumos da carreira desse diretor.
Em primeiro lugar, Tambaú afasta-se avant la lettre do que viria a ser o Cinema Novo, embora conserve
um vínculo mais evidente com o neo-realismo. Ali, a vontade documental de Candeias limita-se à
observação horizontal, digamos assim. Diante de um fenômeno de fé (a devoção ao padre Donizetti e
suas curas milagrosas), o que interessa ao cineasta não é o padre, nem a natureza da manifestação
religiosa, e sim os fiéis, seus rostos, aflições, deformidades. Existe já muito nítida essa paixão por captar
a cru, sem nenhum filtro, inclusive ideológico, o que se poderia chamar de “cara da população”. Candeias
filma as pessoas, em determinados momentos, de forma magnífica, acentuada pelo fato de estar regis-
trando a última bênção do padre Donizetti e, portanto, a última chance dos peregrinos de obter a graça.
O filme existe nessa intersecção entre graça e desgraça, à qual não estarão alheios seus melhores filmes no futuro.
De certa forma, Tambaú prefacia o papel de Candeias na Boca do Lixo, da qual viria a ser não apenas um
realizador, mas um cultor. Em fotos e filmes, ele registrou mais e melhor do que ninguém esse local onde,
entre os anos 60 e 80, existiu a mais intensa atividade cinematográfica de que se tem notícia no Brasil.
O sabor de rascunho desses registros vem menos da precariedade da realização do que da forma de
encarar o lugar, a atividade cinematográfica e os freqüentadores. Festa na Boca e as duas versões de
Uma rua chamada Triumpho apresentam a característica comum de não estabelecer nenhuma hierarquia
entre os freqüentadores do local. Técnicos, atores, produtores, fiscais, críticos, figurantes dividem a cena
fraternalmente. Do mais poderoso ao humilde puxador de filmes, todos têm direito a seus quinze
fotogramas de fama. O que importa são, antes de tudo, os rostos, as expressões, a maneira como os
corpos se dispõem diante da câmera.
Cada um desses filmes tem uma particularidade, e o caráter familiar de Festa na Boca chama a
atenção por reconstituir o tipo de convivência horizontal que existia ali. É possível que um fotógrafo e
diretor como Osvaldo de Oliveira, o Carcaça, ganhasse salário maior que um eletricista como Miro
Reis, mas não havia nenhuma distância a separá-los; assim como Antonio P. Galante, ex-maquinista e
mais tarde produtor, convivia com um e com outro, mas também com gente intelectualizada, como
Rogério Sganzerla e Walter Hugo Khouri.
Nos filmes sobre a Boca, Candeias enfatiza as semelhanças e apaga as diferenças. Não julga: Toni Vieira,
Luiz Sérgio Person, Luis Carlos Barreto, Rubem Biáfora, Roberto Santos apresentam-se diante da câmera
como os figurantes ou as starlets. Todos buscam essa graça cinematográfica que não sabemos muito
bem onde está (no sucesso? na posteridade? no reconhecimento?). Os filmes feitos em tabletop (as duas
versões de Uma rua chamada Triumpho) são em geral compostos de fotos posadas. Cada personagem
cria de si mesmo a imagem que deseja perpetuar. Candeias não trabalha como o paparazzi que capta à
sorrelfa a intimidade dos outros.
No final de um dos filmes, a locução deixa claro o tipo de abordagem. Fala de todas aquelas pessoas,
cada uma com sua verdade cinematográfica. E depois lança a pergunta: o que é ser ou não ser sério no
cinema? Questão insidiosa, porque o próprio nome Boca do Lixo carregava conotações negativas: era a
zona da prostituição, da qual o cinema ali feito seria um análogo. Não tenha dúvida, por questões de
disputa de verba e poder mais de uma pessoa tinha interesse em difundir essa imagem.
Essa questão interessa a Candeias, mas subsidiariamente. O que prova a humanidade da Boca não são
os filmes feitos ali, nem o posicionamento do diretor. São os rostos. Como em Tambaú.
Na Boca, como em Tambaú, e em outros filmes, Candeias caracteriza-se pela crueza da observação.
Crueza ou, talvez, crueldade. A Boca é uma deformidade contida na São Paulo de Piratininga fundada
pelo padre Anchieta. Deformidade tão acentuada quanto a dos romeiros que buscam o padre Donizetti.
Assim como Donizetti acena aos romeiros, Anchieta abençoa ao final do filme essa rua, esse cinema,
essa cidade, como se esperasse ainda algo que viesse a redimi-los. Sabe-se que era preciso um milagre
para que aquilo persistisse, assim como parece ser necessário ao menos um por década para que o
cinema brasileiro continue a existir. O certo é que havia ali falta de condições, de equipamentos, de
orçamento, excesso de amadorismo. A ausência de visão de longo prazo era tão pronunciada como na
do pobre menino para cujos olhos o pai buscava um milagre em Tambaú.
Talvez se possa dizer, à luz desses filmes curtos, que o cinema paulista nunca teve outro momento de
tão intensa e democrática convivência entre pessoas e idéias as mais diversas como na Boca, mas esse
é apenas um detalhe. Insisto: o que conta são os rostos, as expressões – elas é que designam a
anomalia, seja a do cinema, seja a das pessoas.



A paixão de Candeias pelo anômalo e pelo
extraordinário esta presente desde A
margem, seu primeiro longa. Existe ali o
personagem Bentinho, o retardado que se
apaixona pela moça que serve café. Mas o
outro homem, Mário Benvenutti, com seus
modos fidalgos em meio ao lixo da
margem não seria outra anomalia? E a
prostituta cheia de bons sentimentos re-
presentada por Valéria Vidal, que tem por
sonho o véu e a grinalda do casamento?
Visão ingênua? Primitiva (como queria
Rubem Biáfora)? Pouco provável. Candeias
dispõe seus personagens desde então
numa situação de equilíbrio precário e é
dali que os observa.
Com o tempo essa crueza se mostra mais

claramente. Os favelados de Zézero, o mutilado que tenta suprir, com um carrinho de rolemã, a ausên-
cia das pernas (já não me lembro em qual filme), os bandidos sádicos de Meu nome é Tonho. Todos esses
seres deformados, física ou moralmente, todas essas almas captadas num limbo não são, a rigor, dife-
rentes daquela gente trôpega de Tambaú, que, embora mal consiga se manter sobre as pernas, deposi-
ta as muletas em honra ao milagre que, acreditam, aconteceu e os libertou.
O Candeias de Tambaú contém já o Candeias da Rua chamada Triumpho, ou de As rosas da estrada e tan-
tos outros. É o cineasta dos destinos incompletos, malformados, situados entre o milagre redentor e o
silêncio espesso da imagem (pode ser a imagem da estátua de Anchieta, pode ser a de uma prostituta
em frente a um bar), entre o favor divino capaz de resgatá-las e a impiedade terrena que os desfigura.
No caso, a Boca é vista também como uma fraternidade que parece partilhar solidariamente a fortuna e
as adversidades de fazer cinema no Brasil. Comunidade desviante em mais de um nível. Não só se de-
dica a uma atividade marginal, como constitui o segmento popular dessa atividade, ou seja, aquele dedi-
cado aos faroestes e filmes “de sexo”, estigmatizado tanto por dirigir-se a um espectador pouco letrado
como por ser realizado majoritariamente por pessoas também incultas.
A convivência com o meretrício (à noite, a gente do cinema ia embora e as prostitutas ocupavam a rua)
apenas acentuava esse caráter, ao mesmo tempo que servia para reforçar os laços fraternos. Ninguém
ali, com a possível exceção dos Massaini, podia se julgar superior aos demais. O figurante de hoje podia
se tornar astro amanhã; o modesto maquinista podia muito bem a horas tantas dirigir um filme de suces-
so e tornar-se um produtor importante. Ou, vice-versa, algum descuido administrativo fazia um produtor
ir à falência e tornar-se empregado da noite para o dia.
A mobilidade social no interior da comunidade era acentuada, e ninguém estranharia a história de um
produtor que, após conseguir um diploma de bacharel em direito, passou a assinar seus trabalhos pom-
posamente, como sendo produzidos pelo “Dr. Fulano de Tal”. Não era uma questão de se atribuir im-
portância, mas de obter, pelo título, uma estabilidade que o dia-a-dia solapava.
Quando Candeias filma ou fotografa a Boca do Lixo é uma espécie de microcosmo que contém todo o
mundo, ou pelo menos todo o mundo brasileiro, que está observando. A Boca era uma fraternidade em
que os irmãos podiam se chamar Alfredo Palácios ou Puxador de Filmes Anônimo. Todos faziam parte de
um mesmo destino maior, cada um era parte de um organismo, de um todo solidário em que cada peça
parecia adivinhar que vivia num equilíbrio precário, sinuoso.
Parecia adivinhar? Adivinhava efetivamente? Não sei. Em alguns momentos, com certeza se imaginava
que aquilo existiria para sempre. Candeias não estava, acredito, entre os que nutriam essa crença.
Candeias documentava. Não se documenta a eternidade. Para quê? Candeias tinha provavelmente plena
consciência da precariedade da Boca e a documentava com o mesmo sentimento aflitivo de fim de festa
com que foi capaz de mostrar a Tambaú de Donizetti no exato dia em que o padre, pela última vez, lança-
va de viva voz sua bênção aos fiéis, antes de retirar-se para o claustro. Hoje, quase ninguém mais sabe
o que foi Tambaú. Daqui a pouco ninguém saberá o que foi a Boca do Lixo. Candeias, cineasta das
existências infortunadas, dos seres que vivem a desgraça em função da hipótese da graça, é também, e
muito profundamente, um cineasta da história.
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Mário Benvenutti.
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A Boca do cinema
Inimá Simões

Nos idos da segunda metade dos anos 60 e durante toda a década seguinte, quem chegasse à rua
do Triunfo, nas imediações das antigas estações ferroviárias, tinha uma imediata impressão de der-
rocada urbana. A presença dos botecos, inferninhos suarentos, hotéis de alta rotatividade e da po-
pulação típica que gravitava em torno desses lugares contribuía para o clima decadente. A região
fora denominada pela crônica policial de Boca do Lixo, devido às prostitutas, ladrões e meliantes
que por ali circulavam. Mas, sob essa aparência duvidosa funcionavam dezenas de pequenas pro-
dutoras, lojas de equipamentos, oficinas de manutenção e reparo, além de estúdios de fundo de
quintal, todos empreendimentos voltados ao conjunto da atividade cinematográfica, que se insta-
laram na região no início do século XX, atraídos pela facilidade de escoamento dos filmes para ou-
tras capitais e interior do país por meio do transporte ferroviário.
O epicentro da agitação era o bar Soberano, que reinava absoluto. Na hora do almoço o sucesso
era o PF (prato-feito), enquanto no final da tarde, no circuito mesa-balcão-calçada, bebia-se ge-
nerosamente, ao som de muita conversa. Em véspera de filmagem o movimento aumentava signi-
ficativamente, ocasião em que maquinistas e eletricistas arrumavam trabalho para as semanas
seguintes. Atores, mocinhas em busca do estrelato, figurantes profissionais, produtores, jornalistas,
fotógrafos, estudantes da USP, o pessoal da Cinemateca Brasileira, todo mundo passava para bater
ponto e discutir cinema, comentar os tempos difíceis e idealizar projetos mirabolantes. O saudoso
escritor Marcos Rey, que teve várias obras adaptadas para cinema da Boca, aparecia de vez em
quando e gostava de dizer que se um forasteiro entrasse no Soberano para comprar cigarro, ao sair
já tinha garantido uma ponta num filme qualquer. Segundo ele, bastava dobrar a esquina da Boca
para ter “physique du role”. 
Por trás desse aspecto algo decadente vibrava o cinema brasileiro de sempre, à base de suor,
esperteza e uma dose razoável de romantismo. É bom lembrar que na frente do Soberano estava
instalada a Cinedistri, criada por Oswaldo Massaini, em 1949, e produtora de O pagador de promes-
sas, dirigido por Anselmo Duarte (Palma de Ouro em Cannes, em 1962). Perto, a Servicine, de
Alfredo Palácios e Antonio P. Galante (que depois constituiu sua própria empresa), que produziu e
participou entre 1968 e 1971 de filmes tão distintos como Cangaceiro sanguinário, A mulher de
todos, Lance maior, Memória de Helena e Sertão em festa. Ali ficavam também muitas empresas dis-
tribuidoras de filmes estrangeiros, e existia até mesmo uma especializada em filmes russos. Sem
contar as distribuidoras de curtas-metragens e documentários, freqüentadas pela juventude enga-
jada dos cineclubes. 
O fato é que, por uns bons quinze anos, a rua do Triunfo, ou a Boca de Cinema, conforme a deno-
minação mais genérica, recebeu e hospedou gente que chegou em busca de qualquer trabalho tem-
porário, foi ficando e terminou constituindo empresa, arrebanhando parceiros e fazendo capital com
filmes – do cangaço tradicional às pornochanchadas provocativas, passando por todos os gêneros
imagináveis – que preencheram a programação das salas de cinema, obrigadas pela legislação a
manter uma quota mínima para a produção nacional. O momento de ouro dessa produção desvin-
culada da Embrafilme e de outros órgãos de fomento estatais, se deu principalmente na segunda
metade dos anos 70, quando os filmes produzidos na Boca, invariavelmente de baixo orçamento e
muitas vezes realizados em parceria com distribuidores e exibidores, ocuparam parcela consi-
derável das telas brasileiras. A participação do público em relação aos nossos filmes foi elevada ao
patamar nunca mais alcançado de 30% do cômputo geral, para irritação dos defensores da alta
política cinematográfica, que viam nesses filmes de extrato comercial (e não raramente de quali-
dade artesanal) uma ameaça a nossa cultura. 
Foi por volta de 1967, 1968, que o Soberano começou a receber os estudantes e aficionados que
iriam constituir o núcleo mais intelectualizado do chamado cinema da Boca do Lixo, fugindo da pro-
dução acadêmica-chique, que dera com os burros n’água a partir do desastre do Titanic-Vera Cruz,
e que via a Boca como lugar de comércio, de lucro, e portanto um espaço indigno de receber-lhes.
Para os moços, dispostos a viabilizar suas idéias, o que mais importava era que ali se fazia cinema.
Em meio às discussões no bar-restaurante, chegaram a postular uma estética da Boca do Lixo e a
redigir o manifesto do “cinema cafajeste”, contestando tudo o que havia sido feito até então. 
O grupo realizou diversos filmes. O primeiro foi As libertinas, em três episódios, algo comum na
época, e cujas frases promocionais clamavam por sexo para escandalizar o público. O pessoal da
Boca de maneira geral não simpatizou muito com aquela rapaziada estranha e agitada, que termi-
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nou por produzir filmes marcantes, entre os quais obras de referência como O Bandido da Luz
Vermelha, assinado por Rogério Sganzerla. Candeias, que já fizera sua estréia em longas-metragens
com A margem, e tinha idéias claras sobre seu caminho como cineasta, aproximou-se deles, e, dos
encontros, surgiu a idéia de promover o Prêmio Ferradura, destinado aos piores filmes do ano, com
a finalidade de tirar a Boca de certo comodismo que estava impregnando as produções locais. 
O sucesso dos filmes eróticos representou o impulso decisivo da Boca em direção ao primeiro
plano do cinema brasileiro. Esse gênero se aclimatou de tal maneira entre nós, que, após o
necessário tempo de adaptação, os vínculos com os modelos europeus praticamente desapare-
cem. Como o futebol, que importado encontrou aqui sua expressão mais criativa, a pornochan-
chada tinha obtido o maior êxito de público do cinema brasileiro. Em um prazo de menos de uma
década, aquele território se constituiu no principal núcleo de produção do país, chegando a
responder por mais de um terço dos longas nacionais lançados no circuito comercial até 1980.
Fauzi Mansur, Antonio P. Galante, Toni Vieira, Manuel Augusto Sobrado Pereira, Oswaldo de
Oliveira, Miro Reis, Ody Fraga (uma inteligência rara a serviço do cinema ligeiro) e Candeias for-
mavam a linha de frente da Boca. Candeias, presente no dia-a-dia, orientava a arraia miúda, cri-
ticava os filmes pretensiosos, que buscavam as soluções de efeitos fáceis. Ao mesmo tempo,
desenvolvia uma filmografia singular e ainda dirigia Caçada sangrenta, estrelado e também pro-
duzido por David Cardoso, “o James Bond do Pantanal”, em seu eterno papel de herói invencível
às voltas com belas mulheres nas produções da Dacar. 
A Boca de Cinema produziu centenas de filmes neste período que vai até o final da década de 70,
quando se inicia um processo de decadência irreversível, resultado de alterações profundas no mer-
cado, que não cabe aqui explicitar. Sem ser uma entidade organizada, a Boca conseguiu reunir num
pequeno território da cidade pessoas que representavam tendências e experiências as mais diver-
sas: Luiz Sérgio Person (que fez um filme em episódios com Candeias), Roberto Santos, João Batista
de Andrade, Denoy de Oliveira, Egidio Eccio, Walter Durst, Silvio de Abreu, José Mojica Marins.
Candeias é personagem desse pedaço da cidade, e graças a seu instinto jornalístico registrou
fotograficamente os principais momentos, incluindo as festas e a passagem de figuras ilustres.
Só não guardou imagens do coquetel que promoveu no lançamento de Meu nome é Tonho, um
faroeste a sua moda: para evidenciar suas discordância em relação aos lances de marketing e
ao bom-mocismo que começavam a tomar conta do cinema brasileiro, optou por servir dez litros
de cachaça de São Carlos, no Soberano de sempre. A festa foi muito animada e rendeu até
matéria no Notícias Populares.

Jonh Doo Tomé



A Boca do lixo
Bentinho

Na verdade, não era “boca do lixo” e sim pólo cinematográfico. Mas como aceitar que o cinema
paulista, instalado numa zona de prostituição, estava fazendo história e ganhando a Palma de Ouro?
Era preciso denegrir aquela imagem e os intelectualóides da época se encarregavam disso.
Cineastas frustrados – que não conseguiam convencer os produtores com seus argumentos e
roteiros, tidos como arte, e que tinham acesso à imprensa escrita – rotularam-no como Cinema da
Boca do Lixo.
Mas, quando as companhias conseguiam verba no Rio de Janeiro, através de leis que protegiam o
cinema nacional, eram obrigadas a depositar no Banco do Brasil parte de seus lucros, e eles rea-
lizavam seus filmes com toda a estrutura da Boca do Lixo. Aí rotulavam como “cinema de arte” e
divulgavam desde a primeira tomada até a finalização. Entretanto, como não havia interesse por
parte dos exibidores, os filmes ficavam mofando nas prateleiras das distribuidoras, até encontrarem
um festival ou uma exibição especial.
O Cinema Marginal tinha o Mojica, o Candeias e o Sganzerla. O cinema comercial tinha o Toni
Vieira, Jean Garret, Ody Fraga e muitos outros. O cinema de elite tinha o Coimbra e o Walter Hugo
Khouri, que conseguiam, através do Massaini, verba da Embrafilme.
O cinema da rua do Triunfo se resumia a um quarteirão de uns 250 metros, com quatro bares: dois
freqüentados pelos profissionais de cinema, e dois por bandidos que davam proteção a eles, caso
algum meliante desavisado tentasse qualquer golpe contra quem eles conheciam. O respeito era
mútuo e as prostitutas amigas.
Os técnicos que freqüentavam a oficina do Honório, na rua Bento Freitas, para alugar equipamen-
tos, se reuniam durante o dia em frente à oficina, e à noite passavam pelo restaurante da rua 7 de
Abril, em frente aos Diários Associados, para tomar umas e outras. 
Os produtores, pouco a pouco, foram se transferindo para perto das distribuidoras, estrategica-
mente instaladas próximas das estações ferroviárias e rodoviárias. Dessa forma era feita a remes-
sa e o recebimento dos filmes. Logo depois, juntaram-se a eles os técnicos e diretores, formando
ali um verdadeiro gueto.
Um dia, na rua do Triunfo, um filme caiu como se fosse uma bomba: O império dos sentidos. Pronto!
Estava inaugurado o cinema pornográfico, cujos produtores compravam os juízes para que os filmes
fossem liberados. A partir daí, ficou difícil saber quem era quem, pois os diretores e produtores cria-
vam pseudônimos para não serem identificados.
E, assim, o Cinema da Boca do Lixo conseguiu seus anos de glória. Quem não passou por essa fa-
culdade foi reprovado e continua fazendo o cinema teórico.
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Candeias, equipe e atores durante as filmagens de Meu nome é Tonho, junto do jipe usado em diversas produções.



51

Oswaldo de Oliveira, o Carcaça Toni Vieira

Jean Garret Antônio B. Thomé Ody Fraga

Estes Caras na sua passagem pelo Cineboca deixaram um rastro de quase (ou mais de) cem longas.



A MARGEM
Ficção, 1967, 35 mm, P&B, 96 min

Inspirado em acontecimentos reais publicados em jornais
popularescos, o filme aborda o dia-a-dia da população pobre
que vive às margens do rio Tietê através das experiências de
quatro personagens. Estes observam logo de início o surgimen-
to no rio de uma mulher numa canoa; ela como que anuncia a
morte dos quatro, que ocorrerá na segunda parte do filme. 

Recebido já no seu lançamento com o entusiasmo de críticos
tão diferentes como Moniz Vianna, Alex Viany ou Rubem
Biáfora, e em geral relacionado nas listas dos melhores do
cinema brasileiro e nas grandes mostras retrospectivas, A
margem permanece como enigma, pois sua fortuna crítica de
forma geral limita-se a tentar enumerar as influências do dire-
tor ou salientar reiteradamente os mesmos elementos estilísti-
cos – por exemplo, a utilização do ponto de vista subjetivo na primeira metade da fita. 
Mesmo tendo servido de inspiração para os diretores do Cinema Marginal, o filme pouco se rela-
ciona estética ou ideologicamente com as obras desse movimento, cuja reiteração da escatologia
e da violência nada tem em comum com o filme de Candeias. Ao mesmo tempo que há uma série
de referências cinematográficas passíveis de serem aduzidas a partir de A margem (Limite, avant-
garde francesa, Pasolini, Buñuel etc.), seu arcabouço estético não sustenta tais comparações para
além de momentos muito pontuais.
O fio da trama, em torno de dois casais cujas relações amorosas não se completam, serve tão-somente
de desculpa para discussões mais complexas, mas ao prender-se a essa trama, boa parte dos analistas
do filme acabaram julgando-o e ao seu diretor naïfs, opinião completamente improcedente.
O filme, tal como a figura da morte ali representada – e nunca será de mais reprisar a excelên-
cia desse aparecimento na seqüência de abertura, marcada pelo clima de suspense criado pela
música e pelos olhares dos personagens centrais –, desafia seus espectadores de forma muito
intensa, pois, apesar do seu idealismo, já está presente uma das recorrências da obra de
Ozualdo Candeias: a deambulação física e existencial dos explorados – lembrando que a deam-
bulação constitui uma das chaves para a compreensão do cinema moderno de forma geral (vide
o Roberto Rosselini de Alemanha, ano zero, 1947, ou o Jean-Luc Godard de Acossado, 1959, dois
exemplos bem expressivos). 
Os personagens centrais andam no entorno do rio Tiête, andam por matagais ermos, andam próxi-
mos de canteiros de obras, andam pelos escombros de uma igreja, andam pelo centro da grande
cidade. Andam, andam e andam, e não encontram pouso nem sossego em nenhum lugar, instigante
representação cinematográfica do vagar da consciência humana por culpas, ausências, recalques,
medos, paixões e ressentimentos. Como A margem apenas aponta para tudo isso, sem fazer os per-

sonagens declinarem longos discursos sobre
sua situação nem evidenciarem tais problemas,
a força da representação torna-se exponencial-
mente maior. 
A paz só vem com a morte, permitindo aos per-
sonagens o fim dessa deambulação das cons-
ciências, e aqui novamente há grande força
estética no plano que apresenta a morte e os
outros quatro personagens dentro do barco,
com o poente ao fundo.

Arthur Autran
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Direção, roteiro, montagem e produção: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia: Belarmino Manccini.
Música: Luiz Chaves e Zimbo Trio.
Elenco: Mário Benvenutti, Valéria Vidal, Bentinho, Lucy Rangel,

Telé, Karé, Paula Ramos, Brigitte, Ana F. Mendonça, 
Paulo Gaeta e Nelson Gasparini.

Prêmios: Coruja de Ouro de Direção, Atriz Coadjuvante e Música de 1967 – prêmio ofertado pelo INC
(Instituto Nacional de Cinema)/ Adicional de Qualidade de 1968 – prêmio ofertado pelo INC/ Menção
Honrosa para a Música e para a Atriz no III Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 1967/
Governador do Estado de São Paulo de Melhor Diretor, Melhor Atriz e Melhor Música de 1967.



O ACORDO (1º episódio de TRILOGIA DO TERROR)
Ficção, 1968, 35 mm, P&B, 42 min

Mulher faz acordo com o Diabo, no qual, em troca de proteção para a família, ela terá de entregar
uma virgem ao demônio.

