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Resumo 
 

O presente artigo busca compreender como a montagem atua na construção do discurso e 
na narrativa cinematográfica. Ao analisar as características do documentário “O homem que 
é alto é feliz?” (Michel Gondry, França, 2013) - as técnicas de animação empregadas, a 
presença da câmera de 16mm no registro do entrevistado e o próprio realizador como 
personagem -, aborda como a forma de uma obra influencia na organização de seu discurso 
e a condução, em última instância, pela montagem. Questiona, por fim, a relação desses 
elementos com a busca pela verossimilhança e objetividade no cinema documental 
contemporâneo. 
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A montagem e o discurso cinematográfico  

 

Uma das características fundamentais do cinema – e intrínseca a ele – é sua 

capacidade de produzir discurso. Ao elaborar o roteiro, a mise en scène, filmar, selecionar 

quais as tomadas que entram ou não em um filme, e todas as demais etapas de produção, 

fica evidente a capacidade de condução narrativa e, por consequência, de produção de um 

discurso próprio ao filme. 

Segundo Xavier (2005), essa é uma premissa do cinema, que para o autor é “sempre 

um fato de linguagem, um discurso produzido e controlado, de diferentes formas, por uma 

fonte produtora” (2005:14). Metz (1972) afirma que essa é, verdadeiramente, a intenção do 

filme, já que “a característica do cinema é transformar o mundo em discurso” (1972:137). 

Se há uma etapa desse processo onde a manipulação de imagens com o intuito de 

gerar o discurso fica mais evidente, é o processo de montagem do filme. Por meio da 

seleção das cenas, ordenação dos planos, ligação de imagem e som e concepção de uma 

sequência narrativa, o montador e, em última instância, o realizador interferem diretamente 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Cinema, na DT 4 – Comunicação Audiovisual, do XV Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais da Escola de Comunicações e Artes 
(ECA-USP) na Linha de Pesquisa Cultura Audiovisual e Comunicação. E-mail: eduardopaschoals@gmail.com. 
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em uma obra. Xavier (2003:33) analisa que a combinação de imagens entre si, resultado da 

sequência de planos, cria significados que não estão presentes nesses trechos de forma 

isolada, mas se tornam evidentes no conjunto. 

Mourão (2006) amplia o processo da montagem, caracterizando-o como um 

momento de criação fundamental no filme, uma dimensão central e significativa,  longe de 

ser apenas uma atividade técnica. Segundo a autora, ela atua de forma decisiva na maneira 

de pensar e fazer cinema: “A montagem (...) é o momento em que se organizam os 

materiais e se define a estrutura da narrativa no jogo que se instaura na associação de 

imagens e sons” (2006:231). Para Metz (1972:137), a montagem é também uma forma de 

análise, a articulação de uma realidade que é representada na tela. A maneira como as cenas 

são selecionadas e mostradas, para o autor, é um modo de organizar e decupar os conjuntos 

com uma intenção precisa, longe de obra do acaso.  

Odin (1997:191) corrobora essa visão, e teoriza que há um reconhecimento por parte 

de todos os envolvidos com o cinema – realizadores, espectadores, críticos – de que a 

montagem é um grande nível de estruturação do filme. Em outra obra (2000), ele afirma 

que para haver narração é fundamental que haja a montagem. O autor cita como exemplo 

uma gravação a partir de uma câmera de segurança em uma loja de departamentos. Por 

mais que ela grave vinte minutos de vídeo ininterruptamente, só haverá um discurso 

narrativo estruturado se houver uma instância que tome a decisão de cortar um trecho do 

filme, de tal maneira que haja um início e um fim para a ação. Essa instância pode ser o 

próprio espectador, que centraliza sua atenção em um personagem específico entrando na 

loja e realizando alguma ação, mas há de se ter uma definição de plano, de sequência: “o 

trabalho de delimitação de um início e de um fim é um trabalho narrativo bem elementar, 

portanto, não há dúvida: sem ele, não há narrativa” (2000:33, tradução nossa)3.  

Em seu início, até meados da década de 1910, antes do início da montagem clássica 

de D.W. Griffith4, o cinema ainda não tinha desenvolvido uma linguagem narrativa 

evidente, que seria elaborada com o tempo. Odin (idem:27) nota uma diferença do 

comportamento da montagem nesses períodos. Para ele, o cinema dos primeiros tempos era 

mais um cinema de “mostração” que de montagem. Já o cinema atual “mobiliza todos os 

recursos da montagem e se afirma como um cinema da narração” (2000:27, tradução 

                                                
3 No original: “ce travail de délimitation d’un début et d’une fin est un travail narratif bien élémentaire, pourtant, aucun 
doute n’est permis : sans lui pas de récit" (ODIN, 2000 :33). 
4 Diretor de cinema norte-americano, conhecido pelo filme clássico “O Nascimento de uma Nação” (1915), que iniciou a 
tradição da montagem e da narrativa clássica no cinema. 
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nossa)5. Para Mourão (2006:245), com Griffith a montagem passa a ser de início uma 

operação sintagmática, com a fragmentação e seleção de espaços, e também do tempo, 

configurando-se assim em duas dimensões: uma temporal e outra espacial. 