Ozualdo Candeias costuma dividir sua obra entre os filmes que são e os que não são cem por
cento seus. O acordo, entretanto, não se encaixa prontamente em nenhuma dessas classifi-
cações, trata-se de uma encomenda: como os filmes de terror de Mojica vêm rendendo um bom
dinheiro, Candeias é chamado para dirigir um episódio que lide de alguma forma com o fantás-
tico, e essa é a única restrição, temática ou estilística, que lhe é dada. No mais, tem o direito
de fazer o que quiser.
Essa indecisão sobre o direcionamento a ser dado cria um filme curioso: O acordo é uma espécie
de continuação de A margem e um teste em média-metragem para Meu nome é Tonho. Difuso no
início (como em quase toda a obra de Candeias, onde as regras do jogo são dadas à medida em
que são necessárias, jamais antes), e com uma trama de horror sobrenatural que está longe de ser
um dos atrativos da fita, O acordo se desenvolve mais como um elogio da pureza de sentimentos,
como no encontro final entre uma linda virgem e um estranho pastor, que a salva das mãos de todos
os camponeses hipócritas do vilarejo, e termina se revelando como uma possível reencarnação de

Jesus Cristo (ou será que se trata apenas de mais um louco?).
Em Trilogia do terror, Candeias faz como Luiz Sérgio Person,
no mesmo filme: longe de seu território de interesse, o jeito
é adicionar algumas regras do gênero horror, e, no mais,
seguir seu próprio caminho. Em O acordo, há risos ma-
quiavélicos e gurus, mas o que há de mais interessante na
apropriação do universo do cinema fantástico por Candeias é
o uso das crenças locais, nacionais, e não da tradição eu-
ropéia de vampiros, monstros ou lobisomens. Se há horror,
ele vem do rosto desfigurado de um homem possuído por um
espírito. Sob esse aspecto, o filme já antecipa a “verde-
amarelização” de Hamlet em A herança.
Mas o terror é apenas peça acessória no filme. O acordo é
mais uma espécie de laboratório, de visita ao ateliê-Candeias:
iniciando com o dispositivo de câmera subjetiva de A
margem, o filme caminha aos poucos para um começo de
bangue-bangue, como em Meu nome é Tonho, e introduz a
violência física/sexual entre homens e mulheres, como em
Zézero e Aopção. Se não é a última palavra sobre o cineasta,
O acordo pode muito bem ser tratado como a primeira.

Ruy Gardnier
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Direção e roteiro: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia: Peter Overbeck.
Montagem: Silvio Renoldi.
Música: Damiano Cozella. 
Produção: Antonio Polo Galante.
Cia. produtora: Nacional Filmes, Companhia Cinematográfica Franco-Brasileira e 

Produções Cinematográficas Galasy.
Elenco: Lucy Rangel, Regina Célia, Alex Ronay, Durvalino de Souza, Luiz 

Umberto, Ubirajara Gama, Nádia Tell, Eucaris de Morais, Henrique 
Borges e José Júlio Spiewak.

2º Episódio: Procissão dos mortos de Luiz Sérgio Person.
3º Episódio: Pesadelo Macabro de José Mojica Marins.
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MEU NOME É TONHO
Ficção, 1969, 35 mm, P&B, 95 min

Criança é raptada por ciganos errantes com quem passa a viver, sem
conhecer seus pais. Já rapaz, Tonho abandona os ciganos e vai viver
por conta própria, encontrando em sua trajetória uma bela mulher,
que tem um irmão desaparecido, e um bando de facínoras extrema-
mente violentos.

Depois do inesperado A margem, (“as buscas insensatas levam a
descobertas inesperadas”, diria Bressane), belo ponto de partida de
seu cinema “imperfeito”, Candeias continua a cada fita afinando seu
estilo, realizando livremente suas provocações espontâneas em
celulóide. Desta vez, no lugar do subúrbio (sub-urbe) paulistano,
mestre Ozu muda o eixo da câmera e cria seu primeiro faroeste cabo-
clo (vide ainda A herança e Manelão), Meu nome é Tonho, que, como
todo grande filme de ficção, também é um grande documentário –
mas um documentário, digamos, diferente. Há na fita uma fatura crua, com intenções evidente-
mente despojadas e, de certa forma, realistas (a ausência de pudores é radical), mas dizer apenas
isto daria uma imagem pálida do que é o filme. O cinema de Candeias é tão mais rico pois se insi-
nua por diversos temas e interpretações, sem prejuízo ao conjunto, porém. 
Falar em poesia-menos é um caminho claro e bastante rico para apreender seu cinema; afinal,
como não admirar a alta temperatura informacional deste cinema “pobre”? Como não guardar na
memória, por exemplo, a simplicidade da cena inicial – uma das mais lindas imagens de todo cine-
ma brasileiro – com a cigana dançando descalça pelo mato ao som de “Menina”, de Paulinho
Nogueira, tocada com um acento típico dos spaghetti westerns? (Aliás, falando em faroestes ita-
lianos, vale lembrar que Leone é uma sintonia talvez secundária, mas que sempre perpassa Tonho.)
Idem para certa vocação de estranhamento provocada – e muito comentada – por suas imagens
não-oficiais e anti-naturalistas. Artista formado pela vida, Candeias talvez seja um criador de vulga-
ridades. Tanto melhor, pois assim sabemos que estamos mais perto da realidade e não das habi-
tuais imagens condicionadas.
Poderíamos falar ainda sobre como seus filmes se situam no horizonte do provável (e não no da
certeza), no plano visual, estético, o que, ao contrário do que se possa pensar, não é pouco em se
tratando de Candeias. Em Meu nome é Tonho, a lei seria a do dinheiro, mas, como para seus per-
sonagens dinheiro não há, o poder é exercido na bala mesmo – ou seja, a vida não vale nada. O que
há de mais notável em tudo isso é a maneira como se consegue seguir em frente sem as conven-
cionais muletas da psicologia, da moral barata ou da sociologia maniqueísta. Aqui, é preciso repen-

sar a noção de belo: as coisas são o
que são, e ponto. Assim como para
alguns “uma mulher é uma mulher”,
em Tonho também se suprime qual-
quer noção adjetiva – neste caso, em
troca do real em contato imediato
com o olho do espectador. Alguns, os
tolos incorrigíveis, dirão em sua
arrogância que se trata de um cinema
mal feito, canhestro; outros, porém,
saberão ver a beleza e a liberdade
destas imagens anárquicas e, às
vezes, necessariamente sórdidas,
estes são os ilustrados, para eles há
esperança. 

Juliano Tosi
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Direção e roteiro: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia: Peter Overbeck.
Montagem: Luiz Elias.
Música: Paulinho Nogueira.
Produção: Manuel Augusto Cervantes e Nilza de Lima.
Cia. produtora: Produções Cinematográficas Ibéria.
Elenco: Jorge Karam, Bibi Voguel, Nivaldo Lima, Edio Smanio, Walter Portella, Toni 

Cardi, Cláudio Vianna, Aluísio de Castro, José Ferreira e Mário Lima.

Prêmios: Melhor Diretor no III Festival de Cinema de Marília, em 1969. - Governador do Estado de
São Paulo de melhor edição e revelação de 1969 - Menção honrosa no festival de cinema de São
Carlos de 1969.



A HERANÇA 
Ficção, 1971, 35 mm, P&B, 90 min

Adaptação de Hamlet, de Shakespeare, para o Centro-Sul
brasileiro do início do século XX. Omeleto, um rapaz filho de
senhores do sertão, vai para a capital com o objetivo de estu-
dar e fazer-se doutor. O pai morre e ele volta antes do espe-
rado, encontrando a mãe casada com o irmão do pai. O fale-
cido volta do além e conta para o filho que foi assassinado, o
rapaz promete vingança a fim de que a alma do pai possa des-
cansar em paz.

Hamlet já foi interpretado por grandes atores como Lawrence
Olivier, John Barrymore, Richard Burton e até Sarah Bernhardt e
Asta Nielsen travestidas. E o filme foi dirigido por gente compe-
tente (ou quase) como Olivier, Kenneth Branagh, Tony
Richardson, Grigori Kosintsev e Franco Zeffirelli.
Mas certamente em nenhuma oportunidade foi adaptado de modo tão livre e atrevido como no
Brasil de 1970, onde, em plena Boca do Lixo paulista, Ozualdo Candeias escreveu, dirigiu e
fotografou A herança.
Tinha tudo para dar errado, a começar pelo elenco heterogêneo: um sex symbol popularesco (David
Cardoso), um rouxinol da música brega (Agnaldo Rayol), uma atriz televisiva de rosto marcante e
estilo denso (Bárbara Fazio), vários ilustres desconhecidos. Como se não bastasse, a tragédia do
príncipe da Dinamarca é transposta para o meio rural brasileiro numa paródia do western italiano,
na qual os nobres são transformados em caipiras ou fazendeiros. Ofélia, por exemplo, é uma bela
mulatinha, e o trunfo da peça, a prosa poética do mestre Shakespeare, foi substituído por legendas
nos monólogos interiores dos personagens. O resto é silêncio.
Mas, diria o dramaturgo, há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. O
resultado é mais que satisfatório, chega a ser surpreendente. A herança é ainda mais estranho que
A margem, o primeiro longa do diretor, e não tem a explícita poesia deste; é de uma estranheza
áspera, que chega a incomodar. Em certos momentos, estamos bem próximos das primeiras cenas
de Deus e o Diabo, do Glauber, e quase sempre, da totalidade de Augusto Matraga, do Roberto
Santos, inclusive no uso da música cantada como auxiliar narrativo. 
Músicas emblemáticas (cirandas infantis, marchas fúnebre e nupcial, “Sertaneja” de René
Bittancourt), lindamente tocadas como moda de viola. E ainda ruídos da natureza (ventanias, chu-
varadas), vozes de animais, gargalhadas debochadas do protagonista. No único momento em que a
palavra conduz a ação (no circo, onde Omeleto denuncia o assassinato do pai), temos uma canção
caipira cheia de som e de fúria.
Apesar de tudo, o enredo shakespeariano está presente em quase todas as seqüências. Ao desco-
brir que o pai foi assassinado pelo tio, que casou com a mãe (revelação feita pelo fantasma do fale-
cido), o protagonista finge-se de
louco. Mais tarde, mata sem querer
o pai de sua amada, que enlouquece
e depois morre afogada. Na carni-
ficina final, morrem todos. Na peça, a
herança vai para um parente. Na ver-
são de Candeias, a fazenda é dividida
entre os trabalhadores rurais. Ser ou
não ser original, eis a questão.

João Carlos Rodrigues
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Direção, roteiro e fotografia: Ozualdo R. Candeias.
Montagem: Luiz Elias.
Música: Fernando Lona e Vidal França.
Produção: Cleuza Rillo, Antônio Alves Cury, Otávio Fernandes e Virgílio Roveda.
Cia. produtora: Long Filmes Produções Cinematográficas.
Elenco: David Cardoso, Bárbara Fazio, Agnaldo Rayol, Zuleica Maria, Túlio de

Lemos, Américo Taricano, Antônio Lima, João Batista de Andrade, 
Rubens Ewald Filho, Jean Garret e Rosalvo Caçador. 

Prêmios: Governador do Estado de São Paulo de
Melhor Direção e Melhor Atriz Coadjuvante de
1971/ Air France de Melhor Direção de 1971. 



CAÇADA SANGRENTA
Ficção, 1974, 35 mm, Cor, 90 min

Homem ligado ao submundo rouba alguns dólares do cofre de uma conhecida sua e foge. Ela,
envolvida com prostituição, é assassinada e o homem torna-se o maior suspeito, sendo perseguido
por um policial pelo interior do Mato Grosso.

Nem sempre se tem lembrado de mencionar e comentar
Caçada sangrenta quando se traça a linha evolutiva dos filmes
de Candeias. Alguns dirão se tratar de um filme de produtor,
em que o diretor foi contratado a posteriori. Há que se lembrar,
porém, que David Cardoso teve o mérito de uma escolha bas-
tante acertada: em outras mãos, talvez fosse um thriller tropi-
cal dos mais ordinários, o que com certeza não é o caso. Há
algum tempo falava-se em não-hierarquia dos gêneros, e creio
ser necessário voltar a esse termo para ver Caçada como se
deve. Entre os filmes de Candeias, este parece ser o mais difí-
cil de apreciar, porque é preciso buscar uma liberdade total, ter
certa inocência no olhar. Encomenda ou não, o importante é
que Candeias faz sempre o seu cinema; aqui, o maior risco da
criação está em buscar desarticular algumas das relações
habituais do espectador diante de um filme – que dirá nacional.
É notável a maneira como se investe livremente num gênero
bastante explorado pelo cinema brasileiro, mas quase sempre
de forma pouco original e um tanto duvidosa. Muito já se falou
sobre a câmera como sendo um lápis na mão do diretor, e é o

que se pode imaginar ao ver Caçada: a descontinuidade das imagens, a absoluta liberdade
antinarrativa, o ritmo na cena e não no roteiro, e até mesmo a imensa relatividade dramática, tudo
contribui para este filme espontâneo, um tanto imperfeito e, por isso, ainda mais belo.
Por outro lado, criou-se a lenda de que o cinema brasileiro da época (ou boa parte dele) só inves-
tia na fórmula “sexo & violência” e, talvez por isso, uma cortina de silêncio tenha encoberto muitas
fitas bacanas, entre elas, Caçada. Em essência, nenhuma das perseguições, brigas e nudez do filme
têm muita relevância ou conseqüência – vide o final aberto. 
Nada desprezível, porém, é a maneira como se subverte as expectativas de uma intelligentsia que
espera por filmes sérios, graves e convencionais; do chamariz sexual à propaganda escancarada,
passando por toda uma gama de vulgaridades deliberadas, Candeias parece impor como regra uma
quase-displicência geral. Sub-repticiamente, no entanto, há algo de genial, que consiste em desti-
lar criticamente os clichês típicos daquele cinema que alguns acreditam ser o pior cinema do
mundo, isto é, o cinema brasileiro. Lembremos, por exemplo, do cinejornal oficioso dentro de
Caçada: qual espectador não entenderá a cena como contra-manifesto e comentário ao governante
arrivista que, justamente, estaria sendo incensado? É de pequenos achados como esse que se faz
um filme como Caçada sangrenta.

Juliano Tosi
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Direção e roteiro: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia: Virgílio Roveda.
Montagem: Luiz Elias.
Música: Ronaldo Larck.
Produção: David Cardoso, José Eduardo Rolim e Gilberto Adrien.
Cia. produtora: Dacar Produções Cinematográficas.
Elenco: David Cardoso, Marlene França, Walter Portella, Fátima Antunes, Heitor 

Gaiotti, Carmen Angélica, Leon Cakoff, Renato Petri, Evelize Oliver e 
Munir Razuk.
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AOPÇÃO ou AS ROSAS DA ESTRADA
Ficção, 1981, 35 mm, P&B, 87 min

A trajetória das mulheres das zonas rurais, que moram às margens
das estradas brasileiras e seu encantamento com o asfalto e os ca-
minhões, leva-as a meter o pé na estrada em direção à cidade grande.
Lá tentam um destino melhor que o da prostituição.

Aopção é o melhor filme de Candeias e, sem dúvida, um dos melhores
longas-metragens brasileiros de todos os tempos. Não por acaso, foi
premiado no Festival de Locarno com um Leopardo de Bronze. É uma
obra-prima incontestável.
Poucas vezes no cinema encontraremos obra cuja autoria seja tão
concentrada numa só pessoa, que reúne as atividades de diretor,
roteirista, fotógrafo, montador e ator – sem que isso transmita ao
espectador o menor sentimento de empáfia, exibicionismo ou sober-
ba. É impossível, para quem o assiste, imaginar de modo diferente o

enquadramento das imagens, o encadeamento quase-musical da montagem, os episódios apresen-
tados ou o modo como são conduzidos. O filme é um dos mais magníficos e bem-sucedidos exem-
plos da teoria do cinema de autor.
Como nos melhores de sua obra, também aqui o cineasta dá pouca importância aos diálogos, que,
embora existam, são meramente coloquiais. Simples complementação das impressionantes ima-
gens em preto-e-branco que retratam, sem sociologismo nem complacência, a migração das mulhe-
res do mundo rural para a cidade grande e sua gradativa transformacão em prostitutas. 
Há momentos que lembram a poesia de Dovchenko; outros, o humor de Buñuel; outros ainda,
a secura contundente de Kaneto Shindo – mas é sempre Ozualdo Candeias, essa jóia rara do
cinema nacional.
Um dos nossos poucos diretores
que, apesar de artista e intelec-
tual, não vem da classe domi-
nante: ele estreou como fenô-
meno, prosseguiu como maldito
e agora, com quase oitenta anos,
tornou-se cult. Sua trajetória ilus-
tra bem o provérbio “água mole
em pedra dura, tanto bate até
que fura”. Ele furou o cerco e
hoje é tema de mostra retrospec-
tiva. Bem o merece.
A exemplo dos grandes filmes do
cinema silencioso, Aopção tem,
repito, uma estrutura quase-
musical na sua montagem, onde as seqüências fluem como as ondas do mar (de imagens) ou as
notas de uma sinfonia. Filmado em regiões diversas do Brasil, tudo converge tão harmonicamente
que por vezes pensamos estar assistindo a um documentário e não a um sofisticadíssimo filme de
ficção, aparentemente primitivo.
Mas não suponha tratar-se de mero exercício estético e gelado de pós-modernismo. É retrato
mais que pungente da condição feminina. Por não saber fazer nada, nem possuir profissão que
possa ser aproveitada no mundo competitivo da cidade grande, resta às protagonistas apenas
o recurso da mais velha profissão do mundo: “abrir as pernas” para sobreviver. Sem outra
opção, apesar do título.

João Carlos Rodrigues

62



63

Direção, roteiro: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia, montagem e produção: Ozualdo R. Candeias.
Cia. produtora: Prodsul Produções Cinematográficas, Secretaria de Estado 

da Cultura do Governo de São Paulo e Embrafilme.
Elenco: Carmen Angélica, Alan Fontaine, Cristina Gondinho, Carmen

Ortega, Virgílio Roveda, Lair Norton, Júlia Veloso, Zé Risonho,
Cláudio Camargo e Jasa.

Prêmio: Leopardo de Bronze no XXXIV Festival de Locarno, em 1981.



MANELÃO, O CAÇADOR DE ORELHAS
Ficção, 1982, 35 mm, Cor, 81 min

No interior do Centro-Sul, um caboclo doente, sem dinheiro nem profissão, alcunhado Manelão, é
contratado por ricos latifundiários interessados em ajustar contas de família e em vinganças pes-
soais. Manelão quase não fala, e seu silêncio de matador tem uma
marca: ele arranca a orelha da vítima e a entrega a quem encomen-
dou a morte.

Em se tratando de Ozualdo Candeias, uma das falsas impressões a
ter seria a dialética entre campo e cidade, na qual o ambiente rural
ainda estaria livre de certo modo de vida degenerado e anticomu-
nitário. Nunca foi fácil provar essa tese, mas assistindo a Manelão
torna-se impossível aceitá-la: o campo é filmado de forma
impiedosa, naquilo que tem de mais massacrante e individualista,
onde a precariedade dos padrões de higiene se reflete na psicolo-
gia embrutecida dos personagens, e a câmera, em vez de esconder
os recantos menos honoráveis da psicologia humana, vai justa-
mente atrás deles, para melhor demarcar uma observação fre-
qüente a respeito da visão de mundo do cineasta: espalhado em
todos os lados do mundo, há um único inferno para todos nós. O
céu está a cada um por fazer. Cidade e campo, longe de estabele-
cerem uma dialética, são antes tomados por uma complementaridade, são apenas duas formas
diferentes de um mesmo inferno (a esse respeito, Aopção, feito logo antes, parece ser não só a tese
como também a comprovação).
Os matadores profissionais são sempre passíveis de alguma glamorização. Ágeis, impiedosos,
revestidos de uma profundidade de quem é senhor da vida e da morte alheias, ainda assumem
um estatuto quase filosófico ao se colocarem no limiar do princípio social (como ganhar a vida
destruindo a vida alheia?) e definitivamente fora-da-lei. Manelão, o matador de Candeias, nada

tem de glamoroso e muito menos de
herói. Se mata, é por simples questão
de necessidade. No começo do filme,
Manelão chega mancando a um posto
médico para ser tratado de uma
doença venérea e, tendo perdido o
cavalo e trocado o resto de suas pos-
ses por comida, não tem como pagar
ao médico. O doutor oferece-lhe um
trato: resolverá o problema, mas, em
troca, o simplório camponês terá que
matar um desafeto da região. A partir
daí, todas as mortes que passam
pelas mãos de Manelão têm um dado
de necessidade, econômica ou moral
(como quando mata o homem que
abusou da pureza de uma moça e não
quis casar com ela).
Filmado quase sempre de muito longe,
com o close várias vezes indo e vindo,
Manelão constrói cada cena com uma
muralha de mistério. Um mistério que
nos intriga e uma força visual e moral
que derrota toda previsibilidade.

Ruy Gardnier
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Direção, roteiro, fotografia, montagem e produção: Ozualdo R. Candeias.
Música: Brandão e Zé Barqueiro.
Cia. produtora: Candeias Produções Cinematográficas, 

Secretaria de Estado da Cultura do Governo
de São Paulo e Embrafilme.

Elenco: Nabor Rodrigues, Daniel Santos, Jack 
Barbosa, Laura Boaventura, Vânia Bonier, 
Durvalino Souza, Índia Rubia, Alaor Norton, 
Áurea Goular e Donizeti Silva.



A FREIRA E A TORTURA
Ficção, 1983, 35 mm, Cor, 85 min

Adaptação da peça O milagre da cela, de Jorge Andrade. Freira é presa como subversiva devido a
sua atuação lecionando aos pobres. Uma vez na prisão, é submetida a vários tipos de tortura, inclu-
sive sevícias sexuais. Entretanto, o delegado responsável pela investigação acaba por se apaixonar
pela firmeza ética e pela beleza da religiosa.

Quando foi liberado pela Censura Federal, sob veemente
protesto e com voto contrário da então chefe do órgão, a
famigerada Solange Hernandez, A freira e a tortura provocou
uma insólita mobilização de protesto. Programou-se uma
pré-estréia paulistana no cinema Marabá para o dia 3 de
fevereiro de 1984. Na ocasião, um ato público contra a cen-
sura e a ditadura militar seria liderado pelo sociólogo
Fernando Henrique Cardoso. Era a primeira vez que um
filme erótico, egresso da Boca do Lixo e realizado por um
artista popular, granjeava a simpatia de parcela expressiva
da elite política e intelectual, tornando-se mais um símbolo
de luta contra o regime.
A freira e a tortura não era propriamente um filme político,
embora Candeias procurasse de forma clara e decidida
expor o abuso de poder que acompanhava as práticas da
repressão e a corporificação do estado anti-democrático.
Chegou mesmo a fazer uma citação crítica ao governo
Médici, cortada da montagem final pelo produtor, criando
um vínculo direto e histórico entre o poder estabelecido e a
violenta perseguição política aos terroristas e subversivos.

O que importava, porém, era menos a excepcionalidade do momento do que a sua aparente bana-
lidade. A reação dos que gravitam em torno do comando policial repressor é menos de espanto ou
temor do que de desdém diante de uma situação por demais conhecida e antiga, pelo menos em
relação aos marginalizados de sempre – prostitutas, loucos, pés-rapados.
Esse aspecto distancia a obra fílmica de sua fonte teatral e a aproxima do tradicional universo de
Candeias. Embora seja seu filme mais linear, estável e “psicológico”, ressurgem aqui e ali marcas
de estilo (o trabalho com o foco/desfoque, o uso intenso da zoom, as locações precárias, deterio-
radas, a presença de não-atores, o espaço da periferia urbana, o corte abrupto) e principalmente o
tratamento lírico-patético dos deserdados da sorte. Nesse sentido, retoma-se o retrato de grupos
que estão ou se colocam à mercê de engrenagens sociais opressoras e sua característica alie-
nação. Reativa-se igualmente o acompanhamento de protagonistas que se debaterão contra esse
estado de coisas.
Em A freira e a tortura essa trajetória será rebatida e continuamente amplificada pela metáfora óbvia
da prisão. O cenário físico da cadeia, para onde confluem a freira e o delegado, replica os desejos
reprimidos da mulher sob manto de freira e do algoz pai de família e funcionário público.
A conscientização política da freira se dá antes de tudo ante a Igreja, em um plano social, ético e
psicológico. A superação dessa opressão institucional abrirá caminho para o verdadeiro compro-
misso e, ao cabo, humanizará o torturador. O sexo representará o duplo papel de instrumento de
opressão e de libertação. Ao estoicismo cego que conduz as personagens se sobreporá a redenção,
ou mais propriamente o sublime, em chave típica da obra de Candeias. 
A freira e a tortura é um melodrama erótico-político que retoma com certa ousadia as pretensões
de determinado cinema humanista ao não rotular e estigmatizar vencedores e vencidos em meio a
tempos sombrios. A historinha da freira presa sob suspeita de subversão mantém o interesse com
reviravoltas surpreendentes e sempre respeitando a moldura do gênero que a conduz.

Hernani Heffner
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Direção, roteiro, fotografia e seleção musical: Ozualdo R. Candeias.
Montagem: Jair Garcia Duarte.
Produção: David Cardoso. 
Cia. produtora: Dacar Produções Cinematográficas.
Elenco: David Cardoso, Vera Gimenez, Sérgio Hingst, 

Cláudia Alencar, Sônia Garcia, Edio Smanio, 
Elisabete de Luis, Lígia de Paula, Nestor Lima
e Luis Vargas.



AS BELLAS DA BILLINGS
Ficção, 1987, 35 mm, Cor, 90 min

A vida de profissionais marginalizados que perambulam pelas ruas de São Paulo. O personagem
principal é um cantor de música sertaneja em início de carreira, que se envolve com um rapaz pre-
tensamente intelectualizado, cuja família é extremamente problemática.

Perambulações e lixo marcam este filme do começo ao fim. O
lixo produzido pela parte rica da cidade serve como fonte de
objetos pessoais e de comida para os esquecidos da
sociedade. Lixeiros fazem a coleta na região do Morumbi,
chegam ao centro de São Paulo e em plena rua do Triunfo –
antiga Boca do Lixo de Cinema – um deles vende uma bolsa
para Jaime (Carlos Ribeiro). Passamos a acompanhar as
andanças desse personagem, que caminha carregando livros
de Bukowski, Platão e Paulo Emílio Salles Gomes, e seus
encontros pela cidade à procura das irmãs. No largo do
Paissandú conhece um violeiro (Almir Sater), que o acompa-
nhará nessas andanças. É ajudado pelo personagem de Mário
Bevenutti, que se diz namorado de uma das irmãs, e que Jaime
trata por Lanceiro, mas que insiste em ser chamado de
Belfiore – num falso tom italiano presente também na ironia de
bellas do título. Encontram a mãe de Jaime e as duas irmãs
dele – Verônica (Silvia Gles) e Aspásia (Claudete Joubert) –
morando em uma casa próxima à represa de Guarapiranga. A
mãe e Verônica vivem a coletar restos de comida de restau-
rantes da cidade, um lixo/comida que serve tanto para a
família como para alimentar as galinhas.

A maneira como Candeias representa a relação dos personagens com essa comida cria num
primeiro momento um choque que, pela recorrência com que é mostrada, parece buscar no
espectador uma superação da abjeção inicial, sugerindo que aquilo que para alguns é lixo compõe
o cotidiano de outras pessoas. 
Diversos personagens “marginais” vão povoar as andanças de Jaime pelo centro de São Paulo.
Marginais que o diretor prefere apresentar como “profissionais liberais”, que vivem de “‘expe-
dientes” e pequenos golpes. 
Na construção da narrativa do filme, Candeias utiliza diversos “comentários” sonoros, compondo
um experimentalismo que já vinha sendo trabalhado pelo cineasta em suas fitas. São ruídos, como
sons de buzinas, e músicas, como quando aparece um personagem carregando um pedinte aleija-
do e ouvimos cantarem: “quem cuida da vida alheia da sua não pode cuidar”. Ou quando Belfiore
vai para sua “mansão” – um prédio que ele “aluga” como cortiço - e escutamos um trecho de
“Saudosa maloca”.
As bellas da Billings apresenta um diálogo nostálgico do cineasta Candeias com a região da Boca
do Lixo. Numa cena, Jaime e o personagem de Sater – em seu primeiro papel como ator – estão
andando pela rua do Triunfo e param na porta do Bar
Soberano – que era ponto de encontro de cineastas
e técnicos de cinema no período áureo da Boca. Lá
estão Carlos Reichenbach, Jairo Ferreira, Ody Fraga
e o próprio Candeias, conversando e olhando fotos
nas quais aparecem cineastas que passaram pela
Boca nos anos 70. Da banda sonora vem a música
do filme A margem, e por fim Jaime sentencia para
seu parceiro: “Ah, mas a Boca não é mais aquela!”.
Que pena…

Alessandro Gamo
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Direção, roteiro, fotografia, montagem e produção: Ozualdo R. Candeias.
Música: Almir Sater.
Cia. produtora: Candeias Produções Cinematográficas, 

Secretaria de Estado da Cultura do Governo
de São Paulo e Embrafilme.

Elenco: Carlos Ribeiro, Almir Sater, Mário Benvenutti,
José Mojica Marins, Claudette Joubert e 
Silvia Gles.



O VIGILANTE
Ficção, 1992, 35 mm, Cor, 77 min

Violeiro vindo do campo chega na metrópole em busca de uma
vida melhor, entretanto, só consegue emprego como vigilante de
uma empresa. As barbaridades que os traficantes da favela onde
mora infligem à comunidade, levam-no a utilizar seu revólver
para outros fins.

Vigiar e punir. Parece que a lógica foucaltiana que está por trás
de todos os reality-shows que atualmente enchem nossos
corações e mentes também permeou a construção de O vigilante
(1992-3), apesar do filme ter uma abordagem radicalmente
oposta a esse tipo de programa que invadiu a televisão.
Em O vigilante, temos a questão do deslocamento como ponto
de partida e é num campo desconhecido que se trava a narrati-

va:a personagem sai de lá para trabalhar na cidade. O mesmo ocorre com os reality, nos quais o
deslocamento, seja para uma casa, um barco ou uma ilha, é fundamental na “trama”. 
Além disso temos o convívio com o desconhecido. O filme de Candeias mostra o migrante vivendo
em um subúrbio rodeado de miséria e convivendo diariamente com a violência dos traficantes; na
televisão, temos a coabitação não menos forçada entre as “personagens” e uma rotina ditada por
regras que estão abaixo do que conhecemos por cidadania. Dessa forma, filme e programa de tele-
visão também versam sobre os limites da prisão.
Por fim, o convívio com o desconhecido sempre cria uma situação que leva à eliminação, não sem
antes ser legitimada por quem está assistindo. Na película, o migrante trabalha como vigia e aluga
um quarto na casa de uma família. A filha dessa família sonha em se casar virgem e de branco, mas,
vítima da violência que a cerca, acaba sendo estuprada e morta. Indignado, o vigilante sente-se
legitimado a cumprir o papel de justiceiro e pune todos os culpados do assassinato. Em uma das
cenas mais emblemáticas do filme, trabalhadores chegam ao ponto de ônibus logo nas primeiras
horas do dia e encontram os corpos ensangüentados dos estupradores vestidos de noiva. É impor-
tante salientar que a legitimação do ato da eliminação é sempre moral. É ela que retira os partici-
pantes dos programas de televisão. 
Candeias e os reality-shows assemelham-se apenas na construção da narrativa, o caminho formal
é totalmente divergente. Se o “primitivismo” do cineasta, com sua montagem originalíssima e seus
anárquicos enquadramentos, serve para questionar o espetáculo, o trash e o descuido técnico
desse tipo de programa reforçam o tempo todo o caráter de entretenimento do que é exibido. 
Por fim, temos a maneira como são abordadas as con-
clusões da tese apresentada. Se um estado hostil nos
leva à eliminação do que pode ser violento, para
Candeias isso desencadeia um ciclo repetitivo, sem
soluções. No caso de O vigilante, depois da chacina a
personagem resolve sair da cidade. Pega um ônibus e
nele ocorre um assalto, no qual participam também
crianças armadas. Há um tiroteio e não sabemos real-
mente o que acontece, pois ao final estão todos no
paredão. Um oroborus da violência. Já nos reality, as
eliminações têm um fim e são brindadas, tanto para os
perdedores como para o vencedor, com capas de revis-
tas, entrevistas e certa glamorização. 
O vigilante propõe a desilusão do espetáculo, ao passo
que os reality querem iludir o real. Sendo assim, sem-
pre a favor da realidade, o cinema de Candeias é o anti-
reality que falta nos nossos corações e mentes. 

Vitor Angelo
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Direção, roteiro, fotografia e produção: Ozualdo R. Candeias.
Montagem: Máximo Barro.
Música: Edu Roque.
Cia. produtora: Candeias Produções Cinematográficas e Secretaria 

de Estado da Cultura do Governo de São Paulo.
Elenco: Ariela Goldmann, Bárbara Fazio, Francolino, Mara 

Prado, Marly Gonçalves, Margareth Abrão, Rogério 
Costa, Sidney Góes, Solange Abreu, Walter Carlos, 
Wilson Roncatti, Jairo Ferreira e Rajá Aragão.

Prêmio Especial do Júri no XXV Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, em 1992.
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ZÉZERO
Ficção, 1974, 35 mm, P&B, 31 min

Camponês miserável tem a visão de uma “fada”, que o convence a ir para a cidade através de fotos
publicitárias e promessas. Lá, só consegue emprego na construção civil, onde o pouco que ganha
gasta com apostas na loteria esportiva.

Ninguém faz um zoom como Candeias. A cada filme do
mestre do cinema marginal essa sensação se renova. 
O zoom foi o elemento de linguagem banalizado com o
advento e a popularização das câmeras VHS. Surge
como efeito especial de diversos vídeos caseiros.
Atualmente, nada mais clichê do que um zoom (aproxi-
mar-se em movimento do objeto focado). 
Como o cineasta paulista consegue ainda hoje nos sur-
preender e chamar a atenção, em seus filmes, com esse
tão desgastado movimento de câmera? 
Muito já se falou da subjetiva em A margem, mas o zoom
tem sido uma de suas marcas registradas, seja na aber-
tura de seu episódio O acordo, da Trilogia do terror, seja
nas ambientações de O vigilante.
Zézero é um dos inúmeros exemplos do poder de
Candeias em dar uma leitura particular para os movi-
mentos de câmera. Tratando de um de seus temas
prediletos, a migração, Candeias desfia a construção dos
meios de comunicação de massa como agentes de
sedução que fazem o pobre agricultor deixar o árduo tra-
balho no campo para conseguir um não menos pesado
trabalho na cidade. Depois de amargar na cidade, o
migrante consegue ganhar na loteria. Volta para o cam-
po, mas a família que ele deixou lá, já está morta. 

O filme é permeado por diversos zooms, mas curiosamente a função
narrativa chave dele, que é a de aproximação, não é utilizada, pois
nunca nos aproximamos da trama, nem dos personagens, nem das
palavras da revista que se fecha nesse movimento. Tudo é meio
entrecortado, rápido, feroz. Uma não-aproximação.
Nesses momentos, entra o projeto artístico de Candeias. O seu
cinema é o espaço do questionamento, não da identificação. O
zoom é o movimento por excelência da aproximação entre especta-
dor e filme, e, quando bem utilizado, é capaz de jogar o espectador
para dentro da tela. Candeias faz o contrário, seu zoom nos joga
para fora, em uma espécie de distanciamento crítico, para melhor
observarmos as operações do que deseja narrar. Ninguém faz um
zoom como Candeias. 

Vitor Angelo

Direção, roteiro, fotografia e produção: Ozualdo R. Candeias.
Montagem: Luiz Elias.
Música: Vidal França.
Elenco: Milton Pereira, Isabel Antinópolis, Maria Gizelia, 

Palmira Balbina de Almeida, Maria das Dores de 
Oliveira, Maria Nina Ferraz, Carlos Biondi e Arnaldo 
Galvão.
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O CANDINHO
Ficção, 1976, 35 mm, P&B, 33 min

Baseado numa canção regional boliviana, o filme narra a história de um homem extremamente reli-
gioso que após longa procura e sofrimento encontra Jesus Cristo na casa do patrão.

O Candinho, junto com Zézero, é o mais co-
nhecido dos médias-metragens de Candeias,
que parece um cultor sintomático desse formato
pouco freqüente e nada comercial. Se o longa e
o curta têm seus festivais, o média de ficção
permanece pouco divulgado, mesmo quando
possui qualidades evidentes, como este.
Visto hoje, descobrimos ser uma espécie de elo
temático entre o ruralismo de A herança e Meu
nome é Tonho, e a crítica da cidade grande de A
margem e Aopção. 
Estilisticamente, também está tudo na tela: a
ausência de diálogos, os enquadramentos inusi-
tados, o uso da lente zoom e de fotos fixas, os
atores amadores, a poesia retirada da feiúra e da

pobreza de personagens-escombros, o tempo meio arrastado e subitamente frenético.
Candinho, semi-débil mental (lembra o doidinho de A margem), é expulso da fazenda onde mora e
vai para a cidade grande, procurando Jesus Cristo. Até certo momento a narrativa é linear e realista,
ponteada por uma canção caipira. Mas, como poeta das imagens surpreendentes, Candeias subita-
mente abandona o protagonista, para seguir por momentos uma cigana prostituta (a situação femi-
nina é o tema mais freqüente da sua filmografia), e mais adiante embarca direto no surrealismo,
com a mulher que alimenta um bebê de plástico, ou no encontro final do personagem-título com
um Jesus que toma cafezinho com os latifundiários e entrega seu adorador à sanha dos capangas.
Possivelmente, este é o filme mais diretamente político do diretor. Candinho conhece, lá pelas tan-
tas, uma mulher com roupas andinas (poncho etc.). Desiludidos, os dois vão renegar o Messias – e
o filme começa e termina com o plano de uma
metralhadora pendurada numa cruz, numa referên-
cia direta à teologia da libertação.

João Carlos Rodrigues

Direção, roteiro, fotografia, montagem e produção: Ozualdo R. Candeias.
Música: Ozualdo R. Candeias e Belmiro.
Elenco: Eduardo Llorente, Shirley Grechi, Ivani 

Ross, Antônio Gonçalves Cury, Alfredo 
Almeida, José da Conceição, Maria de 
Jesus, Ubaldo Candeias, Maria Silva e José
Lopes.

Prêmio Governador do Estado de São Paulo de 1976.
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Direção, roteiro, fotografia e montagem: Ozualdo R. Candeias.
Produção: R. P. Dimberio.

TAMBAÚ, CIDADE DOS MILAGRES
Não-ficção, 1955, 16 mm, P&B, 14 min.

Documentário sobre a última benção ministrada pelo padre Donizetti, ocorrida na cidade de Tambaú.

De plagas longínquas, os bastardos da sorte se dirigem de trem
a Tambaú, procurando uma benção do milagreiro padre
Donizetti. Na cidade dos milagres, enquanto aguardam o
momento mágico, os romeiros encontram um movimentado
mercado da fé: santinhos, revistas contando os milagres e até
garrafas de água-benta, onde os fiéis procuram mirar imagens
de Nossa Senhora. 
O curta-metragem Tambaú foi o primeiro trabalho realizado por
Ozualdo Candeias. Filmado em 16mm, podemos perceber nele
duas características marcantes da obra de Candeias: a atenção

dada aos deserdados da sorte, miseráveis que tentam se agarrar a qualquer fio de esperança, e uma
dose de ironia presente nos comentários do narrador e em certas associações de imagens, con-
seguidas por uma montagem às vezes provocativa.
Na noite anterior à benção de Donizetti, vemos os peregrinos no desabrigo, ao redor de
fogueiras e entulhados em albergues. A tristeza nos semblantes contrasta com a esperança de
um milagre para o dia seguinte. A câmera passeia por pessoas doentes, em geral mulheres, que
juntas tentam espantar o frio. Uma senhora amamenta o filho numa composição de quadro que
pode nos lembrar uma Pietá perdida em Tambaú. Como nos avisa o narrador, aquilo é um
“depositário de esperanças”. 
Candeias aproveita também para mostrar que por trás de tudo isso há uma ordem. Seja na venda
dos santinhos, no “florescente mercado” de albergues ou na presença das “autoridades da terra”
na praça da cidade. Quando finalmente o padre aparece na frente dos romeiros, há um corte para
a imagem de uma caixa onde é coletado dinheiro dos fiéis, e durante a fala dele pétalas de rosas
são jogadas de aviões. 
A crítica ao aproveitamento da fé, presente neste primeiro filme de Candeias, cria um interessante
paralelo com outros momentos da obra do cineasta: o padre com uma lista telefônica de A margem,
os pregadores de Aopção e As bellas da Billings e a cena em Aparecida de Aopção.

Alessandro Gamo
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POLÍCIA FEMININA
Não-ficção, 1960, 35 mm, P&B, 10 min

Documentário que apresenta, em tom dramático, as atividades da polícia feminina.

Chamam Candeias de “primitivo”, ora para explicar sua estética originalíssima, que não se enquadra
no gosto médio dos críticos e intelectuais brasileiros, ora para explicitar o caminho do cineasta por
uma linguagem que foge aos cânones do que está estabelecido como “cinema bem-feito”. Mas se
a estética é original, não pode nunca ser primitiva e sim primeira, como as que abrem um novo
espaço dentro do pensamento cinematográfico. E se sua linguagem contradiz as regras e padrões
do cinema, ela não é primitiva e sim moderna.
Chamam Candeias de “primitivo” com a mesma displicência com que chamam certos artistas plás-
ticos de naïf, termo que muitas vezes serve para indicar o suposto desconhecimento da técnica por
esses artistas, mas que resulta em uma obra que possui certa força estética.
Chamam Candeias de “primitivo” não por desconhecerem a técnica que está por trás do seu cine-
ma, mas sim por ignorarem as opções e a trajetória do cineasta.
Chamam Candeias de “primitivo” por desconhecerem seus primeiros documentários, principal-
mente Polícia feminina. Nesse filme sobre o papel da recente corporação, Candeias não descuida
da luz, do campo e contra-campo e de uma montagem mais bem comportada, em se tratando do
cineasta. Tudo está a favor de um cinema mais clássico, muito diferente do que encontraremos
depois em sua obra. Sentimos nesse pequeno documentário não um ensaio para o caminho formal
que seu cinema irá tomar a partir da metade dos anos 60, mas sim um estudo para melhor captar
a realidade. Tema tão caro e indissociável de sua obra.
Chamam Candeias de “primitivo”, mas eu prefiro chamá-lo de mestre.

Vitor Angelo

Direção, roteiro e produção: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia: Antônio Shmit.
Montagem: Máximo Barro.
Cia. produtora: Governo do Estado de São Paulo.
Elenco: Irene Kramer, Gilda Koeller, Dagmar de Oliveira, Waldir Galdi,

José Pinheiro e Renato Alrean.
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ENSINO INDUSTRIAL
Não-ficção, 1962, 35 mm, P&B, 12 min

Documentário institucional que demonstra o progresso do ensino profissional em São Paulo e os
novos estabelecimentos para esse tipo de ensino construídos pelo governo Carvalho Pinto.

Elaborado como uma propaganda dos esforços desenvolvimentistas do Governo Carvalho Pinto na
área da educação, este documentário apresenta uma construção na qual, além de uma dose de
humor, notam-se certos traços estilísticos do diretor observáveis em seus longas. 
A narrativa toda é feita a partir de uma mulher contando as dificuldades que seu filho passou, e as
facilidades encontradas pelo seu neto para ter uma formação profissionalizante. A diferença de

relação entre esses dois momentos e a cons-
trução dessa passagem de tempo tratada pela
montagem, são pontos marcantes no filme.
Situação reforçada com humor pela dificul-
dade da narradora em entender as mudan-
ças vindas com o progresso. O final ainda
reserva uma propaganda do ritmo da cons-

trução das escolas
prometidas pelo go-
vernador, para atender
nosso parque fabril.
O uso de angulações,
chicotes e movimen-

tos de câmera no final
dos planos, que encontrare-

mos em obras ficcionais de Can-
deias, revelam a importância desse

momento documentário na formação
do cineasta. 

Alessandro Gamo
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Direção e produção: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia: Eliseo Fernandes.
Montagem: Máximo Barro.
Cia. produtora: Governo do Estado de São Paulo.
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RODOVIAS
Não-ficção, 1962, 35 mm, P&B, 9 min

Documentário institucional sobre a importância econômica e social da malha rodoviária em São
Paulo, que estava sendo ampliada pelo governo Carvalho Pinto.

A princípio, o discurso de Rodovias apresenta-
se simplesmente propagandista: o progresso
presente nas cidades necessita da ligação
entre os anônimos urbanos e os do campo.
Aqui entram as estradas como vias de comu-
nicação e distribuição de produtos e riquezas.
Já no modo como são mostradas as infor-
mações sobre o ritmo de construção das
estradas no estado de São Paulo, percebemos
algo bem criativo: a utilização da imagem das
rodas de um caminhão em movimento e sobre
ela animações feitas por Milton Costa.
Há no tratamento do tema afinidade pessoal
de Candeias, se lembrarmos de seu trabalho
como motorista de caminhão antes do início
como cineasta. Mas é na conexão cidade-
campo que podemos encontrar, neste curta
institucional, a preocupação social do diretor.
Não coincidentemente o filme inicia com ima-
gens de “anônimos”, como nos diz o narrador,
andando pelo centro de São Paulo; passa
então por trabalhadores da zona cerealista, e
pela conexão com o campo, feita pelas
estradas. Quando estas são apresentadas
como pontes de progresso para as regiões
menos desenvolvidas do estado, aparece na
tela uma série de imagens de camponeses
arrastando arados ou carregando mantimen-
tos na beira delas. Esses camponeses – e não
seus produtos – chegariam finalmente à
cidade em filmes posteriores de Candeias
como Zézero, Candinho, Aopção e O vigilante.

Alessandro Gamo

Direção, fotografia, montagem e produção: Ozualdo R. Candeias.
Cia. produtora: Governo do Estado de São Paulo.
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AMÉRICA DO SUL
Não-ficção, 1965, vídeo, P&B/Cor, 30 min

Quatro filmes: o primeiro documenta Santana de Yacuma; o segundo é dedicado aos índios Guarani, do
Paraguai. Os outros dois são: um sobre o Carnaval de Puno e outro sobre o lago Titicaca, apenas com a in-
tenção de mero registro. Há um vídeo de Valêncio Xavier no qual Candeias comenta cada um desses filmes.

Em 1965, Ozualdo Candeias partiu por boa parte da América do Sul como empregado de contabi-
lidade de alguns projetos cinematográficos. Com umas latas de filme e uma câmera, registrou o que
via de interessante na paisagem, nomeadamente os aborígenes e suas condições de vida. Esses
filmes jamais foram absolutamente acabados.
Permaneceram inéditos, sem nenhuma espécie de exibição, até que Valêncio Xavier, grande admi-
rador de Candeias, soube da existência desse material e decidiu exibi-lo da forma que fosse pos-
sível. A solução: passar os filminhos, mesmo não concluídos e sem som, como um especial de tele-
visão, e, já que o formato televisivo impede o vazio sonoro, colocar o diretor como comentador de
seus filmes. O resultado é semelhante ao procedimento típico dos DVDs, onde se pode ouvir os
diretores falando sobre suas realizações e as peculiaridades das filmagens.
São quatro filminhos: o primeiro tem como objeto de documentação Santana de Yacuma; o segun-
do é dedicado aos Guarani, do Paraguai, ou pelo menos ao que restou deles. Os outros dois são um
sobre o Carnaval de Puno, razoavelmente bem feito, e outro sobre o lago Titicaca, apenas montado
e sem nenhuma intenção maior a não ser o mero registro, segundo o próprio diretor. 
Se o mundo ideal de Candeias é o mundo pré-civilizado, é mais porque o inferno deriva diretamente
da natureza, da luta de permanecer vivo diante das intempéries, do que dos poderes de exclusão
social da civilização. Natural, o inferno torna-se absoluto, inescapável. E as chances de sobrevivên-
cia, sempre mais sublimes. Pois Candeias é, mais que tudo, um cineasta da sobrevivência.

Ruy Gardnier

Moçada da região de Trujillo no norte do Perú que se diverte com as ondas do Pacífico fazendo “jacaré” com seus caballitos de Totóra.
Talvez estes caballitos venham a ser os avós da prancha de surf.
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CASAS ANDRÉ LUIZ
Não-ficção, 1967, 35 mm, P&B, 10 min

Documentário institucional sobre as atividades beneficentes das Casas André Luiz.

Para um documentário sobre uma instituição
assistencialista, a sucessão de imagens que
vemos busca algo mais. O estranhamento já
é notado na primeira cena, quando, em clima
de tristeza e aparente apreensão, a Kombi
das Casas André Luiz aparece para buscar
uma criança. Impressão que continua no
semblante da mãe da criança após entregar
o filho para a funcionária. Parece não haver
outra alternativa. Algo está por vir.
Nos poucos minutos do filme, Candeias pro-
duz um choque entre a propagada intenção
de ajuda e o cerceamento da liberdade exis-
tente entre as paredes das Casas. Uma fun-
cionária “solta” as crianças para brincar num
pátio cercado – na imagem, elas brincam de
roda com a presença de grades e muros. Outras, ficam sentadas nos cantos do pátio ou se arras-
tando pelo chão, mostrando-nos cenas mais próximas de uma casa de correção, e não de um local
onde as diretrizes são o amor e o carinho, lembrados pelo narrador.
Esse tipo de construção da imagem com a banda sonora, que por vezes transita nos limites da
ironia – e será aprofundada nas obras seguintes de Candeias –, pode ser notada nas cenas do
coro de crianças cantando os aspectos positivos das Casas André Luiz. Há uma sensação de
manipulação e perda da inocência, que lembra o uso da canção “Se esta rua fosse minha” feito
por Candeias nos letreiros finais de O vigilante. No trabalho com a câmera vemos aproximações,
movimentos e ângulos pouco usuais, e chicote, que marcam também os documentários e as
ficções de Candeias. 
O filme ficou censurado por mais de quinze anos e depois foi liberado para maiores de dezoito. Por
trás disso, há muito do receio de encarar as imagens de crianças excepcionais, de insinuações
sobre a forma como é utilizado o dinheiro arrecadado pela instituição e da idéia de cárcere, dados
os altos muros e as grades das Casas. Para além de tudo isso – e temos aqui um tema caro a
Candeias –, nos deparamos com a total falta de opção daquelas pessoas.

Alessandro Gamo

Direção: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia: Eliseo Fernandes.
Montagem: Luiz Elias.
Música: Coral das Meninas das Casas André Luiz.
Produção: Virgílio T. Nascimento.
Cia. produtora: Virgílio T. Nascimento Produções Cinematográficas.
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UMA RUA CHAMADA TRIUMPHO 1969/70
Não-ficção, 1971, 35 mm, P&B, 11 min 

Através de fotografias de autoria de Ozualdo Candeias registra-se a região da Boca do Lixo paulis-
tana e as pessoas do meio cinematográfico que por ali circulavam.

Uma rua chamada Triumpho preenche o desejo e a necessidade de qualquer comunidade de se
recriar e reinventar esteticamente. Curta-metragem em duas versões , realizado inteiramente a par-
tir de fotografias feitas pelo próprio Candeias, esta Rua é uma espécie de mini-almanaque ou quem-
é-quem da “Roliúde” cabocla e precária, mais conhecida como Boca do Lixo – e o mais importante
no filme é como se consegue reunir expressão e meio social, isto é, a má fama do local (a prosti-
tuição, a pobreza...) com outra má fama, a do cinema brasileiro.
A Boca já havia sido personagem de O Bandido da Luz Vermelha e de Audácia! – este, assinado por
Carlos Reichenbach e Antônio Lima, pouquíssimo visto pelas novas gerações, e injustamente, diga-
se, a julgar pelo pouco que há para se ler a respeito. Mas a região, ao contrário do que os mais
jovens possam pensar, não era exclusiva dos chamados cineastas marginais, e talvez quem melhor
tenha filmado esse ambiente sem hierarquias foi Candeias (a lembrar ainda não apenas a segunda
versão da Rua, como também Boca do Lixo cinema).
Nesta Rua, como diria Roberto Santos, a falta de condições é transformada em elemento de criação:
feito com pontas e sobras de filme – com as condições que haviam, isto é, na marra –, curto e sim-
ples em sua beleza, mas nem por isso menos importante ou menor na obra de Candeias; pelo con-
trário. O problema do som (que será extrapolado ao máximo por Candeias no cinco estrelas A heran-
ça) já está presente aqui, mas o homem não se faz de rogado e filma sem preconceitos. Poderíamos
imaginar o belíssimo filme que ele teria realizado se tivesse o som direto: as conversas no bar
Soberano (desses papos ainda sai filme), os depoimentos de Mojica, Person ou de Sganzerla, os ruí-
dos da rua e tudo mais; pouco importa: para os cineastas de talento – e Candeias certamente está
entre eles – a idéia é maior que a técnica, o transcedental vem antes do material. Ou seja, com
muito pouco ou quase nada – a se notar a montagem de Luiz Elias, a narração quase em tom de
conversa e a viola de Vidal França –, faz-se um pequeno & grande filme, na melhor tradição do
cinema experimental tropical.

Juliano Tosi

Direção, roteiro e fotografia: Ozualdo R. Candeias.
Montagem: Luiz Elias.
Música: Vidal França.
Produção: Jorge Alberto M. Teixeira, Antônio Roberto de Godoy e Cesário 

Felfiti.
Cia. produtora: Cinegeral e Long Filmes Produções Cinematográficas.
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UMA RUA CHAMADA TRIUMPHO 1970/71
Não-ficção, 1971, 35 mm, P&B, 9 min

Através de fotografias de autoria de Ozualdo Candeias registra-se a região da Boca do Lixo paulis-
tana e as pessoas do meio cinematográfico que por ali circulavam.

“Esses caras, ou melhor, alguns destes caras falam de cinema a sério. O que seria ser sério em ci-
nema? Quem é ou quem tem sido sério em nosso cinema?” Assim termina a primeira versão de Uma
rua chamada Triumpho: uma série de closes com grande-angular de algumas das maiores vozes da
Boca – Mojica, Person, Roberto Santos e o próprio Candeias fazendo caretas para a câmera, sor-
rindo etc. –, o que, por outro lado, é, digamos, bastante divertido. Pois parece não ser outra coisa
o que Candeias discute, por caminhos tortuosos, nesses dois curtas: enquanto Sganzerla pregava
o cinema pejorativo e avacalhado dos “melhores filmecos do Brasil”, Reichenbach falava dos ângu-
los propositalmente estúpidos de seus filmes, e por aí vai. Tratam-se de obras feitas por quem,
sabiamente, não leva o cinema, a vida e a si mesmo, muito a sério.
Narrado em tom de ironia (como boa parte das falas em Candeias), Uma rua chamada Triumpho
talvez nada mais seja do que um valioso ajuste do estilo de criação a seu objeto. Aqui – e sempre!
– Candeias filma como não se deve filmar, e aí chegamos a um dado nada não-desprezível: com
uma fala capaz de romper com certo cerimonial do documentário (os melhores filmes do “gênero”
são sempre os que conseguem fazê-lo), ele faz das duas versões do filme os mais fiéis e belos
retratos daquela subindústria de cinema que se formava em torno da Boca do Lixo. Se hoje a Boca
é um terreno estéril, era de lá, no entanto, que saía grande parte das fitas nacionais nos anos 70,
quando a produção chegava a cem filmes/ano e ocupava um terço das salas do país. E não deixa
de ser uma curiosidade digna de uma antologia testemunhar as latas de filmes (das “obras-primas
aos maiores bagulhos”) saindo das distribuidoras carregadas em carroças! Alguns deles, não pode-
ria deixar de ser, dirigidos, produzidos ou seja lá o que for por muita gente boa, todos – ou quase –
aparecendo num dos dois filmes: de Zé Mojica e seu estado-maior de Meias-noites e Estas noites a
Oswaldo Massaini (pioneiro da rua do Triunfo ao lá instalar sua Cinesdistri, em 1949), passando por
Anselmo Duarte, Person, Carlos Reichenbach, Silvio Renoldi, Jairo Ferreira, a dupla Alfredo Palácios
e Antonio Galante, e muitos mais.
Por fim, o locutor nos conta que “a polícia garante que a Boca vai deixar de ser boca”, o que hoje
não duvidamos: os filmes sumiram e a boca foi calada. Mas e o lixo, onde ficou?

Juliano Tosi

Direção, roteiro e fotografia: Ozualdo R. Candeias.
Montagem: Luiz Elias.
Música: Vidal França. 
Produção: Jorge Alberto M. Teixeira, Antônio Roberto de Godoy e Cesário

Felfiti.
Cia. produtora: Cinegeral e Long Filmes Produções Cinematográficas.
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BOCADOLIXOCINEMA ou FESTA NA BOCA
Não-ficção, 1976, 35 mm, P&B, 12 min

Documentário sobre a festa de final de ano de 1976 na rua do Triunfo, organizada pelo meio
cinematográfico.

A face documentarista de Ozualdo Candeias, embora significativa na sua formação como cineasta
e refletida de forma clara em filmes ficcionais como Aopção, ainda não foi analisada na devida
conta. Festa na Boca, fita sobre a comemoração do final do ano de 1976 na rua do Triunfo, organi-
zada por pessoas ligadas ao meio cinematográfico, apresenta ótima oportunidade para discutir esse
lado menos conhecido da obra do diretor.
Em primeiro lugar, note-se que nos créditos o filme apresenta-se como “reportagem”, gênero com
o qual Candeias trabalhou muito no início da carreira ainda nos anos 50 e que desapareceu das
telas devido à concorrência do telejornalismo. Outrossim, Candeias desde o final dos anos 60 não
apenas fotografava aquela região e o pessoal de cinema que por ali aportava, como já tinha feito
dois curtas-metragens a partir desse material, ambos intitulados Uma rua chamada Triumpho.
Ora, a intimidade do realizador com a turma mostrada no filme retira de imediato da “reportagem”
qualquer possível neutralidade. Ao invés de tentar disfarçar tal envolvimento, temos a represen-
tação exacerbada dessa intimidade pela forma como a locução refere-se a várias figuras presentes
na fita, pelo comportamento bastante livre dos movimentos de câmera e pela ironia destilada das
músicas. Momentos que poderiam descambar para o oficialesco, como a entrega de prêmios,
acabam sendo especiais ao mostrar não apenas astros daquele período (Toni Vieira e Claudette
Joubert), como ainda um assistente de câmera ou um chefe-eletricista felizes com o reconheci-
mento profissional expresso na singela medalha. 
Sob o aspecto da intimidade e da leveza ao retratar o meio cinematográfico, Festa na Boca remete
a outro filme, que apresenta um segmento totalmente diferente: trata-se de Cinema Novo, média-
metragem de Joaquim Pedro de Andrade realizado para a televisão alemã em 1965. 
Uma última observação. Não é de menor importância o registro feito pelo filme de formas de socia-
bilidade que nos parecem tão distantes hoje: críticos de sólida formação intelectual, como Jean-
Claude Bernardet ou Leon Cakoff, aparecem curtindo o mesmo ambiente de Cláudio Cunha e David
Cardoso e das atrizes e técnicos das pornochanchadas. Só isso já indica a riqueza cultural e social
do espaço da produção localizada na Boca do final dos anos 60 e de boa parte dos 70.

Arthur Autran

Direção, fotografia e montagem: Ozualdo R. Candeias.
Produção: Sady Scalante.
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A VISITA DO VELHOR SENHOR
Ficção, 1976, 35 mm, P&B, 13 min

Adaptação do conto gráfico de Poty Lazzarotto que narra a visita de um homem a uma prostituta.
Durante a visita, o homem tortura a mulher.

Experimentação em estado puro, A visita do velho senhor faz parte dos filmes “subterrâneos” de
Candeias. Juntamente com Candinho e Zézero, circulou em esquemas paralelos à censura. Chegou
a ser mandado para a Jornada de Cinema da Bahia de 1976, onde foi cogitado para uma premiação,
mas acabou proibido de ser exibido sob o risco de cancelamento de todo o festival. 
O roteiro, elaborado a partir de oito desenhos do artista plástico curitibano Poty Lazzarotto que
compunham um conto gráfico, revela uma sensualidade crua e despojada de enfeites. O curta apre-
senta esses desenhos juntamente com os letreiros, para em seguida mostrar a leitura fotográfica
de Candeias e a utilização deles na composição das cenas. Com apenas dois importantes atores do
teatro paranaense, o filme apresenta a visita de um homem a uma mulher num quarto de hotel. Pelo
tratamento dado por Candeias a esse encontro, podemos estabelecer uma aproximação ao univer-
so dos contos de Dalton Trevisan, notada na sordidez da temática, no sentimento de vazio e
repetição. O estilo de Candeias, baseado numa economia de construção narrativa e composição
das cenas, permite ressaltar estilisticamente essa aproximação – é curioso lembrar que Lazzarotto
foi colaborador gráfico de Trevisan em várias publicações.
A voz em off, principalmente aquela sobre as imagens iniciais da mulher, feita a partir de uma
sucessão de músicas adaptadas, exacerba o clima sórdido da cena. As aproximações da câmera e
a atenção reservada aos olhares trocados pelos personagens, reforçam de modo fantástico o
mutismo da relação dos dois e trabalham a cumplicidade presente no encontro.

Alessandro Gamo

Direção, roteiro, fotografia e montagem: Ozualdo Candeias.
Produção: Valêncio Xavier.
Cia. produtora: Fundação Cultural de Curitiba.
Elenco: José Maria Santos e Marlene Araújo.
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SENHOR PAUER
Ficção, 1988, 35 mm, Cor, 15 min

Num dia de greve de ônibus, burguês pega carona na carroça de um catador de lixo e começa a
explorá-lo até o limite.

Da paralisação de uma cidade por uma
greve de ônibus ao choque das relações
de poder e a paralisia das classes
pobres. Com Senhor Pauer, Candeias
vasculha a dependência e a sujeição
presentes na relação entre ricos e
pobres. 
Realizado a partir de um argumento de
Valêncio Xavier, e do curso de cinema
ministrado por Candeias na Cinemateca
de Curitiba, o filme parte da situação de
greve no serviço de transporte da
cidade, para acompanhar um casal com
um bebê, que arrasta um carrinho de
coletar papel pelas ruas. O casal, que
anda pela região central, é abordado
por um personagem rico (bem caracte-
rizado pela roupa), que os obriga a
transportá-lo. Esse é só o início da
exploração, que inclui também o leite
da criança para saciar a fome, e não
contente com a utilização do serviço,
aproveita um descuido do casal e vende
o carrinho. 
A divisão social na cidade é mostrada
ainda pelos planos de pontos turísti-
cos de Curitiba numa visão a partir da
perspectiva da periferia. É lá onde o
marido, sem o instrumento de traba-
lho e encostado num bar, é confronta-
do com uma proposta inusitada e
chamado a reagir. 
Aqui encontramos uma interpretação
de Candeias sobre a possibilidade de
revolução das classes pobres, seme-
lhante àquela do final de Candinho. As
proposições e perspectivas sociais são
outras, mas a imobilidade persiste.

Alessandro Gamo

Direção, roteiro, montagem e fotografia: Ozualdo R. Candeias.
Produção: Francisco Alves.
Cia. produtora: Cinemateca Guido Viaro.
Elenco: Alunos do curso de cinema da Cinemateca Guido Viaro.
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O inventivo Candeias
Valêncio Xavier

Conheci Ozualdo Candeias através do cantor
lírico, ator e produtor de programas de tele-
visão, Túlio de Lemos. Ele fizera o papel do
fantasma do pai de Hamlet no filme A he-
rança (1971), primeira versão brasileira em
cinema de uma peça de Shakespeare. Túlio
dizia: “Se minha vida valeu para alguma coisa
foi por ter feito um pequeno papel no filme A
herança, de Ozualdo Candeias”. Então fui ver
o filme, que não conhecia, e entendi porque
Túlio dissera aquilo. 
Há pouco recebi dos Estados Unidos o DVD
Silent Shakespeare, que traz sete filmes
mudos dos Estados Unidos, Inglaterra e Itália,
adaptados de sete peças de Shakespeare. São filmes primários, e os diretores só puderam dar um
pouco de tom shakesperiano com os letreiros, como era comum na época. Em A herança,
Candeias vai por outro caminho, não há diálogos no filme, somente sons ligados à expressão dos
personagens e inteligentes movimentos de câmera e a perfeita direção. Isso torna o filme uma
obra-prima do cinema. 
Lá por meados dos anos 80, um senhor de Curitiba, que não lembro mais o nome, ia para um semi-
nário internacional sobre Shakespeare, em Elsinore (cidade onde se passa a ação de Hamlet), na
Dinamarca. Fiz com que levasse A herança em vídeo, para exibição no seminário. Ele levou e, lá, A
herança foi considerado o filme mais fiel a Shakespeare em toda a história do cinema. Ficaram com
a cópia em vídeo para mais exibições na Dinamarca, inclusive pela televisão. Creio que isso mostra
bem a qualidade dos filmes de Candeias.
Em 1991, quando eu era diretor do Museu da Imagem e do Som de Curitiba, realizei uma mostra de
filmes baseados em peças de Shakespeare. Antes de cada exibição, uma professora da Cultura
Inglesa falava sobre cada peça. Terminada a mostra, fiz uma enquete para que fosse escolhido o
melhor entre todos os exibidos. Novamente A herança foi considerado, inclusive pela professora
inglesa, como o melhor filme shakespeariano da série.

A herança

Acervo da diretoria de Patrim
onio H

istórico, Artistico e C
ultural da FC

C
(Fundação C
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E é bom lembrar que A herança recebeu diversos
prêmios, entre eles o de melhor diretor no V
Prêmio Air France de Cinema, RJ, em 1971, e o
Prêmio APCA – Associação Paulista de Críticos
de Arte, em 1972. Também bastante premiado foi
A margem – Prêmio Governador do Estado de
São Paulo e Prêmio Instituto Nacional de
Cinema, ambos em 1967, entre outros.
A margem, com roteiro e direção de Candeias,
criou um novo caminho para o cinema paulista;
na verdade inventou o chamado Cinema

Marginal. Como em praticamente todos os filmes de Candeias, o lado humano é o que mais impor-
ta. Os personagens são habitantes da favela às margens do rio Tietê, lutando para sobreviver. O
filme segue o estilo Candeias: usar agilmente a câmera, sempre no lugar certo; e não deixar os
atores apenas interpretar o papel e sim viver o personagem. E, em todos os seus filmes, os perso-
nagens são gente do povo. Basta lembrar Meu nome é Tonho (1969): um menino do campo raptado
por ciganos, que ao crescer não se acha mais. Aopção ou As rosas da estrada (1979-81) é sobre
pobres coitadas que ficam na beira da estrada esperando que alguém as leve. O vigilante (1992-3)
trata dos pobres que largam a terra natal para buscar o futuro em outro lugar, e com isso só aumen-
tam a própria miséria.
Em 1968, Candeias fez cinco curtas-metragens filmados por ele em cinco países da América do Sul.
Abrangiam Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia e Venezuela. Esses curtas coloridos, que estive-
ram perdidos e depois foram resgatados, dão uma visão carinhosa mas realista desses países e
principalmente de seu povo. Há momentos brilhantes como as filmagens em Assunção, capital do
Paraguai, à beira do rio Paraná, e a parte que mostra a vida dos habitantes às margens do Lago
Titicaca ganhando a vida com a pesca no lago. E incrível é a parte que mostra o maior contraban-
dista de cocaína da América do Sul, Suarez vivendo tranqüilamente, muito respeitado em seu país,
Colômbia. Mais uma vez Candeias acerta nos filmes que faz.
Pessoalmente conheci Candeias em meados dos anos 70, quando existia a Cinemateca de Curitiba,
que eu criara e dirigia. Ele viera acompanhar a mostra de seus filmes organizada ali. Ficamos ami-
gos, e sempre que ele vinha a Curitiba ficava hospedado na minha casa. Em 1976, o desenhista e
gravurista curitibano Poty (Potyguara Lazzarotto) fez um conto gráfico chamado A visita do velho
senhor (o título é uma referência ao filme francês A visita da velha senhora). Candeias estava em
Curitiba, e o convenci que aquilo daria um ótimo curta-metragem; ele concordou e filmou com
atores daqui, o José Maria dos Santos e a Marlene Araújo. É a história de um sujeito já velho que
vai transar com uma prostituta e passa a navalha nela, matando-a, mas que, mesmo morta, abre a
porta para o freguês ir embora. Esse curta foi exibido com sucesso em festivais. Nos créditos do
filme estou como co-diretor: bondade de Candeias, fiz apenas a produção.
Depois de alguns anos, na década de 80, Candeias fez outro curta-metragem em Curitiba, Sr. Pauer
ou Mister Power, em cores. A produção foi da Cinemateca de Curitiba, o argumento foi meu. Conta
a história de um homem rico que, numa greve de motoristas que deixa a cidade sem ônibus, monta
numa carrocinha e obriga as mulheres a puxá-la como se fossem cavalos. Candeias mudou o que
tinha que mudar, e saiu um belo curta-
metragem. Já no começo dos anos 90, fez a
fotografia de um vídeo que dirigi, sobre as
pinturas rupestres do Paraná: o título do
vídeo é este mesmo, Pinturas rupestres do
Paraná. Nele, Candeias deu todo seu toque
especial de fotografia, o que transformou o
documentário num belo filme.
Ozualdo Candeias é assim. Fazendo filmes
bem pessoais e bem brasileiros, é um dos
cineastas mais inventivos de toda a
história do cinema.
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Convite Meu nome é Tonho.

Marmita e Marajá (Jairo Ferreira) em O vigilante.
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O DESCONHECIDO
Ficção, 1972, P&B, 50 min

Misterioso matador defende jovem
prostituta assassinando todos aque-
les que a maltratam de alguma
forma.

Em sua primeira incursão de fato pelo universo televisivo – antes havia feito reportagens, jingles e
outros pequenos produtos –, Candeias apresentou e dirigiu um argumento próprio para o programa
Teatro 2, da TV Cultura. O desconhecido revelava ao mesmo tempo uma aproximação e um distan-
ciamento do mainstream da época. Estavam em voga o universo rural e o banditismo, expressos,
por exemplo, no enorme sucesso de uma telenovela como Irmãos Coragem. Poucas obras, porém,
escapavam da pesada encenação imposta tanto por recursos de difícil manuseio (câmeras de mais
de cinqüenta quilos) como por pressões mercadológicas. As narrativas eram lineares, centradas
invariavelmente no texto, com diégese realista e auto-explicativas. Um embrionário star system,
certo padrão de produção e o maniqueísmo de sempre completavam o quadro. 
Se a paisagem humana e física de O desconhecido não era de todo uma novidade para o telespec-
tador da década de 70, a sua fatura artística certamente não encontrava paralelo nas experiências
televisivas daquele momento, nem no campo cinematográfico, em que pese toda a efervescência
do Cinema Novo e do Cinema Marginal, excetuando, claro, a obra anterior do próprio Candeias.
Importa pouco aqui a tão propalada especificidade do cinema e da televisão. A obra transcende sua
base videomagnética e realiza-se dentro da tradição experimental cinematográfica, constituindo-se
em verdadeira precursora de determinados traços estilísticos do cinema contemporâneo.
Expondo mais uma vez a radical e já tradicional economia de meios que identifica o cinema de
Candeias, O desconhecido aborda a chegada de um pistoleiro a um bordel de interior, onde entrará
em contato com uma parte do seu passado. Retomando algo da estratégia narrativa de Meu nome
é Tonho, o especial impõe-se principalmente como um exercício de decantação do estilo Candeias:
o minimalismo das expressões faciais, o uso predominante de não-atores, a exclusão ou redução
do cenário a mero elemento sugestivo, o diálogo como som ambiente, sem fonte visual determina-
da, o enquadramento rebuscado, o movimento de câmera elaborado, tudo contribui para a criação
de um espetáculo surpreendente em sua visualidade e rigorosíssimo na sua condução.
A ação caminha sem explicações textuais, com uso pronunciado de elipses e sem concessão ao
psicologismo. O tom melodramático característico de sua obra é aqui reduzido ao máximo, per-
mitindo uma intensificação das poucas informações fornecidas ao telespectador. A identificação de
certas figuras sociais que representam o poder local e a associação imediata a alguma forma de
violência social (que não se vê, só se depreende), transforma-se de pronto em crítica ao status quo.
Breve e oblíqua menção ao regime militar, indica o quanto o silêncio estrutura a obra e a própria
vida da época. A personagem que conduz os destinos dos que estão à sua volta, praticamente não
fala e abstém-se de revelar os porquês dos acontecimentos.
Talvez em nenhum outro momento de sua obra, Candeias trabalhe de forma tão brilhante a recor-
rente cena da estigmatização social pelo discurso dominante, quase sempre de caráter religioso.
Em um verdadeiro tour de force, vemos a pesada câmera de televisão simular a leveza da câmera
de mão e passar pelos rostos inertes do povo, inventando ao mesmo tempo uma nova geografia do
espaço visual cinematográfico e um novo conteúdo para uma imagem por demais desgastada
àquela altura.

Hernani Heffner

Direção e roteiro: Ozualdo R. Candeias.
Direção de TV: Arruda Neto, Ítalo Morelli e Sérgio Mattar.
Produção: Antônio Ghigo Netto.
Cia. produtora: TV Cultura.
Elenco: Joana Fomm, Edio Smanio, Estevão Melo, Paulo Hesse, Zé Risonho, Ondina 

Maciel, Carlos Castilho, Helma Maria, Tereza Bianchi, Ricardo Zambão
e Luiz Gonzaga.



HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL
Não-ficção, 1979, Cor, 21 episódios de 30 min

Série documentária sobre aspectos importantes das artes no Brasil.

Na mesma época em que dirige Aopção ou As rosas da estrada (1981), Ozualdo Candeias envolve-
se num projeto de proposta bem diversa – o que deixa evidente sua desenvoltura no trato com dife-
rentes funções, veículos e esquemas de produção. Longe da postura autoral de seus filmes, ele
toma parte da realização de História da arte no Brasil, série da Secretaria de Cultura do Estado de
São Paulo, produzida pela TV Cultura. São 21 programas que traçam a trajetória das artes plásticas
e da arquitetura brasileira desde a arte indígena até produções dos anos 1960. 
A preocupação didática orienta toda a concepção da série. Imagens de igrejas, pinturas, cons-
truções, esculturas etc. se sucedem, costuradas por uma voz over, impessoal que desfia infor-
mações e datas. Há também a presença do crítico de arte Pedro Manuel, que analisa em detalhes
algumas obras. O programa segue uma estrutura bastante fechada e convencional, daí se conseguir
identificar pouco possíveis concepções trabalhadas por Candeias, que colaborou em quase todos
os episódios, seja assinando a direção, filmagem e fotografia (onze programas), seja integrando a

equipe de cinegrafistas (sete programas). No trabalho
de câmera há uma profusão de zooms, que acabam por
criar uma curiosa convivência: remetem a um procedi-
mento comum nos documentários tradicionais da época
e ao mesmo tempo se aproximam do estilo desenvolvido
por Candeias em seus filmes – alguns fotografados por
ele próprio. 
Com abordagem das mais tradicionais, a série evita con-
flitos e rupturas que ainda não tinham sido devidamente
absorvidos. Pára nos anos 60, quando poderia ter
avançado até a produção contemporânea à realização
do programa, arriscando leituras menos cristalizadas. A
realização de Aopção parece ser o contraponto
necessário à série. Ao discurso oficial e domesticado do
programa, Candeias responde com a modernidade de
seu cinema, que surge e se consolida nas décadas de 60
e 70, justamente o período que os programas pouco
abordam ou simplesmente ignoram. No filme, ele per-
corre alguns dos mesmos estados dos quais a série
mostra consagradas obras de arte. Só que dessa vez sua
câmera escapa da visão oficial para mostrar uma outra
arte e um outro Brasil nessa história. 

Luciana Corrêa de Araújo
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Direção e Fotografia: Ozualdo R. Candeias. [Nos seguintes episódios: 1. Aleijadinho, o profeta –
2. Os ventos não mudam – 3. O apostolado das imagens – 4. O ideal de
um príncipe: sonho e realidade – 5. Na trilha das mulas – 6. Os santos 
deixam de voar – 7. Uma corte nos trópicos – 8. Um amor transforma
Belém – 9. O sino do povo e as dimensões da morada – 10. O dossel nas
alturas – 11. Um rasgo no teto das igrejas]

Direção de TV: Antônio Pires [Episódios 1 e 2], Reginaldo Figueiredo [Episódios 3, 5, 6, 
7 e 8], J. Franco [Episódios 4 e 11] e Emílio Rodrigues [Episódios: 9 em 10] 

Roteiro: Palma Travassos [Episódios 1 a 11]
Produção: Dan La Laina Sene [Episódios 1, 2, 5, 6, 7 e 10] e Zita Bressane [Episódios

3, 4, 8, 9 e 11]
Coordenação geral: Walter George Durst [Episódios 1 a 11].
Cia. produtora: TV Cultura e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. 
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LADY VASELINA
Ficção, 1990, Cor, 15 min

Adaptação da obra de Tennessee Williams. Prostituta e escritor decadentes entram em conflito com
a senhoria do lugar onde vivem.

O vídeo não era novo para ele, que já tinha feito nesse forma-
to O desconhecido. Mas há algo tão drasticamente novo em
Lady Vaselina, que parece que Candeias realmente mexia com
o equipamento de vídeo pela primeiríssima vez. A questão,
aqui, não é tanto o ineditismo como o impulso: tal qual criança
testando as possibilidades de seu novo brinquedo, o diretor uti-
liza de maneira selvagem e experimental os recursos do vídeo
para, com um mínimo, extrair o máximo.
Três atores, um texto adaptado de Tennessee Williams, um
estúdio seco, sem cenografia, sem nada. Como sempre,
Candeias entrega-se a si próprio a partir das condições de pro-
dução, das limitações formais da obra: o filme é todo em closes, com uma câmera registrando as
mudanças de intriga somente a partir de leves e ondulados movimentos da máquina e da utilização
expressiva do foco.
Como no teatro, onde uma cortina estabelece o começo e o fim do espetáculo, há um demarcador
de começo e fim. Um borrão inicial vai ganhando definição até que o foco se ajusta e vemos uma
senhora pintada, de aspecto um pouco decadente: é a tal Lady Vaselina, de quem a senhoria vem
cobrar os honorários atrasados. O teor marcadamente literário do texto combina com a interpre-
tação bastante teatral dos atores, que pronunciam suas falas de modo declamatório. Risco de sub-
meter o cinema ao teatro e de fugir da confrontação com a fragilidade do texto através de uma
imponência monumental? Em se tratando de Candeias, jamais. O jogo de câmera e a exímia estraté-
gia de composição de planos (Lady Vaselina sempre em primeiro plano, na metade esquerda da tela,
e seus interlocutores mais longe, sem jamais trocar nenhum olhar) fazem desta pequena peça um
exercício dos mais estimulantes para o espectador de cinema.

Ruy Gardnier

Direção e roteiro: Ozualdo R. Candeias.
Produção: Eduardo Borges e Maria Lúcia Oliveira.
Cia. produtora: Multimeios.
Elenco: Maria Lúcia Candeias, Roberto Brant e Vilma Ferreira
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CINEMATECA BRASILEIRA
Não-ficção, 1993, Cor, 13 min

Documentário sobre as atividades da Cinemateca Brasileira.

Trata-se de um vídeo que acom-
panha o início da transferência da
Cinemateca Brasileira para a sede
atual. Aqui, as regras são as do
filme institucional, mas nada con-
segue impedir Candeias de filmar
como sempre filmou, isto é, como
quer. Não por acaso, o vídeo
começa “à margem”, numa beira
de estrada – uma das imagens
recorrentes em suas fitas, quase
sempre como signo de certo mal-
estar, um não-pertencer, um eter-
no procurar a si mesmo. E não é
outra coisa que o texto, bem mais
objetivamente, nos revela: fala de
uma Cinemateca Brasileira ainda
dividida por diferentes locais, as-
sim como já esteve em inúmeros
outros, sempre de maneira provisória e em depósitos muito longe
do ideal e necessário. Para além de mera ilustração do texto narra-
do, o olhar de Candeias, em essência pouco afeito à verbalização
(vide os raros diálogos de seus filmes), dá às palavras novos sig-
nificados, por vezes quase abstratos, mas sempre belos para os
que sabem ver com curiosidade e os olhos livres. Candeias possui
clara visão de mundo e de cinema e as imagens de beira de estra-
da são muito mais do que um cacoete visual, assim como o uso
aparentemente arbitrário da grande-angular em certos momentos:
trata-se aqui de deformar o olhar, de produzir outra coisa, de ver-dizer de outra maneira. O grande
mérito do filme talvez esteja justamente em fugir da armadilha fácil do conformismo oficialesco e
confortador, e das soluções parciais que poderiam representar a transferência da Cinemateca para
uma sede definitiva. Muito já se falou sobre a necessidade de um arquivo de imagens animadas;
tudo se passa como se houvesse uma unanimidade muda que, no entanto, pouco ou nada resolve.
Enfim, Cinemateca Brasileira fala principalmente ao leigo: o que é uma cinemateca? a que nos
serve? O espectador que tire suas conclusões, mas vale perguntar: estamos culturalmente prepara-
dos para ter uma cinematografia e para bem-manter um verdadeiro arquivo de filmes? (estávamos,
é bom lembrar, no imediato pós-Collor e ainda sob os efeitos do baque cinematográfico). Nesse
sentido, talvez o momento mais precioso do vídeo seja quando, sobre certa imagem de latas de
filme empilhadas, diz a locução: “Balançando assim, filme brasileiro, com certeza!”. (Balança, mas
não cai, graças ao diletantismo e à determinação de todos que teimam em manter de pé esta arte
bastante instável que é o cinema brasileiro.)
Em tempo: o arquivo da Cinemateca Brasileira, maior e mais antigo do país, guarda, entre outros muitos
tesouros, cópias e matrizes de quase todos os filmes de Candeias, de A margem até O vigilante.

Juliano Tosi

Direção, roteiro e fotografia: Ozualdo R. Candeias.
Edição: José Motta e Ozualdo R. Candeias.
Cia. produtora: Cinemateca Brasileira.
Locução: Carlos Roberto
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Candeias, ator
Ruy Gardnier

Em O despertar da besta, de José Mojica Marins, Ozualdo Candeias interpreta um dos “viciados” que
são cobaias de um cientista que, para comprovar que a auto-sugestão pode causar alucinações,
injeta água em vez de droga no sangue deles. São quatro pessoas, dois homens e duas mulheres,
nenhum ator profissional, como é costume nos filmes de Mojica. Nesse filme estranho e selvagem,
é a eles, subalternos à trama, que é dada a possibilidade de melhor representar, tanto pelos minu-
tos que lhes são dados como pela pregnância dos tipos que desempenham (basicamente sofrendo

ou recebendo prazer absoluto advindo das trips que o
“ácido” provoca). Vemos os personagens em seu
cotidiano, depois sendo contatados para a experiência
em excursões artísticas (onde vão ver, entre outros,
um filme do Zé do Caixão e uma peça de José Celso
Martinez Correa) e, por fim e com mais força, nas alu-
cinações que vêm às suas cabeças depois da injeção.
O curioso a respeito dessa última seqüência é que
Candeias escolhe um método diferente para atuar.
Como é notório, os não-atores geralmente são um
problema para os encenadores, não porque não con-
sigam atingir determinada expressão, mas porque,
para mostrar serviço, desenvolvem mil caras e bocas,
quando na verdade deveriam escolher apenas pequeno
número de gestos e movimentos para representar cada
ação. É o que faz a senhora drogada do filme, quase
uma pin up em fim de carreira, que, sob pretexto de
atuar, elabora os rostos mais absurdos e as mais
patéticas expressões de medo e prazer. Candeias, ao
contrário, permanece lá: apenas uma pose, eterna-
mente a do machão enfezado, sem paciência (que ele
pode desempenhar muito bem, inclusive na vida real),
que pode até perder os sentidos, mas não a compos-
tura. Os gestos são muito poucos, e também pouco
pensados. 

19 mulheres e 1 homem

Sinal vermelho, as fêmeas (Alemanha)
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Como ator, Candeias é absolutamente espontâ-
neo, não acredita em gestos exagerados ou
deformadores da vida real que, quando trans-
postos ao espetáculo, assumem uma vultosi-
dade sobre-humana. Sua atuação episódica em
filmes como O bandido da luz vermelha, O des-
pertar da besta ou Dezenove mulheres e um
homem, por mais diferente que possa ser em
cada ocasião, guarda um incrível paralelo com
seu próprio modo de dirigir os não-atores de
seus filmes: contidos, minimalistas, esquemáti-
cos e de preferência taciturnos, como se
tivessem saído de um filme de Robert Bresson.

19 mulheres e 1 homemO ritual dos sádicos

O despertar da besta
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Candeias, fotógrafo
Ricardo Mendes

A trajetória de Candeias na fotografia surge à
margem de sua produção para o cinema. Na ver-
dade, muito tempo depois. Ozualdo começa a
fotografar após finalizar, em 1967, na Boca do Lixo,
seu primeiro longa A margem, uma espécie de Noite
vazia filmada na outra margem do Tietê. 
Compra então uma câmera Exakta, por recomen-
dação de Ody Fraga. Além das dicas de Jaques
Dehenzelein, com quem trabalhara, nesse primeiro
momento na fotografia tirava vantagem do apren-
dizado autodidata em cinema, através de livros
básicos, além de um processo de experimentação
intenso. Tudo isso, à margem do circuito fotográfico, dos fotoclubes, das exposições. 
Nos anos 70, viajaria pelo Brasil fazendo fotos para uma empresa de audiovisual. Num período que
ele mesmo aponta como de agonia, do último suspiro do audiovisual, engolido pelo vídeo.
Fotografia era então uma etapa de investigação para a produção de seus filmes, mero veículo à
serviço de outro, o que revela uma relação muito objetiva, direta, com a técnica. Ela está a serviço
de uma idéia. Não muito diferente da relação com a informática, já que Candeias começa a escre-
ver seus roteiros nos primeiros modelos de microcomputador da década de 80, usando como
segundo computador um Prológica – “uma beleza”.
O cineasta passa a fotografar intensamente. Fotos para still de seus filmes e de outros diretores,
mas também – o que interessa aqui – o dia-a-dia na Boca do Lixo. “Quando dava na cabeça, eu
fotografava. Eu fotografei à toa, eu não estava preocupado com nada.”
Nesse processo, talvez tenha sido fundamental o estímulo de José Maria do Prado, que motivou a
primeira exposição em 1984: “A Boca”, na Imprensa Oficial. “O Zé Maria gostou das fotos e fez a
mostra. Eu não ganhei nada com isso. Todo mundo foi comer. Para mim, era importante esta divul-
gação desse pessoal, que acho que tem um mérito: perseguiu o cinema. Então isto é uma meia-
homenagem a esses caras. Mas não fique pensando que eu vivia falando com eles, não, mas esta
importância eles tinham.”
José Maria do Prado, entusiasta, resumia então, com clareza, o resultado atingido com aquela
primeira configuração. “Nada se parece com o mundo glamorizado que a palavra cinema evoca: as
pessoas estão longe de ditar elegância, os prédios pouco se preocupam em disfarçar a decadên-
cia, os bares não aspiram a ser botecos e os hotéis modestamente dissimulam (ou se anunciam)
através da abreviatura H.O. [...] Candeias vive a Boca e a fotografou de dentro, tal como um mari-
nheiro faz o seu diário. Por isso, em muitas dessas fotos [...] a ironia disfarça um lirismo por aque-
las pessoas que amam fazer cinema e são jogadas num mundo bem diferente daquele que pen-
samos ser o mundo do cinema.”
Surgem aqui dois pontos relevantes. Um, ligado à inflexão dessa produção fotográfica livre, sem
propósito aparente, pura ponte para outras idéias; outro, à relação de amor e ódio com a Boca do Lixo,
por um lado reconhecendo a importância desse segmento, mas evitando uma adesão pura e simples.
A fotografia de Candeias então passa a cristalizar-se ao redor da idéia de documentar a Boca.
Alguns anos depois da primeira mostra, ele realiza no MIS outro evento, “Uma rua chamada
Triumpho”, marcando assim seus vintes anos de fotografia. O projeto de idealizar uma publi-
cação ganha forma, por caminhos diversos, numa longa gestação. “Eu faço coisas porque elas
precisam ser feitas. Esse livro deveria ser feito. É um cinema que deu certo e porque ele deu
certo, está aí dentro.” 
Não havia na praça projetos de livros similares, enfocando em especial os diretores de cinema
“como os americanos fazem”. Os livros produzidos por Anselmo Duarte ou Sarraceni não motivaram
Candeias: eram caminhos diversos. Na tentativa de fazer seu livro, ocorreram vários desencontros,
desde a primeira mostra na Imprensa Oficial. “Não deu nada certo, eu joguei para o lado. Depois,
o que eu queria fazer? Eu cheguei à conclusão que eu não sabia o que queria.”

Bárbara Fazio em A herança.
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As palavras de Candeias em depoimento recente mascaram um pouco a objetividade de sua ação,
expressa por ele mesmo no livro, finalmente publicado em 2001: “Os presentes retratos devem ser
mirados somente como documentais e fazê-los como foram feitos foi melhor do que não fazê-los,
penso... A idéia era fazer um livro fotográfico dos diretores de cinema de ‘ontem e de hoje’ do nosso
cinema mas... não deu e deu no que deu”.
O propósito documental, a consciência da necessidade de realizar esse livro fotográfico, a tentati-
va de exaustão caçando imagens em viagens pelo interior do estado, tudo isso, associado ao
envolvimento direto com a cena fotografada, fazem qualquer ensaio de aproximação e análise ser
uma atividade difícil e perigosa. 

O grande risco
O que há de motivador, enfim, em Uma rua chamada Triumpho? Antes
de tudo, o resultado visual de um ensaio social, projeto de longo
fôlego. No panorama editorial da fotografia brasileira da década de
90, plenamente dominado por projetos de grande envergadura e
investimento financeiro, essa produção de baixo custo, tirando proveito
da editoração eletrônica barata e da cópia xerox, parece quixotesca.
No entanto, a intimidade com o tema, a gestação turbulenta, tudo
parece contribuir para fazer dela uma referência para projetos do-
cumentais. Não pelas imagens isoladas, cuja grande qualidade está
nos retratos com quem partilha intimidade, driblando as poses, cri-
ticando as personas, que tentam se estabelecer a todo custo; mas

pela edição visual, a serviço de um propósito claro. 
A edição de imagens é instigante na sua simplicidade e descompromisso, aspecto que me interes-
sava desde as exposições realizadas com o material, embora seja para Candeias apenas “com-
posição”. Ele mal se recorda das montagens fotográficas expostas então e, aqui, tudo não passa de
uma solução gráfica. “Nunca me passou pela cabeça. Eu tinha que botar, mas não amontoar.”
Radical na seleção de material, só participa do livro o “pessoal da boca”, em fotos de rua, nada
de estúdio. Se uma personalidade, como Paulo Emílio ou Almeida Salles, aparece, o fato merece
uma justificativa de inserção imediata. Em resumo, o livro concilia o lado experimental de
Candeias (não na estrutura visual das fotos, mas na edição engajada e sem compromisso com
padrões) e o desejo documental. Palavras suas no próprio livro. “Ficou denso, ficou útil.
Cinemabocadelixo e fim de conversa.”
É possível ir além na análise da produção de Candeias, o fotógrafo? A aproximação ao autor é difícil.
“Eu faço as fotos e pouco importa para o que é que é!” Olho o livro sobre a mesa e acho a respos-
ta mero rodeio. Como continuar?
Das imagens não restaram nem mesmo os negativos, apenas o material escaneado. Aqui e ali
surgem algumas cópias dadas aos amigos. De resto, seu “arquivo pessoal” reúne hoje pilhas de
imagens, em desordem, a exigir um esforço de articulação.
O impasse atual é descobrir se a fotografia em Candeias, apesar do longo intervalo de produção, cor-
responde a um momento (de grande envergadura), ou se incorpora outras produções. O esforço em
realizar o projeto documental pode,
porém, ter superado outros caminhos.
Embora no contexto local seja possível
detectar certo preconceito, não há nada
de desmerecedor em Candeias ser fotó-
grafo de um tema recorrente: a Boca.
Claro, pode-se detectar, entre outros pro-
jetos, ensaios inconclusos sobre a infân-
cia desamparada e drogada da região cen-
tral, tentativas comerciais.
A trajetória de Candeias na fotografia
surge à margem de sua produção para o
cinema. Nem por isso deixa em seu traje-
to peculiar de representar uma con-
tribuição única. Fim de conversa.

Manelão, o caçador de orelhas

Mário Benvenutti e Valéria Vidal em A margem.
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A margem 
Antonio Moniz Vianna 

Lançado timidamente (um cinema só, uma única semana em cartaz) no ano de 1967, A margem
se reapresenta agora ao exame mais atento, à análise de virtudes inesperadas – volta a propor
uma descoberta: a de um artista instintivo e impetuoso, o talento à flor da pele e a coragem da
modéstia numa hora em que a soberba, tão mais fácil, serve de álibi ou de máscara a alguns
gênios sem talento, sem vergonha e sem caráter. Por muitos motivos, A margem é um ponto de
afirmação do cinema nacional, uma vitória silenciosa, Ozualdo Candeias: uma estréia e já uma
obstinação suplementada por um sentido poético perfeitamente raro.
A coragem da modéstia não inibe em Candeias outras manifestações de audácia: o realizador,
partindo do plano realista mais brutal, às vezes necessariamente sórdido, não vacila em ascen-
der de repente a um plano surrealista, no ritmo, nas feições e nas formas, ou mitológico, na
substância dramática que, nessa altura, agita sugestivamente as implicações do mito de
Caronte e sua barca. O barqueiro é substituído aqui por uma mulher da seqüência inicial, de
uma ou duas aparições intermediárias, e que a narrativa muda de plano quase sem sobressalto.
A barca volta para recolher os mortos: os quatro marginais, tomando-a, se libertam ou apenas
se evadem.
Não há outra porta para sair da “margem”: nem a da mendicância, nem a da prostituição, nem
há a disposição ou a possibilidade de integração na cidade tão próxima. O milagre cine-
matográfico de Ozualdo Candeias, tão involuntário como a maioria dos milagres, consiste em
dar a uma realidade social, um revestimento mitológico. As condições de vida à margem do
Tietê estão na tela, sem protesto e sem disfarces – um inferno na terra antes de outro inferno,
talvez menos insuportável, ao fim do Tietê, novo Aqueronte.
Um mundo à parte, o da margem, porém visível, palpável, e onde desaguam fugitivos e ex-repre-
sentantes de diversas classes. Um desses, vivido por Mario Benvenutti (sempre excelente ator
e o único profissional em A margem), proveniente de um nível sócio-econômico mais elevado,
ainda insiste em usar gravata, cujo nó ele está sempre a afrouxar, assim como o paletó o aper-
ta – é um homem sufocado, esmagado, até uma corrida sem rumo, num lance de desespero que
precede à morte. Uma prostituta negra, interpretada por Valéria Vidal, assume uma presença
gradativamente poética, até o momento em que morre, noiva e viúva na mesma decepção intole-
rável. Um louco, Bentinho, corre de um lado ao outro, à procura de uma rosa – para ele, tam-
bém, a morte na linha férrea, momentos depois de abrir o caixão, traz de volta à margem a moça
(Lucy Rangel) que saíra para prostituição e fôra assassinada. Entre outros personagens, há um
que se julga padre e carrega um catálogo telefônico como se fosse a Bíblia, que ele lê mais com
a imaginação do que com a memória. Todo esse elenco atua dentro de uma linha de interpre-
tação homogênea e, por todos os motivos, quase inédita no cinema nacional.
Quanto ao diretor-produtor-roteirista-montador Ozualdo Candeias, vale dizer, por enquanto, que
surge como um cineasta de talento próprio, ainda que sejam discerníveis influências tão váli-
das como a de Jean Vigo (L’Atalante) e, em tom menor, a de Fellini, (La Strada). Uma importante
estréia, a de A margem, indiscutivelmente o melhor filme nacional do ano passado.

Correio da Manhã - Rio de Janeiro, 18 de abril de 1968.
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A margem
Ody Fraga

Trataremos hoje da mais original vocação de cineasta surgida em toda a história do cinema
brasileiro: o diretor Ozualdo Candeias. Como filme-base para apreciação de seu trabalho, uti-
lizaremos cenas de A margem, obra muito individual em sua concepção e visão do mundo e
extraordinária na dinâmica cinematográfica, narrativa visual e crueza pictórica.
Se analisarmos em profundidade dois filmes de longa-metragem feitos por Candeias, A margem,
sua primeira obra, concebida e concretizada autonomamente, e Meu nome é Tonho, realizado para
um produtor comercial, veremos que Candeias, sem se propor a isso, nem tomar atitude intelec-
tual, mas, por força interior, por vivência e também com muito sofrença, é o mais autêntico dire-
tor existencialista de todo o cinema. E existencialista sartreano que não se aliena do social.
A margem é um filme existencialista a partir de toda a sua colocação do absurdo humano.
Poderemos analisá-lo tomando como base as idéias de Sartre em O ser e o nada,
onde ele diz: “É absurdo nascermos, é absurdo morrermos” e os personagens de Candeias,
em A margem, são consequentemente sartrianos em seu comportamento. Eles obedecem
coerentemente ao pensamento de Jean-Paul Sartre quando, ainda em O ser e o nada, o filósofo
francês afirma: “Toda minha maneira de ser, manifesta liberdade igualmente, já que são os ca-
minhos de ser meu próprio nada”.
Bem existencialista é, também, a aproximação estrutural da tragédia grega que Candeias esta-
belece na abertura de A margem. O destino de todas as personagens está marcado inexoravel-
mente. Seja qual for a atitude e o comportamento dos seres, eles serão inúteis: o indivíduo
procurará sua liberdade fazendo sua própria opção perante o mundo; no caso do filme, a de
viver à margem da sociedade urbana, alienando-se, mas sem poder modificar seu nada.
A seqüência inicial do filme oferece toda a chave da obra. Candeias diz aí o que tem a dizer, o
resto é argumentação e exposição, mas os personagens já estão mortos.
O impressionante, para nós, na realização de Candeias, é que ele não se aliena. A alienação é das
personagens. Enquanto os marginais do filme vão vivendo seu nada, cuja libertação já foi anun-
ciada na abertura através da morte, as estruturas sociais de uma forma ou de outra permanecem
como pano de fundo, funcionado ainda mais para marcar as personagens.
A margem, em síntese, conta duas historias. Poderíamos dizer, com certa ingenuidade, sem faltar
à verdade, que é uma história de amor. Amor sem esperança nem salvação, amor-inferno mútuo.
Livres no espaço urbano, as personagens de Candeias vivem no mais absoluto huis clos, fechados
nas paredes ontológicas de sua incomunicabilidade, precisando um do outro, na medida em que
são a própria forma recíproca da tortura.
Marca frisante do existencialismo de A margem Candeias estabelece em três personagens com
seus mitos alienados: Bentinho e a flor, o padre, e o motorista de imaginários caminhões. 
Nosso tempo é curto. Necessitamos analisar um pouca a situação de Ozualdo Candeias dentro
do panorama do cinema brasileiro. Formularemos uma pergunta: O cinema de Ozualdo
Candeias é Cinema Novo? Não. Cinema Novo é um rótulo, nada significa. Nada define. Dentro
desse rótulo pode caber muita coisa: A demagogia barroca de Glauber Rocha e o infantilismo de
Rogério Sganzerla; o artesanato de Vidas Secas ou a “chancada” intelectual de Macunaíma. O
cinema de Candeias é marginal porque não pode ser filiado a nenhum grupo, seja como posição
participante dentro de uma frágil indústria cinematográfica nacional, seja como posição estéti-
ca e filosófica do cinema em si. Candeias é Candeias. Viu e sofreu o mundo assim; assim o
passa para a tela. Sua forma cinematográfica é só sua. 
Quando alguns pretendem aproximá-lo de Luis Buñuel, essa aproximação só é possível devido
a certa identidade de temperamento, mas Candeias consegue sempre o que Buñuel consegue
raramente, quando o consegue: ser poeta, ter o sentido lírico da situação, ver sua essenciali-
dade. Exemplo disso é a andança matrimonial da preta, em seu cândido vestido de noiva.
Nosso objetivo, neste programa, foi chamar a atenção para a obra de Candeias, num plano de analise
mais sério. Seu cinema é, entre o dos realizadores brasileiros, aquele que exige e merece estudo,
pois está acima do circunstancial e da produção para o consumo de massa, ou para o consumo de
grupos que se entusiasmam com o frenesi por influência gregária e convencional. Encerrando,
vamos fechar o ciclo de A margem com a seqüência em que as personagens, cumprindo seu destino,
são recolhidas pela morte, tendo de continuar o absurdo de permanecerem juntas.

Texto para o programa Cinema/Arte/Cultura nº12 TV2 Cultura.
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Zézero
Paulo Emílio Salles Gomes

A moça acena para o jovem caipira com as facilidades e prazeres da grande cidade. Ele se des-
pede dos amigos e da família, e parte. Na cidade brutal tudo é enlameado e sórdido: o trabalho,
a morada, a comida e o sexo. Logo não terá condições de mandar dinheiro para a família. A
única esperança é a loteria esportiva. A sorte o favorece, mas quando volta para casa a família
está na cova. Pergunta o que vai fazer com todo aquele dinheiro e a garota-propaganda da civi-
lização lhe dá uma resposta chula.
No início do filme a garota-propaganda é uma sereia irrisória, louquinha, enfeitada com fitas de
celulóide, cujo canto consiste num arsenal de periódicos: os jornais mais importantes do Rio e
de São Paulo, as revistas sérias e as outras, a publicidade, os empregos, os crediários e as mu-
lheres nuas.
O cabloco ingênuo do começo de Zézero, com seu feixe de lenha no ombro, era, em ultima
análise, feliz. A noção de que o dinheiro não traz felicidade se insinua, e também a idéia de que
a miséria rústica é, afinal de contas, preferível à ilusão urbana. Esses arquétipos tradicionais
de certo anarquismo, de certa literatura, e de certo cinema são, porém, sufocados em Zézero
pela mais crua desesperança. Depois do prólogo da sereia, a história é desenvolvida de forma
metódica e sem perda de tempo. Ultrapassados os umbrais da estação de Sorocaba, a miséria se
revela. O caipira pratica um pouco de mendicância mas é logo aliciado pela construção civil.
Num fluir do quotidiano, descrito com pontual repetição, são abertas duas ordens de parênte-
ses, colunas mestres do âmago da fita: as cartas para família e a satisfação sexual.
O filme permite que o espectador leia, com dificuldade, o texto ditado pelo caipira e escrito por
um amigo semi-analfabeto. Seguindo a trilha de um bilhete afixado à porta de Buñuel, o cine-
ma moderno (sobretudo Godard) tem perseguido a expressividade das palavras manuscritas,
mas só encontro equivalência para a potencialidade dramática das cartas de Zézero em algumas
do diário do padre Bernanos e Bresson. A brecha emotiva é porém mais funda na fita brasileira
porque nela individual e social são a mesma coisa.
A quase insuportável gravidade de Zézero, contudo, será imposta pelas cenas de sexo. Em duas
ocasiões, o pobre herói se envolve com meretrizes da várzea, uma vez com dinheiro e outra
sem. O tratamento visual dado às duas passagens é semelhante. Se bem que em uma o negócio
é jogo, na outra, luta. A hostilidade final da prostituta que obteve algum dinheiro ilustra o con-
ceito de que a natureza do sexo pago e do forçado é necessariamente a mesma.
A variedade da expressão dramática é, porém, assegurada pela trilha sonora da segunda
seqüência, onde predomina o rosnar de cães enfurecidos. O mesmo tema sonoro já aparecia no
dia de pagamento da construção, e a associação não parece fortuita em Zézero. Ela exprime, ao
seu jeito, a nostalgia anárquica por um passado mítico de relações harmoniosas, e a aspiração
utópica ao trabalho, no entender de muitos, é porém tênue. Nessa fita, qualquer esperança res-
pira mal, as duas seqüências de sexo nos marcam de forma direta e impiedosa. Há algo de ina-
dequado e irrisório no emprego das expressões “meretrizes”, “prostituta” e na sua contratação,
a propósito dessas mocinhas paulistanas caçando a subsistência nos terrenos vagos do
arrebalde. Afinal, mal conhecemos as palavras novas criadas pelos freqüentadores e usadas por
praticantes de uma clandestinidade sexual ao léu e a céu aberto. Algumas delas despontam con-
fusamente na trilha sonora de Zézero, rica em criatividade e drama.

O autor dessa obra com um rebotalho e película é Ozualdo Candeias, responsável por
numerosos filmes de A margem até A herança; esse artista original e profundo foi de início
muito festejado, mas em seguida seus filmes foram sendo afastados dos espectadores. Ao que
tudo indica, Zézero ficará igualmente relegado ao ineditismo, o que é uma pena, inclusive
porque a última fita de Candeias fulmina a chamada pornografia que anda preocupando tanta
gente. É verdade que Zézero talvez fosse considerado por essa mesma gente um antídoto
demasiado vigoroso.

Paulo Emílio – Um intelectual na linha de frente. São Paulo: Brasiliense/Embrafilme, 1986, p. 300-302.
Publicado como folheto de programa de cinema do CEFISMA, Centro Acadêmico de Física da USP, São Paulo, 1973.
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Horizonte perdido
João Luiz Vieira

1980-1981: o cinema brasileiro ainda consegue aparecer nas telas com algumas de suas pro-
duções de padrão e qualidade global. Porem, já se antevê a crise da metade da década com a
multiplicação dos mandados de segurança e com o avanço da pornografia explícita. Entretanto,
a possibilidade concreta de um cinema de produção de qualidade que alcance o referencial
exibido pela televisão é obrigada, ainda, a conviver com formas mais marginais e alternativas.
Mesmo que tais formas jamais alcancem a visibilidade de outras épocas, elas sobrevivem.
Principalmente, como expressão de um país onde a dignidade do ser humano, em toda a sua
plenitude e significado, é um valor cada vez mais distante.
A deliberada crueldade dos filmes de Ozualdo Candeias, presente, sobretudo, nas característi-
cas sempre marginais de suas personagens (habitantes de uma geografia de espantosa
pobreza), encontra uma vez mais em Aopção a forma perfeita que explode aos olhos e ouvidos
do espectador. Aqui, a agressividade de um Brasil contemporâneo, apesar de muito bem repre-
sentado e presente em determinado tipo de cinema documental realista e tradicional, forma a
base para a estruturação da própria narrativa e das formas fílmicas. O pessimismo e a falta de
perspectiva em vidas completamente sem rumo, ou com um rumo traçado por estradas que
levam a um inferno cada vez mais fundo, estão presentes na materialidade da representação,
na qualidade da fotografia, na “pobreza” da quase total ausência de diálogos e na fragmentação
da narrativa, construída de estilhaços de personagens anônimos que se entrecruzam em tra-
jetórias marcadas por idas e vindas através de estradas brasileiras. Essa fragmentação acaba
compondo pequenos retratos que informam sobre a origem rural da prostituição urbana e sobre
o movimento migratório que não leva a nada. Essas mulheres de beira de estrada, anônimos
seres que transitam por uma paisagem periférica, por sua vez também composta de fragmen-
tos, detritos e restos de civilização distantes delas, não se desenvolvem como personagens, a
partir de uma lógica formal de causa e efeito. A vontade de mudar e as possibilidades ofereci-
das pelos horizontes de estradas, que servem de fio condutor para os diversos episódios que se
entrelaçam, é que levam as personagens de um estado a outro, de bóias-frias à prostituição
urbana, numa viagem sempre marcada pela exploração. A “esperança” de uma vida melhor se
traduz na própria hierarquização da prostituição, da beira de estrada aos cabarés da Boca do
Lixo de São Paulo. Uma personagem lê a carta que recebe da família distante, e a única novi-
dade boa é: “A tua irmã foi para Salvador arrumar um emprego de meretriz”. A narrativa cruza
essas personagens através do Brasil, passando pelas regiões ricas do sudoeste paulista, onde a
cana-de-açúcar plantada em larga escala alimenta a produção de álcool, seguindo para o sul,
voltando depois para o norte, para a região cacaueira da Bahia, e chegando outra vez a São
Paulo, capital. Na sua própria concepção de “filme de estrada”, mas principalmente na
justaposição dialética entre o Brasil potencialmente desenvolvido e a marginalidade da maioria
de seus habitantes, sobretudo mulheres, fica difícil não lembrar Iracema, de Jorge Bodansky.
Nele, a jovem prostituta se tornava um emblema visual da situação de exploração ao exibir a
roupa estampada com Coca-Cola; em Aopção, a mulher se oferece em frente ao símbolo da
Texaco. Nos dois filmes, a mesma exacerbação de estruturas do grotesco e de agressão ao espec-
tador. Aopção freqüentemente lança mão de ruídos que atacam as personagens e desnatura-
lizam a imagem realista, interferindo num padrão típico do gênero documental. E, na busca da
agressão pelo grotesco, ocorrem semelhanças que chegam a lembrar Werner Herzog, que por
sua vez também foi influenciado por autores e filmes brasileiros, como Macunaíma e Os deuses
e os mortos: um homem torso, mutilados, anões, paralíticos, a cruz de aluguel com rodinhas
para facilitar o pagamento de promessas e mulheres lutando em circos.
Cinema Marginal, cinema da pobreza. A fragmentação da forma fílmica repete o estilhaçamen-
to das personagens, cujo único e possível destino acaba alimentando o noticiário policial sen-
sacionalista da imprensa das grandes cidades para, finalmente, acabar na lata de lixo.

Caderno de Crítica, Rio de Janeiro, n. 1, maio 1986. p. 37-38.
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Ponto de partida avançado
Jairo Ferreira

Os verdadeiros grandes filmes ainda não foram feitos
e não serão obra das grandes empresas, mas de amadores, 
no sentido literal, de gente apaixonada, sem fins comerciais. 
E esses filmes serão feitos de arte de verdade.
Robert Flaherty

Numa pequena sala do Sindicato da Indústria Cinematográfica do Estado de São Paulo, então
na rua Jaceguai, assisti aos primeiros copiões de A margem e presenciei algumas rusgas de
Candeias, sandálias havaianas ou não, com o montador Máximo Barro, “muito preocupado com
os escândalos amorosos de Hollywood”. Candeias já tinha feito quase tudo sozinho: roteiro, pro-
dução, fotografia adicional e direção; não custava perder alguns dias na montagem e garantir a
integridade do filme, fotograma por fotograma. O crítico Rubem Biáfora também assistiu, ficou
muito bem impressionado, e logo chamou Candeias de “Pasolini brasileiro” (O Estado de S.
Paulo, 5/2/1967):
“Em A margem, que foi feito em tempo e condições recordes, com orçamento baixíssimo e
absoluta parcimônia de recursos técnicos, Candeias procurou narrar histórias paralelas que
não se entrosam, mas no final dão unidade à ação fílmica. Numa delas ele buscou uma ino-
vação: a narração inteiramente em câmera subjetiva, processo que lhe inédito (e o diretor
patrício, com toda a simplicidade, declara ignorar que, já em 1946, Robert Montgomery, com
A dama do lago, havia feito um filme inteiro por esse sistema). Já na segunda, narrando uma
história entre verista e simbólica, indiscutivelmente ligada ao mais genuíno primitivismo
paulistano, Candeias apresenta uma obra com características tais que o tornam – a julgar
pelo cinqüenta por cento do copião que nos foi dado apreciar – uma espécie de Pasolini
brasileiro, de Pasolini paulista.”
O marginal Ozualdo Candeias, um dos raros cineastas brasileiros a andar a pé pela cidade, esta-
va muito inquieto e preparou diversas sessões especiais antes do lançamento. Lembro-me de
uma em que se falou em surrealismo e impressionismo, remetendo o barco da morte que
aparece no filme (e que curiosamente lembra o barco de Mário Peixoto em Limite/30) à mitolo-
gia grega de Caronte. Candeias estava lisonjeado, mas reduziu as pretensas erudições ao arroz-
com-feijão do dia-a-dia. 
Biáfora já tendo assistido ao filme inteiro, voltou a carga em sua seção dominical (17/2/1967):
“Uma total surpresa. Uma obra difícil [...] uma obra singular, ao mesmo tempo realista, fantás-
tica e poética [...] Lembra Aleluia, de King Vidor, Mais próximo do Céu, de William Keighley,
Uma cabana no Céu, de Minnelli, O pequeno rincão de Deus, de Anthony Mann, Himlaspelet, de
Sjoberg [...] Uma obra absolutamente pessoal, isenta de influências ou citações à maneira de
Godard ou Glauber Rocha, com a qual Candeias pode, sem desdouro, reivindicar para si o títu-
lo de autêntico primitivo”.
O crítico Alex Viany também tentou descobrir influências: “Em atmosfera e intenções, o filme
de Candeias lembra certas coisas de avant-garde francesa da década de 20; seu lumpen-prole-
tariat parece ter saído de certos filmes europeus e norte-americanos sobre a crise que marcou
a segunda metade da década de 20 e a primeira de 30”. 
Em que pese a excelência dos filmes que faria a seguir, com destaque para o bangue-bangue
Meu nome é Tonho (1969), foi com Zézero (1974) que Candeias procurou novos caminhos. Em
Zézero, a miséria é tanta que um personagem não usa seu cofre poupança para depositar
moedas e sim para tomar leite. Já comida é o que não falta em As bellas da Billings (1986): num
rancho onde duas beldades (Claudette Joubert e Silvia Gles) vivem com a mãe, a miséria é
grande, mas está sobrando comida (na falta de panelas, comida é guardada até no urinol!); e, é
claro, os personagens comem com a mão. Candeias conta que quem adorou essas seqüências
foi Carlos Augusto Calil, diretor da Embrafilme (1985-6).
As bellas da Billings é puro cinema – de transgressão. Feito com um suborçamento, não tem o
acabamento de Aopção, mas extrai do nada o néctar. Há cenas eróticas antológicas, que su-
gerem ou quase mostram o sexo. O filme é explícito mesmo no texto (“Vá dá o rabo, sua arrom-
bada” – é assim que a mãe trata a filha) e na canção (“Faca de ponta, espingarda, baioneta;
nunca vi couro tão duro como couro de buceta”).
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José Mojica Marins não poderia faltar num filme de Candeias e, aqui, ele faz o papel de um
herege, um pregador de rua, um falso evangélico. Quando ele vê que seu discurso religioso não
está agradando, trata de substitui-lo por texto pornográfico dos mais sórdidos. Eis a ousadia
desse filme de transgressão. 
Independente em tudo e por tudo, Candeias confessa que nunca foi muito chegado ao cinema
de um Glauber, Lima Barreto ou Humberto Mauro, além de fazer muitos reparos aos filmes de
Sganzerla, Carlão e Mojica. Nada disso tem importância, claro, e quem o conhece sabe que não
se trata exatamente de um megalômano e sim de uma personagem rara, intransigente em seus
métodos de trabalho e grande contador de casos. Quando toma uma boa cachaça, o que só acon-
tece em ocasiões muito especiais, torna-se extremamente generoso com quase todos. O ex-
motorista de caminhão nascido no interior de São Paulo continua realizando provocações como
A freira e a tortura (1983) e freqüentando a Boca do Lixo com a mesma disposição que o fazia
nos anos 60. Primeiro e último marginal entre marginais, Candeias é monumento do experi-
mental em nosso cinema.
Fevereiro 85: tomando um choque ao cair da tarde com Carmelita & Plácido, vem à tona um
antigo projeto de Candeias: o livro que ele preparou desde 1976 sobre a Boca do Lixo. Plácido
de Campos me informa que Candeias acaba de gravar um amplo depoimento para o MIS, e digo
que isso é fundamental e que é necessário gravar também o de todos os cineastas/capítulos do
Cinema de invenção. Plácido ainda vê Candeias ao lado de muitos cineastas da Boca do Lixo 69/
85 & nisso não há contestação: em 1984, Candeias fez direção de fotografia & iluminação em
filmes hard-core da Boca do Lixo, lance de sobrevivência & sem preconceito algum. Tudo bem.
O trabalho técnico do profissional nada tem a ver com suas mais lídimas proposições (Carlão
Reichenbach e Aloysio Raulino acabam de fotografar abacaxis de consumo respectivamente
para profissionais como Jean Garret e Ody Fraga). Nada contra. Profissional é profissional. Fiz
trilhas sonoras para filmes de consumo & não acho que isso me comprometa em nada. Ao con-
trário, significou coerência.
Março 85: Pergunto a Candeias a respeito de um livro sobre ele. Mal estar. Alguém estaria
preparando, mas Candeias descurte e quer fazer novas fotos. Pergunta como vai o meu livro e
eu pergunto: e o seu? O livro de Candeias seria uma espécie de almanaque, contendo mil fotos
da Boca, sempre no estilo dele: se Jairo está com Carlão, então colocamos também um Carlos
Coimbra; se numa esquina estão os jovens cineastas Conrado Sanchez e Carlos Shintomi, lá
vem Candeias com um desconhecido a tiracolo “pra compor uma foto”.
Abril 85: Candeias insiste em dizer que o melhor filme do Mojica Marins é O estranho mundo
de Zé do Caixão. Me diz que os dois primeiros filmes do Mojica são “invenções” do Glauber (se
refere a Levarei/67) – silencia sobre Encarnação do demônio (projeto mojical de 66 & nunca
realizado). Digo que À meia-noite levarei sua alma é “invenção” de Rogério Sganzerla (verbal-
mente aos amigos desde janeiro 64 e, em documento, desde outubro 1967: Jornal Artes, 1967,
texto reproduzido no capítulo “Mojica Marins” desse meu livro, o que mais quer Candeias?).
Ano 2000: Celso e o pessoal da FAAP, documentário mais completo sobre a obra de Ozualdo
Candeias rodado em 16mm. Duração aproximada de quarenta minutos. Depoimento de Carlão
Reichenbach, José Mojica Marins e Jairo Ferreira.

Cinema de invenção – pp. 41-9 – São Paulo, 1986.
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Cinema brasileiro: uma história não erudita
Ozualdo Candeias

90 do século passado – aconteceu o primeiro giro da manivela, da máquina de filmar, claro né?
no Brasil foi na baía da guanabara, conforme a história. O cara que girou a manivela tinha o
nome de paschoal segrette e se encontrava a bordo de um paquete francês.
00 já do presente século – tida como a bela época, o cinema brasileiro constava de longas/cur-
tas-metragens do cotidiano, distribuídos e transportados debaixo do braço dos seus produ-
tores/autores. Onde mais se produzia era na guanabara e são paulo (informação cedida pelo
valtinho no ponto 4). A duração/projeção começou com alguns minutos, foi para quase uma
dúzia de horas e hoje anda pelos 100 minutos.
10 deve ter havido pequena evolução no século acima, mas nada de importante pois poucos dão
notícia das atividades cinematográficas desta década. 0 paulo emílio, adhemar gonzaga, alex
viany devem ter coisas, em coisas históricas do nosso cinema eles sabem das mesmas. Para
quem gostar de história de cinema está aí a indicação.
20 humberto mauro, medina, gonzaga, ciclos de campinas, cataguazes, de recife, de porto ale-
gre...sonoro vitafone...lulu de barros...
30 – sonoro fotográfico, technicolor (?) – janets e marthas, nelsons e schipas, mojicas e gardéis
motivam os primeiros musicais brasileiros, que mais tarde evoluíram para a chanchada (?)
Nesta década, talvez tenha se completado o processo de autocolonização do nosso cinema por
razões que não importam, o que poderia importar seriam as tentativas para a descolonização.
O colonialismo vem sendo formado, temático e até problemático. Muita gente bem-intenciona-
da não percebe devido ao subdesenvolvimento do complexo autor/diretor/produtor. Vai ver que
até isso vem a ser um bem... de qualquer maneira há algumas fitas brasileiras descolonizadas,
do passado e do presente. Nesta década apareceu um tal de jaime pinheiro, que junto com ou-
tros peças conseguiram do getúlio a famigerada lei 8 ou 10x1, como instrumento de reserva de
mercado. Constou dessa mesma lei a obrigatoriedade do complemento nacional-ancestral do
cinema publicitário. Não se sabe se essa lei foi um bem ou um mal.
40 glória da chanchada – talvez devido à rede exibidora/produtora/distribuidora do severiano
ribeiro – oscarito, grande otelo, ankito, anselmo duarte, liana, mazzaropi e sei lá mais quem. ...
nesta década a chanchada evoluiu (?) enveredando pelo policial/espionagem ou pelo musi-
cal/suspense. ... é... ... as transas da guerra e os bons de los angeles... vera-cruz/multi-
filmes/maristela/kino filmes.... são paulo chega a empolgar a opinião pública – agora o cinema
vai – mas não foi – pois não havia uma reserva de mercado... a multifilmes realizou a primeira
fita em cores no Brasil (processada nos EUA) na década de 30 “bonequinha de seda” já apre-
sentava momentos em cores.
50 continuam as veras cruzes – chegam ao Brasil os processos para a edição em sons mag-
néticos... surgem o cinemascope e as fitas de sons estereofônicos... nasce e morre o vistavision,
deixando como saldo positivo a tela panorâmica... acho que surgiu o cinerama e outros macetes
que não tiveram importância... críticos e técnicos de cinema (SP) conseguem a primeira lei
municipal de ajuda ao cinema – prêmios adicionais e proporcionais à renda do filme realizado
no município, prêmios para os técnicos, atores e também ao documentário... o mesmo grupo
conseguiu também uma lei estadual nos mesmos moldes ou quase idênticos... o grupo era for-
mado (que me lembro) por flavio tambellini, plínio sanches, jacques dezenlai, agustinho pereira
dos santos, cavalheiro lima e muitos outros... agonia da chanchada...
60 – relatórios para comissões do senado... cinema novo... jânio/jango... revoluções... geicine...
instituto nacional do cinema... 54x365 (dias, com a promessa de aumento de dias de obrigato-
riedade na razão direta do aumento de produção)... prêmios adicionais/proporcionais à renda...
premiações pessoais... co-produções... documentários categorias especiais...
castelo branco – geicine/INC... obrigatoriedade 54x365, substituindo os 8x1 (para cada oito
filmes estrangeiros um nacional). aparecimento da “boca do lixo” no cinema brasileiro, secção
são paulo. o cinema-distribuição, talvez pela proximidade das ferrovias, se instalou na rua do
triumpho lá pelo ano de mil novecentos e trinta e não sei. com a instalação do INC e suas con-
seqüências oníricas a produção de filmes aumentou rapidamente. na época a maioria dos pro-
dutores de filmes e filmecos era do grupo chamado independente e eram uns duros, uns ide-
alistas, idealistas/picaretas etc. sendo independentes, tiveram que procurar distribuidores na
rua do triumpho e lá se encontravam. hoje a coisa mudou, aqueles idealistas desapareceram.
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morreram simplesmente... ou se engajaram no esquema produzir filmes em co-produção dis-
tribuidor/exibidor. a “boca do lixo” como boca do submundo deve ser tão velha quanto a pros-
tituição nesta cidade de nóbrega a anchieta.
costa e silva – obrigatoriedade sendo manipulada – deve aumentar na medida do aumento de
produção. documentário recebe: categoria especial. glória da “boca do lixo”. até os últimos dias
desse governo esses caras poderiam ser vistos na “boca” bem como outros tidos como sérios ou
fazedores de cinema “sério”: Roberto Santos e Rubem Biáfora xxxxxxxxxxx L. S. Person, Carlos
Reichenbach, Antonio Lima e Rogério Sganzerla.

Garrastazumédici – 114x365 – retornando para 84 (porque a produção aumentou) e quase para
54... é... filmecos de 150 a 200 mil, colonizados principalmente, faturam mais que “chefões”...
na minha opinião os filmes colonizados atendem ao consumo... o que há de se fazer, já dizia o
sambista: quem vem ao baile, baila... mas, o pessoal da censura, não gostou do sucesso destes
filmecos e andou deslocando alguns de cartaz e encanando outros... esta atitude da censura “no
preservamento de uma certa moral” (?) e o rebaixamento da obrigatoriedade provocou a queda
de produção de filmes nacionais, de 100 filmes (anuais nos anos gordos) para 40 e as
prateleiras se encheram e quem faturou foi o cinema estrangeiro... tem gente que pensa que
tem havido pressões políticas/econômicas ou econômicas/culturais ou ainda sei lá que tipo de
pressões, que já foram chamadas de poderes “ocultos” ou forças “ocultas”, besteira... hoje “elas”
já não são ocultas e não estão ocultas... até torcedor de futebol sabe onde “elas” se encontram...
só que isso de saber de nada adianta...
70 .... acho que vou voltar as décadas e esta década ao que tudo indica vai findar por isto ou
aquilo mesmo, salvo alguma balançada de coreto em relação ao cinema brasileiro/produção.
talvez daqui para oitenta aconteça o que alguns vêm preconizando e mesmo faturando... o
16mm vai desaparecer, assim como desapareceu o 9mm. a TV continuará a afastar o público do
cinema, logo o cinema do futuro tem de ser, por razões econômicas, o super-8mm, e quem esti-
ver por dentro do dito super-8mm vai ser o bom de cinema e tem mais, todos aqueles que hoje
fazem cinema brasileiro são ruins de cinema, os bons são aqueles que ainda nada fizeram... por
injustiças oficiais ou não oficiais. naturalmente o pessoal do 35mm também vai desaparecer, os
gurus do super-8mm vão comandar tudo. a procura do cinema comercial/profissional de uma
melhor imagem que resultou no scope, cinerama e sons (estereofônicos) não deu e só sobrou a
tela panorâmica... mas cinema é cinema em 9, 8, super-8, 16, 35 ou 70mm, porque não é uma
coisa sujeita à bitola decimal e muito menos aos processos conhecidos de gravação – fotográfi-
co e magnético... a TV, por exemplo, é uma emanação do cinema no tocante à linguagem... mas
deixa pra lá...
80 – pode acontecer de não ter ainda por estes lados chegado, mas independente de bitolas o
cinema já é magnético – amador ou profissional – curta, curtíssimo ou longa-metragem...

Revista Cinegrafia, São Carlos, nº1, julho. 1974. p. 36-44.
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Preservar Candeias
Carlos Roberto de Souza

Em 1976, a então Fundação Cinemateca Brasileira passava por uma revolução: alguns ex-alunos de
Paulo Emílio Salles Gomes haviam decidido ver “como era essa coisa de cinemateca” e, arregaçando
as mangas, tentar fazer com que a instituição renascesse das cinzas. O grupo era formado por Carlos
Augusto Calil, Sylvia Bahiense Naves e eu, e, com o entusiasmo de nossa juventude, havíamos literal-
mente arrastado Paulo Emílio de volta à Cinemateca. Ele, por seu lado, convocou os amigos e antigos
colegas da Faculdade de Filosofia (Antonio Candido de Mello e Souza e Décio de Almeida Prado) e,
em meados da década de 70, conseguimos reconstituir o grupo central do Clube de Cinema de São
Paulo que, em 1940, foi a semente do que posteriormente se transformaria na Cinemateca Brasileira.
Na tentativa de envolver as diferentes esferas do poder público no assunto da preservação da memória
cinematográfica do país e captar recursos para o ressurgimento da Cinemateca, Paulo Emílio encon-
trou uma resposta positiva na pessoa de Manoel Diegues Júnior – pai do cineasta Carlos Diegues –,
que então dirigia o Programa de Ação Cultural do Ministério da Educação e Cultura. Um convênio assi-
nado com o PAC permitiu os trabalhos preliminares de organização do acervo fílmico e documental e
o início da implantação do Laboratório de Restauração da Cinemateca. Os recursos foram sendo gas-
tos com parcimônia e, terminado o prazo para a aplicação do dinheiro, havia uma pequena sobra da
verba concedida. A unanimidade era no sentido de não se devolver dinheiro – para não parecer que
ele era desnecessário –, mas a solução encontrada por Paulo Emílio provocou certa polêmica: adquirir
a propriedade física e os direitos de veiculação cultural de filmes brasileiros. Alguns de nós pensáva-
mos que não cabia à Cinemateca, sempre carente de recursos, comprar filmes, e que se deveria
reforçar cada vez mais o procedimento de os produtores depositarem seus filmes na instituição. Em
todo caso, a posição de Paulo Emílio foi a vencedora, e a Cinemateca tornou-se proprietária, entre ou-
tros, dos negativos originais de A margem, A herança, Zézero, Candinho, Uma rua chamada Triumpho
1969-70 e Uma rua chamada Triumpho 1970-1. Dessa forma, preservar a obra do Ozualdo Candeias é
uma questão de responder à missão institucional de zelar pela memória cinematográfica nacional em
seu conjunto e também de cuidar da conservação do patrimônio que lhe é próprio.
Desde sempre soubemos da fragilidade da película cinematográfica e dos cuidados que envolvem sua
conservação. No caso dos filmes de Candeias, porém, o assunto adquire dimensões assustadoras: tra-
balhando na Boca do Lixo paulistana, em condições de produção precárias, várias vezes ele lançou
mão de filme virgem de diferentes origens e marcas, eventualmente com data de validade havia muito
ultrapassada. Isso confere aos originais dos filmes um complicador adicional de preservação, pois
cada fragmento do negativo original montado se comporta de maneira diferente, ou seja, existe uma
deterioração desigual no interior do mesmo objeto.
Sirva como exemplo dessa fragilidade um filme específico, Aopção ou As rosas da estrada, cujos negativos
Candeias depositou na Cinemateca Brasileira em 1982, poucos meses depois de o filme haver sido com-
pletado. A essa altura, poucas cópias do filme haviam sido feitas, inclusive a exibida no Festival de Locarno,
que valeu um prêmio ao diretor, e apesar de o negativo original ter sido muito pouco manipulado, ao entrar
na Cinemateca e ser examinado, recebeu o grau técnico 2B, isto é, “os danos físico-químicos observados
têm muita intensidade ou quantidade, deixando o material frágil para uso”. As anotações feitas pelas revi-
soras da época (“negativo original montado com material sensível de qualidade heterogênea; exige cuida-
dos especiais de manuseio, muitos reparos feitos com durex; sinais de esmaecimento, alguns planos já
no limiar em estado de desplastificação”) mostram que diferentes atitudes de preservação devem ser
tomadas com cada fragmento de material do negativo original de imagem, que tem de ser duplicado difer-
entemente de forma a gerar um material com a melhor qualidade possível.
Por outro lado, ironicamente, podemos dizer que a “marginalidade” de Candeias com relação aos circuitos
de exibição comercial colaborou com a preservação dos negativos de seus filmes. Explicando melhor: como
os filmes de Candeias, salvo raras exceções, nunca foram sucesso de bilheteria, em geral foram feitas ape-
nas duas ou três cópias deles, o que preservou os negativos originais, extremamente frágeis, dos danos físi-
cos que apresentariam caso fossem tiradas muitas cópias. São célebres os casos de grandes sucessos,
como Pixote, de Hector Babenco, que tiveram seus negativos desgastados pela copiagem excessiva.
(Diferentemente das produções americanas, que guardam as matrizes originais em cofres e fazem as cópias
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de exibição a partir de contratipos, no Brasil essas cópias são tiradas diretamente dos negativos originais.)
Além das características específicas dos originais de Candeias, não podemos deixar de relatar dois acon-
tecimentos inéditos ocorridos no histórico dos trabalhos de preservação da Cinemateca Brasileira, sendo
que um deles se deu no próprio Laboratório de Restauração, em 1981. Nessa época, sem recursos para a
compra do filme virgem necessário à duplicação de materiais deteriorados, procedeu-se a um enorme tra-
balho de reprocessamento das matrizes em preto-e-branco existentes na coleção. Essa iniciativa teve por
objetivo remover os resíduos de hipossulfito de sódio existentes nos filmes (resultantes da lavagem apres-
sada dos negativos em laboratórios comerciais), que, a médio prazo, afetam a imagem, provocando o
esmaecimento e acelerando o processo de desplastificação do suporte quando os filmes não são guarda-
dos em câmaras com temperatura e umidade controladas. Durante essa operação, que processou milhares
de metros de filme, houve um único acidente quando, por defeito mecânico, a máquina de lavar em opera-
ção travou e o material que estava sendo lavado rompeu-se em sete pontos. O filme que estava na máquina
era o negativo original de Uma rua chamada Triumpho 1970-1. Por felicidade, algumas semanas antes havia
sido feita uma cópia a partir desse negativo, que foi imediatamente transformada em matriz de preservação.
Infelizmente, porém, os desastres que atingiram a obra de Candeias não pararam por aí, e foram bem mais
sérios. No final de 1982, recebemos um telefonema de José Borba Vita – um dos sócios da Líder Cine
Laboratórios – informando que o laboratório havia sido alvo de um ato de vandalismo. Não fora um roubo,
porque não havia nada a ser roubado, mas os invasores se apoderaram de algumas latas de filme, desen-
rolando as bobinas e espalhando as tiras, rasgando e pisoteando centenas de metros de película. As “víti-
mas” haviam sido A margem e A herança, que estavam no laboratório para serem copiados. Do primeiro,
perderam-se seis partes do negativo de imagem e três do de som; do segundo, três do negativo de
imagem e quatro partes do de som. Nunca foi possível determinar claramente por que apenas os
filmes de Candeias haviam sido inutilizados. A preocupação de Vita era providenciar uma nova matriz
antes que Candeias fosse informado do incidente. A Cinemateca, então, enviou à Líder as melhores
cópias em 35mm desses filmes e o laboratório manufaturou a partir de ambas os contratipos combi-
nados (som e imagem), que passaram a ser as matrizes.
Esses episódios não esgotam a problemática de preservação que envolve a obra de Candeias. Mesmo
nos casos em que matrizes de imagem e som foram depositadas ao mesmo tempo, é habitual os crédi-
tos de apresentação estarem separados dos negativos, ou terem desaparecido, e terem de ser dupli-
cados de cópias de exibição. Existe ainda o caso do filme A visita do velho senhor, em duas partes: os
negativos em 35mm da primeira, um table top sobre os desenhos de Poty que serviram de argumen-
to para o curta, desapareceram, e a nova matriz da parte faltante passou a ser um contratipo amplia-
do a partir de uma cópia em 16mm. 
Fui me dando conta da enorme e diversa quantidade de problemas que envolvem a preservação da
obra de Candeias ao preparar a relação dos materiais disponíveis para exibição nesta retrospectiva.
Praticamente nenhum dos filmes está isento de problemas, em geral diferentes entre si. O caso mais
absurdo me pareceu ser o vídeo que Candeias fez sobre a Cinemateca Brasileira, realizado com equipe
da própria Cinemateca e gravado em superVHS – escrevi o texto da locução (feita por Tânia Savietto,
então diretora executiva da Cinemateca) a partir de indicações muito precisas de Candeias . O editor,
José Carvalho Motta, então chefe de Catalogação da Cinemateca, possuía um equipamento de edição
limitado, que obrigava que cada cópia fosse feita artesanalmente, uma a uma. Somente a partir das
necessidades levantadas para esta retrospectiva, uma década após a realização do trabalho, foi feita
uma matriz definitiva do mesmo, reunindo-se a banda da imagem com a trilha musical e a banda com
a narração, que estavam separadas desde que o vídeo havia sido completado.
Nenhum dos percalços narrados aqui, contudo, provocou qualquer estranhamento nas relações que
Ozualdo Candeias sempre manteve com a Cinemateca Brasileira. Ao longo dos anos, esse sofistica-
do realizador nunca perdeu a consciência da importância de sua obra, e manteve a preocupação
constante de nos encaminhar matrizes e cópias – freqüentemente únicas – com o objetivo de pre-
servá-las. Lembro-me de Candeias chegar várias vezes à Cinemateca, com seu jeitão simuladamente
simplório, uma lata embaixo do braço, e dizer: “Encontrei esse filme não sei onde. Foi um negócio
qualquer que fiz para Fulano. Não sei se interessa pra vocês guardarem”. Sempre interessou.
De certa forma, preservar a obra de Ozualdo Candeias, com sua variedade de problemas técnicos, sin-
tetiza o leque de desafios colocados pela questão de se preservar o conjunto do cinema brasileiro.
Esse artesão hábil, realizador de filmes construídos com uma linguagem cinematográfica extrema-
mente requintada, sem concessões, ainda procura seu público. Cabe a nós, profissionais da preser-
vação, cuidar para que seus filmes continuem existindo, que possam ser vistos e que encontrem um
número cada vez maior de espectadores e entusiastas do retrato que traçam do Brasil.
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Bentinho

Um caminhoneiro que por estradas retas encontrou uma vereda tor-
tuosa para chegar ao cinema nacional.
Fui convidado por ele para participar de uma cooperativa. A princí-
pio não fiquei muito entusiasmado com sua figura rude e malajam-
brada: chinelo de dedo, uma velha pasta de papelão nas mãos e um
roteiro de dezesseis páginas que pedi para ler. De cara, comentei
que aquilo dava para fazer um curta-metragem, e ele argumentou
que era somente a sinopse, que o resto estava em sua cabeça.
Como não tinha muita experiência em cinema, aceitei o argumento.
Disse-me que era seu primeiro filme, mas estava convicto de tudo
que queria fazer.
Já tinha um ator de cinema renomado, que aceitaria o desafio:
Mário Benvenutti. Me interessei e pedi um tempo para pensar. Fui
procurar o Mário, que eu já conhecia, e troquei com ele algumas
idéias. O Mário ponderou: “Ou a gente o ajuda a realizar seu sonho
ou o filme não sai. Depois, não temos nada a perder, se o filme
parar por falta de recursos, só perdemos nosso tempo, porque di-
nheiro não tem mesmo”. Encontrei Lucy Rangel nos corredores da
TV Excelsior, e ela muito entusiasmada disse: “Vamos fazer um

filme juntos em que você é apaixonado por mim”. Tinha encontrado o terceiro personagem e o quar-
to ninguém sabia quem era. Mas com dois atores profissionais já dava para encarar a coisa. 
Primeiro dia de filmagem: um jipe, um carro e o carro de Mário, a quem o Candeias pediu que le-
vasse o elenco. Conhecemos o quarto personagem: a Valéria, uma “senhora crioula”, com as ancas
protuberantes, um corpo escultural para Di Cavalcanti pintar.
O início da filmagem até foi fácil, eram só passagens por uma ponte de madeira sobre o rio Tietê,
e Candeias queria que eu encontrasse um andar diferente, pois na cabeça dele o personagem era
meio maluco. Assim ele foi ajeitando o andar de cada um. Ensaiamos umas dez vezes, aí ele
cronometrou e disse que tudo tinha de ser feito de primeira. 
Fizemos a tomada inicial. Ele deu uma bronca na Valéria, porque ela errou e ele perdeu o negativo.
Trocou o chassis da câmera e pediu mais atenção para todos. Foi então que descobrimos que está-
vamos fazendo um filme com sobras de negativos. Ele então foi filmar uma barca que chegava e
ancorava ali perto da ponte.
Ficamos olhando um para o outro. Eu estava de cabeça raspada, a pedido dele, o Mário bem-vesti-
do, com uma roupa que trouxera de casa, a Valéria com um vestido estampado que era dela, e a
única coisa comprada era o uniforme barato da Lucy. Estava pronto o figurino.
Durante três dias ficamos nessa de passagem pela ponte, na margem do rio Tietê, a Lucy venden-
do café pela cidade, e de vez em quando uma tomada minha seguindo ela.
Na segunda semana ninguém mais queria comer a comida que era servida em quentinhas, de
tão ruim que era. E o Mário, que tinha um restaurante, resolveu alimentar a equipe. Havia um
constante revezamento; quem não tinha trabalho, naquele dia, na Boca do Lixo, filmava. E quem
vinha trabalhava na faixa. Só o Neno, diretor de fotografia, não mudava, até que terminassem
suas férias na TV Cultura.
Quando começamos a filmar os próximos planos, que mostravam a personalidade de cada um, a
coisa complicou, porque tudo estava na cabeça dele, e ele não sabia explicar o que queria. Foi difí-
cil para todos nós entender. A Valéria era a que mais sofria, pois não tinha experiência nenhuma. O
Mário, com toda sua educação, conversava com ele até chegar a um denominador comum. A Lucy
sofria menos. Eu tinha que fazer dez coisas diferentes para que ele escolhesse uma, pois ele não
sabia se o personagem era louco, demente, esquizofrênico, ou autista. Ele só sabia que o perso-
nagem era diferente e apaixonado. Foi muito difícil para todos.
Fomos filmar a entrada da barca, que simbolizava a morte de cada um. Deveria ser feito em câmera
lenta, através da câmera, porque não tínhamos dinheiro para esse efeito, e era o Neno que tinha de
realizar isso, já que suas férias haviam acabado. Foram horas de trabalho, precisava ser feito com
o negativo disponível para cada um.
A equipe começou a rarear, as coisas importantes tinham sido feitas, agora o Candeias era câmera,
diretor de fotografia, assistente de câmera, enfim, ele e seu jipe eram a equipe.

Bentinho em teste de ator.



Terminaram as filmagens com o Mário e a Valéria, e ficamos, Lucy Rangel e eu, para fazer as últi-
mas tomadas do cemitério, que demoraram três dias. Na verdade, saímos do filme achando que
perdêramos nosso tempo e que aquilo não ia dar em nada. O Mário, com toda sua experiência de
cinema, num jantar no Gigetto, disse que não sabia como o Candeias ia montar tudo aquilo, que
estava fora do convencional, mas que tinha sido muito interessante. 
Cada um foi cuidar de sua vida: o Mário fazendo filmes, eu voltei à TV, Lucy se casou e foi embora
para Espanha e a Valéria se acertou com um conde alemão.
O filme ficou uma semana em cartaz; fracasso de público, em compensação, um sucesso entre
os entendidos de arte e no meio universitário. Até hoje, 35 anos depois, é objeto de estudo e
debate entre aqueles que querem fazer cinema, um verdadeiro fenômeno na história cine-
matográfica nacional.

José Mojica Marins

Em 1958, quando dirigia A sina do aventureiro, conheci
Ozualdo Candeias, um fotógrafo e ex-caminhoneiro, que
se tornaria um dos meus melhores amigos e também
um excelente cineasta, hoje respeitado e admirado pelo
mundo cinematográfico como um grande crítico da séti-
ma arte, por empunhar a verdade de seus sentimentos.
Em 1961, Ozualdo Candeias firmou definitivamente
nossa amizade quando com maestria criou um roteiro a
partir de um argumento meu, que se tornaria o longa
Meu destino em suas mãos.
Em 1967, Candeias surpreende a todos e exalta a minha
estima quando utiliza meus atores e meus estúdios para
realizar um dos maiores clássicos do nosso cinema: A
margem, filme que influenciou toda uma geração de
cineastas, por sua nova estética, que, livre do formalis-
mo, abre espaço para a experimentação. A margem,
uma história surrealista sobre as misérias do rio Tietê,
leva Ozualdo Candeias a ser premiado como melhor
diretor do ano pelo Instituto Nacional de Cinema.
Nascia assim o movimento hoje conhecido como
Udigrudi ou Marginal, ícone criado e balisado por mim e
por meu amigo Candeias.
Em 1967, ainda, fui convidado a fazer uma trilogia sobre

os melhores episódios do programa Além Muito Além do Além e de imediato convidei meus amigos e
diretores Luiz Sérgio Person e Ozualdo Candeias, que dirigiu o episódio O acordo da Trilogia do terror.
Ozualdo Candeias tinha no sangue não só o dom de dirigir como também o de atuar. Em 1969, no
filme Despertar da besta, representou brilhantemente um toxicômano, personagem que evidenciou
seu talento como ator.
No final dos anos 80, tive o prazer de atuar junto a Candeias em As bellas da Billings, interpretan-
do um crente pregador.
Ozualdo Candeias, um amigo que sempre me causou admiração e orgulho, um homem de grande
sinceridade e profissionalismo.
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Bíbi Voguel 

De todas as experiências como atriz de cinema, sem dúvida a que
mais me marcou foi ser dirigida pelo Candeias. Lembro-me de ter
comentado com minhas amigas, quando recebi o convite: “Com
ele eu pago para trabalhar!”.
Estava no auge da minha experiência como manequim fotográfi-
co, exclusiva da Editora Abril, e o personagem que o Candeias
me oferecia era radicalmente oposto a essa minha imagem gla-
mourosa. Isso me fascinava.
Vivi aquelas filmagens como uma grande aventura. As locações
eram em uma pequena cidade, Vargem Grande do Sul, em São
Paulo. Repartia meu tempo entre as filmagens e o trabalho
fotográfico em São Paulo.
Candeias era pouco em palavras. Ao final de cada dia, pedia a ele
indicações sobre minhas próximas cenas. Sua resposta quase sem-
pre era muito vaga, poucas vezes atendia às minhas expectativas.
No começo, lembro que me sentia um pouco frustrada com esse
método de trabalho. Mas, fui percebendo que ele ia reconstituindo
o filme minuto a minuto. Logo me adaptei.
A produção tinha um orçamento paupérrimo. Por exemplo, o pro-

tagonista Tonho, até determinada cena, sempre aparecia montando um belo cavalo branco, os ou-
tros personagens tinham uns pobres pangarés. Mas, de repente, Tonho é levado a se desfazer do ani-
mal. Razão real: houve um problema insolúvel com o aluguel desse cavalo e Candeias, para contornar
a situação rapidamente, foi obrigado a criar uma cena que justificasse a ausência do animal. Também
em relação à produção, a camisa rasgada que vesti em algumas cenas era a mesma camisa nova que
a Karen já havia vestido.
Durante o período de filmagens, numa das minhas idas e vindas a São Paulo, sofri um grave aci-
dente na estrada. Entre outras contusões, fiz um corte na testa, onde levei mais de 25 pontos.
Mesmo assim, tempos depois, pude voltar a filmar, tendo o extremo cuidado de disfarçar a cicatriz.
Hoje, acho que Candeias, talvez, já estivesse pensando em criar uma cena que justificasse meu
afastamento. Que bom que ele confiou e me esperou!
Ganhei com esse filme o prêmio de cinema Governador do Estado, como atriz-revelação.
Passados 32 anos, fico feliz de poder agradecer ao Candeias, nestas poucas linhas, a oportu-
nidade de ter trabalhado a seu lado.

Agnaldo Rayol

Conheci Ozualdo Candeias na década de
70. Eu tinha um sítio em Itapecerica da
Serra e na época morava lá. David Cardoso,
meu amigo e compadre (sou padrinho do
James, seu primeiro filho), disse-me que o
Candeias estava procurando locações para
o filme A herança, uma adaptação “ozual-
diana” da obra de Shakespeare, Hamlet.
Como eu conhecia algumas pessoas em
Itapecerica que poderiam ajudar, consegui
que as locações fossem feitas lá.
Então pedi ao David, que seria o protago-
nista, que falasse para o Candeias que eu
gostaria de participar do filme. Ele aceitou e
fiz uma participação especial, que me
deixou feliz e honrado, pois considerava (e
considero) Ozualdo Candeias um gênio do
cinema brasileiro.

Bíbi Voguel em Meu nome é Tonho.

Agnaldo e Ozualdo durante as filmagens de A herança.



No filme A herança, os personagens não falavam, emitiam os sons dos animais. Minha voz era um
urro de leão. E lembro-me de um fato curioso: durante as filmagens, a grande cantora Maísa foi nos
visitar e quase participou do filme.
Fico muito honrado de poder falar um pouco do muito que se pode dizer sobre Ozualdo Candeias e
também do privilégio de ter sido dirigido por ele em A herança.
Ozualdo Candeias é um grande criador. Forte, sensível, simples, e acima de tudo genial!!!

Bárbara Fazio

Quando assisti A margem,
fiquei maravilhada. Como um
filme que mostrava tanta
pobreza e realidade podia ser
tão bonito?
O Candeias é um esteta. Eu e
meu marido, Walter George
Durst, saímos do cinema em
estado de graça. Um tempo
depois, meu marido trabalhava
na TV Cultura e recebeu a visi-
ta do cantor e compositor
Fernando Lona, que justa-
mente falou sobre o Candeias e
disse que ele ia fazer outro
filme, O Hamlet Caboclo, com
David Cardoso. Imediatamente,
meu marido insitiu ao Lona que

me indicasse para o papel da rainha Gertrudes. O Candeias me telefonou e pediu que eu fosse na
rua Triunfo (a Boca ) para ele me conhecer e tirar umas fotos. Fui aprovada.
Os dias de filmagem eram curiosíssimos: nessa época, eu morava na rua Tucumã e o Candeias me
pegava na esquina da Cidade Jardim, às seis da manhã. Ele aparecia em um jipe caindo aos
pedaços, já com alguns outros atores que trazia da Boca. No caminho, ríamos muito e conversáva-
mos sobre cinema, filmes, diretores e abobrinhas. Chegávamos em Itapecerica e íamos para a sede
de um clube, um salão grande que tinha um varal onde nossas roupas ficavam penduradas, e o
Candeias indicava: “você veste isto, você aquilo”, e assim por diante.
Começava a filmagem: cada dia num lugar diferente, sempre em Itapecerica e sempre ao ar livre.
O astral então mudava completamente. Ele fechava a cara, não explicava nada, só dizia: “você fica
aqui”, “você vai até lá e abraça o filho”, coisas desse tipo, sem indicar se era para sentir alguma
espécie de emoção e o que estava acontecendo na história. Era um clima pré-Freud. 
Não havia maquiagem alguma, era tudo de cara lavada. Eu ficava nervosíssima, com a preocupação
de não errar e ao mesmo tempo querendo corresponder. O mais impressionante é que era um clima
de amor, admiração e confiança. Sabíamos que ele tinha muito talento e queríamos fazer o melhor
possível. Mas o filme estava só na cabeça dele, não havia roteiro nem diálogos. Era um filme de
autor, ele mesmo criava as cenas, guiava o jipe, ele mesmo escolhia os lugares, ele mesmo
fotografava, ele mesmo fazia o figurino. Ficamos uns seis meses filmando.
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Agnaldo Rayol, Bárbara Fazio, Candeias e David Cardoso durante filmagens de A herança.
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David Cardoso

Minha carreira, começou em 1963, quando havia
aproximadamente 25 diretores de cinema, com
estilos diferentes. O mais diferenciado, mais primiti-
vo, e talvez o mais intuitivo, chamava-se Ozualdo
Candeias. O primeiro filme que fiz com ele foi A he-
rança. Ele me convidou para ser o ator principal
desse Hamlet tupiniquim, e até nisso surpreendeu,
porque eu era a única pessoa mais ou menos
famosa no elenco. Ganhei o prêmio de melhor ator
de 1971, e, segundo os críticos, com esse filme dei
um salto em minha carreira. A herança foi consi-
derado uma das melhores adaptações de
Shakespeare para o cinema, porque era completa-

mente diferente de tudo que fora feito até então. Candeias seguiu a linha de raciocínio da história a
seu modo, quer dizer, de modo pessoal, tanto que a Ofélia é uma negra. 
As pessoas que assistem ao filme ficam maravilhadas com aquilo, ou detestam. O Candeias me dizia:
“você segue o que esta aí, mais ou menos escrito, eu vou te dando as orientações”; e ficou contente
com o meu trabalho. Deve ter sido um choque para as pessoas que acompanhavam o cinema
brasileiro e a minha vida, e sou muito grato ao Candeias, porque é um marco na minha história, na
história do rei da pornochanchada brasileira.
Além de A herança, que era uma produção dele, o outro que fiz com ele foi Caçada sangrenta. Como eu
tinha certo receio de dirigir meu primeiro filme como produtor (era produtor e também ator), convidei o
Candeias e apresentei-lhe a linha que imaginava seguir. Formamos uma equipe pequena, com atores daqui
da Boca de São Paulo. Algumas coisas estavam de acordo com o que eu queria, outras com o que ele que-
ria. Aprendi muito com o Candeias, e talvez ele tenha aprendido muito da pornochanchada comigo; ele
não a abraçava, mas forçosamente teve que ceder e colocar um pouco dela nos filmes, à sua maneira.
No set, o relacionamento com ele era muito tranqüilo. Candeias é um cara de diálogo, um diretor
calmo, mas é ele quem dita as regras. Quando o filme é de autoria dele, prevalece a sua maneira de
filmar, e ele é realmente um diretor intuitivo e criativo. 
Como diretor, deixava os atores muito à vontade. Em A freira e a tortura, tínhamos um roteiro pré-esta-
belecido, com texto e tudo, mas o ator que devia fazer determinado personagem não apareceu:
Candeias olhou para o assistente de produção, um camarada de físico avantajado, barriga grande,
ombro estreito, e falou: “Você vai fazer o papel”. O camarada fez e ficou uma coisa criativa. 
Como ator, diretor, gerente de produção, ele funciona da mesma forma: é um cara que não dá prejuí-
zo, que entende os problemas de um filme nacional. Faz um cinema marginalizado em todos os sen-
tidos; gosta do cinema underground, do cinema que mostra a realidade, que desmistifica as coisas; e
é marginal porque é sem grana, sem dinheiro, tudo com muita dificuldade. 
Convidei o Candeias para dirigir A freira, porque achei que essa história, baseada no livro do Jorge
Andrade, era a cara dele. Era um assunto polêmico (um delegado corrupto, corruptor, que se apaixona
por uma freira, na época da ditadura: é uma história mais ou menos verídica). O filme fez mais suces-
so na Argentina do que aqui, lá se chamava La monja e la tortura. Não fiz um filme como costumava,
fiz um filme político, uma história do Jorge Andrade, com direção, roteiro e iluminação do Candeias,
apesar de ele ter um diretor de fotografia. 
Dezenove mulheres e um homem foi a fita mais rentável da minha carreira. Ody Fraga foi o grande men-
tor intelectual das minhas produções: escrevia o roteiro, fazia o primeiro tratamento, corrigindo algu-
mas coisas. Foi uma pessoa que me ajudou muito. Convidei o Candeias para participar da produção
e para fazer o bandido principal – mas ele era uma espécie de faz-tudo, fazia inclusive as fotos de cena
que eu mandava para os jornais.
Sobre Ozualdo Candeias, acho importante reforçar sua história de vida, a de um cineasta brasileiro
que saiu do nada, que se fez sozinho, em todos os sentidos. No gênero de filmes que eu fazia era mais
fácil sobreviver, e eu consegui de certa forma, mas no gênero dele era bem mais difícil, porque é um
cinema fechado, com suas próprias idéias. Se Candeias tivesse nascido em outro país, com suas
idéias, sua força, sua forma de dirigir, teria sido mais reconhecido – e financeiramente estaria numa
situação invejável. Mas ele não ligava para isso, porque a vida dele era simples de verdade. E é desse
seu interior tão forte, que surgem todas as verdades que expõe nos filmes. 

David Cardoso e Candeias durante as filmagens de A herança.



João Silvério Trevisan
Um Rei Lear na Boca

No final dos anos 60, havia na Boca do Lixo de São Paulo um
pequeno grupo de jovens da classe média que procurava fazer
cinema, ansiando por derrubar o governo sufocante dos militares
à direita e querendo matar o pai cinema-novo que os sufocava à
esquerda. Eu fazia parte dessa pequena horda, que sonhava com
a utopia da revolução num ambiente totalmente avesso a ela,
onde as pessoas em geral lutavam para sobreviver produzindo
filmes cujo único compromisso era com o sucesso a qualquer
custo. Ali, não havia meio termo: o êxito comercial era a utopia
máxima. E nós, pretensos revolucionários, engolimos a seco e nos
instalamos na Boca, por não haver outra alternativa: aquele era o
cinema possível. Entre esses dois extremos, uma pessoa nos
parecia acima do bem e do mal: Ozualdo Candeias. Sempre me
lembro dele como um senhor de cabelos brancos, pois era bem
mais velho do que nós. Candeias convivia muito bem no ambiente
da Boca, ele era oriundo dali, não um produto implantado, como
nós. Era amigo de todos. Ria, contava piadas, tirava fotos, repar-
tia as mesmas lingüiças fritas e a mesma caninha, na porta do bar

Soberano, onde todo mundo se encontrava para narrar projetos novos ou lamentar sonhos fracas-
sados. Conversava conosco com evidente prazer, sem que o jeito simples atrapalhasse em nada a
comunicação. Não sabia falar de Marx, nem de Lukács, Mao ou Che Guevara, ídolos políticos de
minha geração. Ainda assim, nossa relação com Candeias ultrapassava a mera admiração, para
chegar ao carinho. Acho que, em nosso populismo esquerdizante, o invejávamos, pois víamos nele
a legitimidade que nos faltava. Era um “homem do povo”, que não negava suas origens ao fazer um
cinema ao mesmo tempo de extração popular e com altas intenções poéticas. Além disso, Candeias
compartilhava a linguagem da Boca. Era sobrevivente daquele cinema brasileiro heróico e tosco.
Não por acaso, um dos filmes que mais me apaixonou, naquele período, foi Meu nome é Tonho. Tinha
um amor quase fetichista por cada plano do filme. Nele, me atraía a busca da rara expressão caipi-
ra brasileira, que resultou muito verdadeira, mesmo que mitificada por certa nostalgia rural. 
Seu grande mergulho poético repousava, a meu ver, na melancólica reflexão sobre a condição
humana. Mais do que A margem, seu filme-fetiche das esquerdas da época, Meu nome é Tonho me
encantava quase até as lágrimas. Em Orgia ou o homem que deu cria, fiz algumas citações a
Candeias. A mais óbvia delas era uma menina meio louca (lembrando o personagem andrógino de
Jean Garret no filme de Candeias), acocorada numa árvore, gritando ao léu: “Meu nome é Tonha,
meu nome é Tonha”. Era uma homenagem, mas também uma molecagem oswaldiana (de Andrade),
bem ao estilo do próprio Candeias. 
Além disso, convidei-o para fazer um pequeno papel em meu filme. Candeias interpretou o pai
assassinado pelo personagem principal. Digamos que, no caso, tratava-se de um pai metafórico
mesmo, pois em seu lugar deveria estar Glauber Rocha, se eu fosse levar a ficção até o limite da
realidade. Não por acaso, inicialmente esse filme chamava-se Foi assim que matei meu pai. O título
foi mudado por insistência do co-produtor da Boca, que ficou escandalizado, fazendo eco ao con-
ceito que se tinha por ali a meu respeito: um louco. Glauber era nosso pai cinematográfico, um Lear
despótico que nos asfixiava com talento diabólico e a maneira egóica de perseguir ideais políticos
ou estéticos. Tinha que morrer para que nosso cinema florescesse. Ainda que eu não tivesse pre-
meditado isso, é claro que havia um sentido em colocar Candeias no lugar de Glauber. Ele cor-
respondia, certamente, à fantasia de pai que eu tinha em mente. Bom, talentoso, simples e amigo
– o contrário do Glauber explosivo, belicoso e competitivo. Então por que matar o pai, se ele, no
fundo, era tão positivo? Aí fica por conta dos meandros do mito: era necessário realizar o sacríficio,
na ficção, como um ritual catártico. Candeias serviu de ator no sentido antigo, como a máscara que
significa Deus, ou o Pai, no caso. E, foi, ao mesmo tempo, incorporado antropofagicamente a meu
universo. Talvez por isso, a cada vez que encontro Candeias, ele me parece não ter mudado fisica-
mente. Suspeito que na minha fantasia ele continua ocupando o trono de um pai Lear adorável, que
finalmente consegui domar, no decorrer dos anos.
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Eliseo Fernandes

Fiz o seminário de cinema no Museu de Arte de São Paulo e o indiquei para
Candeias, mas quando ele entrou eu já havia terminado. Nessa época, eu
gostava mais de direção, roteiro e argumento do que de fotografia. Eu já fil-
mava em 16 mm, na Saturno, pertencente ao Vituzzo, que só fazia casamen-
to, batizado e festinhas de aniversário; havia também o Fausto Macedo (não
me lembro se o nome era esse), que tinha um programa de turfe na TV
Paulista. Depois do seminário, fiquei um ano na Musa Filmes e então fui para
Maristela, trabalhar em Simão, o caolho.
Trabalhei com Candeias em Poços de Caldas (ele dirigiu e eu fotografei);
depois fizemos Casas André Luiz, outro documentário, produzido por Virgílio
Nascimento, que eu já conhecia, pois fotografei seu filme A verdade vem do
alto. A margem foi o melhor filme de Candeias. Era para eu ter fotografado,

mas quem o fez foi o Belarmino Manccini, que estava estreando. A fotografia ficou muito boa.
Um dia eu estava num hotel em Santa Cecília e Candeias me chamou para fazer A freira e a tortu-
ra. Ele disse: “Poxa! Para que você vai pagar o hotel, se você pode ficar uns dois meses fazendo
filme no interior, e ainda ganhando?”. Ficamos alojados numa cadeia antiga, que é o cenário do
filme. O Candeias dirigiu e fez a fotografia, eu só fiz a câmera. Em As bellas da Billings também só
fiz a câmera, ele fez fotografia e direção.
O Candeias para se vestir é uma beleza. Uma perna da calça é mais curta que a outra e ele joga
um camisão. Aí um cara da Boca falou: “O Candeias se fantasia de mendigo”. Ele gosta de ser ori-
ginal, uma perna da calça mais curta que a outra...

Maurice Capovilla

Se houvesse verdadeiramente um movimento cinematográfico que era
chamado Cinema Marginal, Ozualdo Candeias seria seu fundador. Com A
margem, Candeias, como um verdadeiro autor, inaugura um cinema que
não se identifica com a herança da Vera Cruz, na vertente dos filmes de
Walter Hugo Khouri; não dialoga com Roberto Santos, que já preconizara
o nascimento de um Cinema Novo; pouco tem a ver com Person, que
propunha um cinema industrial de uma cidade cosmopolita; e muito
menos se liga ao projeto dos exibidores que utilizaram a Boca do Lixo
como centro de produção de um cinema pragmático, realizado em série
para preencher lacunas de programação das distribuidoras americanas,
e que se convencionou chamar de pornochanchada. 
A Boca, com raríssimas exceções, a partir dos anos 70 e grande parte

dos 80, foi uma grande fábrica de escravizar talentos para produzir lixo. Diretores, fotógrafos, pro-
dutores, técnicos de som, montadores, cenógrafos, figurinistas, atores, atrizes e uma extensa gama
de funções paralelas se formaram e se desenvolveram para colocar nas telas, em determinados
momentos, mais de cem filmes por ano. Filmes que não mereceram ficar para a história. 
Apesar de contemporâneo, não tive a proximidade necessária com Candeias para afirmar que ele
não pertencia à Boca. Mas arrisco dizer que ele era um marginal dentro dessa estrutura, e que seus
filmes foram feitos à revelia e contra tudo de pior que a Boca representava, quer dizer, os interes-
ses escusos e comerciais envolvidos.
Para ser exato, ouso dizer que Candeias não se encaixa nos parâmetros conhecidos, não pertence
a grupos, movimentos, estilos e estéticas de teses universitárias, enfim, não se enquadra em ne-
nhum modelo conhecido, e portanto não faz parte do movimento que se denominou Cinema
Marginal. Melhor seria definir Candeias como um livre atirador, um ser independente, um lobo
solitário, vítima da sua condição de mero coadjuvante de uma indústria de falsificação de reali-
dades, mas sempre íntegro e puro na ânsia de se manifestar, manietado em sua potencialidade de
se expressar, mas rompendo sempre com as regras de um jogo que não era o seu. Candeias está
à margem de qualquer cinema que se diga marginal.
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Glossário da Biografia
Luiz Felipe Miranda e Arthur Autran

AMARAL, Milton Diretor e roteirista de filmes estrelados por Mazzaropi, tais como Chofer de praça (1958),
Jeca Tatu (1959) e O corintiano (1966). 

ARAÚJO, Astolfo Diretor de As armas (1969), produtor de As noites de Iemanjá (Maurice Capovilla, 1971) e pro-
dutor-executivo de O quarto (Rubem Biáfora, 1967). Fundou com Rubem Biáfora a Data Cinematográfica (1967).

BALLARDIER, George Cinegrafista de origem britânica radicado em São Paulo, trabalhou principalmente para
cinejornais e documentários.

BARRO, Máximo Montador de filmes como A ilha (Walter Hugo Khouri, 1962), O quarto (Rubem Biáfora, 1967)
e O vigilante. Foi professor no Seminário de Cinema e no curso de cinema da FAAP. 

BIÁFORA, Rubem Crítico de cinema de O Estado de S. Paulo dos anos 50 até os 80. Fundou com Astolfo
Araújo a Data Cinematográfica (1967). Dirigiu Ravina (1958), O quarto (1967) e A casa das tentações (1975).

CALLEGARO, João Aluno da Escola de Cinema São Luiz, dirigiu um episódio de As libertinas (1968) e o longa
O pornógrafo (1970).

CAÑIZARES, José Montador espanhol, começou sua atividade profissional no país natal em meados dos anos 30.
No Brasil montou entre outros filmes: O saci (Rodolfo Nanni, 1951) e Simão, o Caolho (Alberto Cavalcanti, 1952).

CARDOSO, David Ator de A herança, produtor e ator de Caçada sangrenta e A freira e a tortura. Produziu, atuou e dirigiu
filmes como Dezenove mulheres e um homem (1977) e Bandido, a fúria do sexo (1978). Fundou a Dacar PC (1973).

DEHEINZELIN, Jacques Francês de nascimento, graduou-se no IDHEC. Fotografou o primeiro filme da Vera
Cruz, Caiçara (Adolfo Celi, 1950). Dedicou-se também ao estudo da viabilidade econômica do cinema brasileiro.

DUTRA, Nelly Trabalhou na Vera Cruz como roteirista. Já fora desse estúdio, adaptou e roteirizou Cara de fogo
(Galileu Garcia, 1957), extraído do conto A carantonha, de Afonso Schmidt.

ELIAS, Luiz Montador de Meu nome é Tonho, A herança e Caçada sangrenta, iniciou sua carreira nos anos 50
como assistente na Maristela. 

ESCOLA DE CINEMA São Luiz Primeiro curso de cinema regular de nível universitário em São Paulo, funcio-
nou na segunda metade dos anos 60 e era mantido por padres. Dentre seus professores pode-se destacar Luiz
Sérgio Person; como alunos, freqüentaram o curso Carlos Reichenbach, João Callegaro e Ana Carolina. 

FERNANDES, Eliseo Diretor de fotografia formado na Maristela. Fotografou cinejornais, documentários, filmes publi-
citários e longas como As Noites de Iemanjá (Maurice Capovilla, 1971) e As cangaceiras eróticas (Roberto Mauro, 1975).

FRAGA, Ody Prolífico roteirista e diretor de fitas da Boca do Lixo, tais como: Vidas nuas (1967), Terapia do sexo
(1978) e A dama da zona (1979).

GRECCHI, Renato Produtor de cinema que também exerceu funções de gerente de produção e produtor-executivo. 

INSTITUTO Nacional de Cinema Órgão federal destinado ao fomento da atividade cinematográfica, que foi
criado em 1966 e extinto em 1975. Dentre suas atribuições, pode-se destacar: a gerência até 1969 dos recur-
sos provenientes da lei da remessa, o estabelecimento da cota de exibição compulsória de filmes nacionais, a
venda do ingresso padronizado para os exibidores, a fiscalização da legislação em vigor e a concessão do cer-
tificado de exibição. 

JOUBERT, Claudette Atriz de As bellas da Billings. Musa da Boca do Lixo, foi destaque em diversos filmes
como: Sinal vermelho, as fêmeas (Fauzi Mansur, 1972) e Essas deliciosas mulheres (Ary Fernandes, 1979).
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LAURA, Ida Poeta, dramaturga, crítica de cinema e teatro. Escreveu os roteiros de cinema O lobisomem e
Aquela que vem das águas, este último serviu de base para As noites de Iemanjá (Maurice Capovilla, 1971).

LEI de obrigatoriedade Legislação federal que obriga toda sala de cinema no Brasil a exibir a produção
nacional. Estabelecida de forma tímida em 1932, a obrigatoriedade ampliou-se consideravelmente nos anos 60
e 70, transformando-se em importante elemento para o avanço do produto brasileiro no mercado interno.

LIMA, Antônio Crítico de cinema que publicou nos periódicos mineiros Revista de Cultura Cinematográfica e
Claquete, depois integrou a equipe do Jornal da Tarde (SP). Dirigiu episódios dos longas As libertinas (1968) e
Audácia (1969). 

LLORENTE, Eduardo Ator de O Candinho e diretor das fitas rurais Lá no meu sertão (1962), Obrigado a matar
(1964) e Coração de luto (1967).

LUCCHETTI, Rubens F. Escritor e roteirista, colaborou com o diretor José Mojica Marins em filmes como O
estranho mundo de Zé do Caixão (1967) e O despertar da besta (1969).

MARCONDES, Marco Aurélio Fundador com Oswaldo Caldeira da distribuidora Dinafilme, trabalhou também
no setor de comercialização da Embrafilme. 

MARIN, Honório Técnico que fez seu aprendizado nos estúdios da Multifilmes, nos anos 50. Montou no cen-
tro de São Paulo um pequeno escritório para conserto e aluguel de equipamento cinematográfico.

MARISTELA Estúdio paulista de grande porte que surgiu logo após a criação da Vera Cruz. Localizado no bair-
ro do Jaçanã e presidido por Mário Audrá Jr., importou técnicos do cinema argentino para trabalhar ao lado de
nomes importantes do cinema brasileiro. 

MOYA, Álvaro de Especialista em história em quadrinhos, foi também diretor e crítico de cinema, além de ter
cuidado da programação do cinema de arte Marachá, localizado na rua Augusta em São Paulo.

NANNI, Rodolfo Produtor e diretor de cinema formado pelo IDHEC. Seu primeiro longa-metragem, O saci
(1951), é um dos deflagradores do cinema independente que surge como oposição aos grandes estúdios da
época, Vera Cruz e Maristela.

PALÁCIOS, Alfredo Produtor de longa atividade que começou com Simão, o Caolho (Alberto Cavalcanti, 1952).
Trabalhou na Maristela, foi sócio de Antônio Pólo Galante na Servicine (1968) e comandou sozinho a Kinoart (1978).

PETRI, Renato Crítico de cinema do Diário de S. Paulo na primeira metade dos anos 70 e ator do filme
Caçada sangrenta.

PORTIOLI, Cláudio Diretor de fotografia cuja carreira concentra-se nos filmes produzidos pela Boca do Lixo,
tais como Sinal vermelho, as fêmeas (Fauzi Mansur, 1972) e Belas e corrompidas (Fauzi Mansur, 1976).

RABATONI, Toni Diretor de fotografia que começou sua formação como assistente da Vera Cruz. Trabalhou com
cineastas como Carlos Coimbra em A morte comanda o cangaço (1960) e Ruy Guerra em Os cafajestes (1961).

ROSSI, Raffaele Produtor, diretor, roteirista e fotógrafo de uma série de filmes populares de grande sucesso
de bilheteria. Produziu e dirigiu um dos primeiros filmes de sexo explícito brasileiros, Coisas eróticas (1981). 

RUSCHEL, Alberto Astro da Atlântida e da Vera Cruz, em clássicos como Este mundo é um pandeiro (Watson
Macedo, 1947) e O cangaceiro (Lima Barreto, 1952). 

SADDI, Michel Produtor de cinejornais e documentários no Mato Grosso.

SALLES, Francisco Luiz de Almeida Crítico de cinema de O Estado de S. Paulo entre 1950 e 1961. Presidiu
por diversas ocasiões a Cinemateca Brasileira e a Comissão Estadual de Cinema (SP). 
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SANCHEZ, Plínio Professor no Seminário de Cinema e em vários cursos independentes de cinema. Além de
ter dirigido alguns curtas-metragens, foi diretor de produção de longas realizados na Boca do Lixo.

SANTOS, Ruy Diretor de fotografia com extensa carreira, trabalhou em filmes como O saci (Rodolfo Nanni,
1951) e Sol sobre a lama (Alex Viany, 1962). Também dirigu curtas e longas-metragens.

SCALANTE, Sady Produtor, foi um dos proprietários da Lynxfilm.

SEMINÁRIO de Cinema Fundado em 1949 junto ao Museu de Arte de São Paulo sob a direção de Carlos Ortiz,
o curso passou por várias mudanças durante os anos 50. Foi um importante centro de irradiação da cultura e
do ensino cinematográfico, apesar das constantes crises econômicas. No final dessa década transferiu-se para
a Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP).

SOBRADO, Manoel Augusto De origem espanhola, foi produtor de cinema, assinando por vezes como Manoel
Augusto de Cervantes. Produziu Meu nome é Tonho, além de várias fitas de José Mojica Marins.

SUL Importante empresa de exibição no período que vai dos anos 50 aos 80, de propriedade de Paulo Sá Pinto. Suas
salas concentravam-se na capital de São Paulo–das quais as principais eram Marabá, República e Olido – e no interior.

TAMARSKI, George Ucraniano de nascimento, trabalhou no Brasil a partir dos anos 50 como diretor de fotografia
em filmes como Alameda da Saudade, 113 (Carlos Ortiz, 1951) e Liana, a Pecadora (Antônio Tibiriçá, 1951).

VALANSI [Irmãos] Proprietários da companhia de distribuição e exibição Franco-Brasileira, sediada no Rio de
Janeiro. A distribuidora trouxe para o Brasil importantes títulos do cinema de arte, especialmente filmes da
Nouvelle Vague.

VERBA de remessa Referência ao dinheiro destinado à produção cinematográfica nacional, proveniente da
retenção de parte do imposto de renda sobre as remessas de lucro para o exterior a que estavam obrigadas
as distribuidoras estrangeiras a partir de 1962. Através de sucessivas mudanças na legislação, esta verba
tornou-se importante fonte de recursos para a produção, gerida primeiramente pelo GEICINE, pelo INC a par-
tir de 1966 e de 1969 em diante pela Embrafilme.

VERONESE, Amires Esposa do reputado crítico Moniz Vianna e atriz dos filmes O menino e o vento (Carlos
Hugo Christensen, 1966), O quarto (Rubem Biáfora, 1967) e Viver de morrer (Jorge Ileli, 1972).

VIANNA, Antônio Moniz Crítico de cinema que exerceu sua atividade no Correio da Manhã entre 1946 e 1974.
Criador e diretor da Cinemateca do MAM, também dirigiu o INC.

VIEIRA, Toni Ator, produtor e diretor de vários filmes populares realizados através de sua produtora, a MQ
Filmes. Dentre seus trabalhos pode-se citar A filha do padre (1975) e O matador sexual (1979).

WULFES, Alexandre Proprietário da FAN Filmes. Dirigiu, produziu e fotografou os documentários longos:
Jornadas heróicas (1947), O poder da fé em Tambaú (1954) e A Virgem Aparecida é milagrosa (1956).

Obs: Aqui estão listados alguns nomes de indivíduos e instituições citados por Ozualdo Candeias em sua biografia
que, acreditamos, são menos conhecidos do público em geral. Para maior aprofundamento nestes e em outros
assuntos levantados na biografia indicamos:
RAMOS, Fernão e Miranda, Luiz Felipe (Orgs.). Enciclopédia do cinema brasileiro. São Paulo: Senac, 2000/
MIRANDA, Luiz Felipe. Dicionário de cineastas brasileiros. São Paulo: Art Editora, 1990/ RAMOS, Fernão (Org.).
História do cinema brasileiro. São Paulo: Círculo do Livro, 1987/ SOUZA, Carlos Roberto de. Nossa aventura na
tela. São Paulo: Cultura, 1998. 
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A MARGEM (1967) (1967)
Ficção, 35 mm, P&B, 96 min

O ACORDO (1968)
(episódio de Trilogia do terror) 
Ficção, 35 mm, P&B, 42 min

MEU NOME É TONHO (1969)
Ficção, 35 mm, P&B, 95 min

A HERANÇA (1971) 
Ficção, 35 mm, P&B, 90 min

CAÇADA SANGRENTA (1974)
Ficção, 35 mm, Cor, 90 min

AOPÇÃO
OU AS ROSAS DA ESTRADA (1981)
Ficção, 35 mm, P&B, 87 min

MANELÃO, O CAÇADOR
DE ORELHAS (1982)
Ficção, 35 mm, Cor, 81 min

A FREIRA E A TORTURA (1983)
Ficção, 35 mm, Cor, 85 min

AS BELLAS DA BILLINGS (1987)
Ficção, 35 mm, Cor, 90 min

O VIGILANTE (1992)
Ficção, 35 mm, Cor, 77 min

ZÉZERO (1974)
Ficção, 35 mm, P&B, 31 min

O CANDINHO (1976)
Ficção, 35 mm, P&B, 33 min

TAMBAÚ, CIDADE DOS MILAGRES (1955)
Não-ficção, 14 min, 16 mm, P&B

POLÍCIA FEMININA (1960)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 10 min

ENSINO INDUSTRIAL (1962) 
Não-ficção, 35 mm, P&B, 12 min

RODOVIAS (1962)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 9 min

AMÉRICA DO SUL (1965)
Não-ficção, vídeo, P&B/Cor, 30 min

CASAS ANDRÉ LUIZ (1967)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 10 min

UMA RUA CHAMADA TRIUMPHO 1969/70
(1971)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 11 min

UMA RUA CHAMADA TRIUMPHO 1970/71
(1971)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 9 min

BOCADOLIXOCINEMA
OU FESTA NA BOCA (1976)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 12 min

A VISITA DO VELHO SENHOR (1976)
Ficção, 35 mm, P&B, 13 min

SENHOR PAUER (1988)
Ficção, 35 mm, Cor, 15 min

O DESCONHECIDO (1972)
Ficção, P&B, 50 min

HISTÓRIA DA ARTE NO BRASIL (1979)
Não-ficção, Cor, 21 episódios de 30 min 

LADY VASELINA (1990)
Ficção, Cor, 15 min

CINEMATECA BRASILEIRA (1993)
Não-ficção, Cor, 13 min



OUTROS DOCUMENTÁRIOS REALIZADOS POR CANDEIAS

POÇOS DE CALDAS (1956) 
Não-ficção, 35 mm, P&B
Direção: Ozualdo R. Candeias.
Fotografia: Eliseo Fernandes.
Produção: Eliseo Fernandes.
Cia. produtora: SESI.
Documentário institucional sobre as atrações turísticas da cidade de Poços de Caldas.

INTERLÂDIA (déc. 60)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 7 min
Direção, fotografia e montagem: Ozualdo R. Candeias.
Produção: H. Rangel.
Cia. produtora: Rangel Filmes.
Documentário institucional apresentando as atividades econômicas, religiosas e sociais da cidade
de Espírito Santo do Pinhal.

JOGOS NOROESTINOS (déc. 60)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 10 min
Direção, fotografia e montagem: Ozualdo R. Candeias.
Produção: H. Rangel.
Cia. produtora: Rangel Filmes.
Documentário sobre os VI Jogos Noroestinos, ocorridos em Campo Grande.

MARCHA PARA O OESTE N° 3 (Campo Grande) (déc. 60)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 9 min
Direção, fotografia e montagem: Ozualdo R. Candeias.
Produção: Michel Saddi.
Cia. produtora: Produções Michel Saddi.
Documentário institucional sobre os progressos da cidade de Campo Grande.

MARCHA PARA O OESTE N° 5 (Corumbá) (déc. 60)
Não-ficção, 35 mm, P&B, 9 min
Direção, fotografia e montagem: Ozualdo R. Candeias.
Produção: Michel Saddi.
Cia. produtora: Produções Michel Saddi.
Documentário institucional sobre o desenvolvimento econômico da cidade de Corumbá.

BASTIDORES DAS FILMAGENS DE UM PORNÔ – BR, SP – (déc. 90)
Não-ficção, Cor, 13 min
Direção, fotografia e produção: Ozualdo R. Candeias.
Documentário que através das fotografias de Ozualdo Candeias registra de forma irônica a realização
de um filme pornográfico.

Ozualdo Candeias realizou grande número de reportagens para vários cinejornais nos anos 50,
60 e 70, audiovisuais institucionais nos anos 60 e 70, além de filmagens que não lograram obter
uma montagem final como os materiais de origem não-ficcional referentes à Santana de
Yacuma, ao lago Titicaca, ao carnaval de Puno, aos índios Guarani e ao trabalho de professoras
leigas pelo interior do Brasil.
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A mostra, depois de algumas entrevistas, solicitou também uma ou algumas “parlas”, sendo uma
delas sobre o que andei querendo da vida. Quando guri ou gurizão andei querendo ser maquinista
de “malés maria fumaça” da Central do Brasil e “justiceiro” ou até mesmo “empreiteiro da morte”...
profissões que “rondaram” meus dias de pré-adolescência lá pelos cerrados de MTS. Quando em
SP/SP “desconfiei” que o “babado” por estas bandas era outro... nada de laços, cavalos e 38, vai
daí que pressionei meu pai para me “botar” de novo na escola... e lá fui eu para uma escola de
“guarda-livros” (perito contador secundário) por vontade da minha mãe, que era mais objetiva que
o meu pai. Quando ganhava algum prêmio no atletismo ou de cinema, minha mãe perguntava do
dinheiro e o meu pai, das medalhas ou dos troféus... bem, voltando ao que queria da vida... “sei
não”, mas eu acho que andei vivendo “naquela” de “se Deus quiser” e que “essa” de que é o “cara”
que faz o seu futuro até que andou “bailando” na minha “moringa” umas poucas vezes e “das veis”.
Ele ainda “dá as caras”... enquanto isso os tempos e as “coisas” vão rolando e a gente vai vivendo
e aprendendo.
Desde guri que procuro me esquivar das perguntas que estou tentando responder, mas vou tentar...
quando era guri até que as coisas eram “maneiras”, mas hoje elas se complicam um pouco, “pra
eu” naturalmente... não sei como lidar com a “cultura”, “latitude”, “genética”, etc. etc. etc... con-
siderando as “idéias” que “perambulam” desde um passado próximo ou distante de que o “desti-
no” é o pós-macaco que faz... eu prefiro ficar “naquela” de que o mais sábio é aquele que “sacou”
que pode até nada ser, isso aconteceu com “distinto” lá das “Hélades”.
Bom, me parece que a “conversa já foi boa” e já está na hora... repetindo, até tropeçar com cine-
ma andei “trombando” com outras maneiras de viver, e na verdade não sei se foi “por quere” mas
... até que valeu.

SP/SP/BR 060702 - Candeias

Parlas
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