Xavier (2003) destaca dois pensamentos fundamentais na história da montagem: o 

de Serguei Eisenstein (1898-1948) e de André Bazin (1918-1958). Nesse contexto, 

Eisenstein assume a montagem como discurso e construção, e potencializa ao máximo sua 

aplicação, ao creditar a esse processo papel essencial no cinema, já que por meio da 

montagem essa arte alcança sua magnitude e produz um efeito específico que deve ser 

sentido pelo espectador do filme. Segundo Mourão (2006:246), “podemos chamar este 

estilo de montagem proposto por Eisenstein de montagem discursiva”, pois utiliza as 

formas do discurso e se define por uma intenção significante. 

Sobre a montagem de Bazin, Xavier (2003) sintetiza que o crítico sempre se 

preocupou com a utilização em excesso da montagem nas obras e que ela devia exercer a 

menor intervenção possível nas coisas do mundo: “tanto mais legítima quanto mais 

reproduzir as condições de nosso olhar ancorado no corpo, vivenciando uma duração e uma 

circunstância em sua continuidade” (2003:47). Além de apontar as especificidades de cada 

teórico, o autor postula as semelhanças entre eles: 

 
Numa visão mais atual, prestamos atenção especial ao que aproxima e não 
apenas ao que afasta o cinema-discurso de Eisenstein e o realismo 
existencial de Bazin: há em ambos, novamente, a atribuição de um poder 
de verdade e de um poder de mentira encarnados em determinados estilos. 
Para Eisenstein, há um estilo capaz de dizer o mundo social-histórico, 
colocando o cinema como potência maior no plano do conhecimento. Para 
Bazin, o cinema é uma espécie de “terceiro estado da criação” e existe um 
estilo autêntico, exclusivo, na captação da vivência humana em sua 
essencial abertura no tempo. (XAVIER, 2003:47) 

 

Bazin (2014) acreditava no poder do cinema de produzir discursos muito 

específicos, não apenas pela montagem, mas pela própria característica da imagem como 

forma estética: “tanto pelo conteúdo plástico da imagem quanto pelos recursos da 

montagem, o cinema dispõe de todo um arsenal de procedimentos para impor aos 

espectadores sua interpretação do acontecimento representado” (2014:98).  

Tanto que, para o autor, a montagem nunca foi uma sucessão de planos apenas, mas 

a criação de um sentido que se dá pela relação entre imagens, e que depende dessa 

                                                
5 No original: “mobilise toutes les ressources du montage et qui s’affirme de la sorte comme un cinéma de la narration” 
(ODIN, 2000:27). 
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cadência, por isso sua predileção pelo plano-sequência, como coloca Aumont (2002:104): 

“Bazin pôde afirmar que o plano-sequência dava tanta impressão de realidade que se tratava 

de uma representação do real de uma natureza toda especial, de tendência mais absoluta que 

as outras”. 

Ainda que sua teoria abarque o cinema além de gêneros específicos, Bazin aborda 

com mais ênfase o filme ficcional, e estabelece que os realizadores deveriam se 

comprometer a dar a impressão de realidade em suas obras, como se fossem os olhos 

humanos que estivessem a capturá-las. Se no caso de Bazin esse compromisso com a 

verossimilhança está presente no discurso ficcional, historicamente ele é ainda mais exigido 

ao tratarmos do cinema documental. 

É usual cobrar do documentário uma isenção que se aproximasse ao máximo com o 

cotidiano histórico em que ele se insere, trazendo em si um discurso de verossimilhança e 

precisão factual mais fortemente que em outros gêneros. Nichols (2005a) afirma que uma 

das características mais marcantes do documentário é sua pretensa relação com a realidade. 

No mesmo texto, o autor desconstrói essa crença e deixa claro que, por estar inserido na 

linguagem cinematográfica, o documentário é também uma construção:  

 

O documentário sempre foi uma forma de representação, e nunca uma 
janela aberta para a “realidade”. O cineasta sempre foi testemunha 
participante e ativo fabricante de significados, sempre foi muito mais um 
produtor de discurso cinemático do que um repórter neutro ou onisciente 
da verdadeira realidade das coisas. (NICHOLS, 2005a:49) 

 

Por ser um discurso cinematográfico, o documentário também está exposto ao nível 

da montagem e da construção narrativa, ainda que ele conserve uma preocupação de que a 

diegese do filme corresponda à diegese histórica, ancorada na realidade. Metz (1972) 

aborda essa necessidade de correspondência à realidade do cinema de forma geral, mas 

podemos pensar analogamente de modo particular para o documentário: “o cinema é uma 

linguagem da realidade, o específico do cinema é transformar o mundo em discurso, 

conservando a sua ‘mundidade’” (1972:166).  

O maior ou menor cuidado em manter o filme ancorado na verossimilhança é uma 

opção do realizador, que se torna perceptível ao analisarmos as obras cinematográficas, em 

especial as documentais. Assumir a esfera da montagem requer uma exposição do fazer 

cinematográfico e altera decididamente a forma do filme, transparecendo as escolhas de 

quem o faz, o que o documentário clássico sempre buscou apagar. 
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A construção da narrativa pela forma do filme 

 

A preocupação em demonstrar a esfera da montagem como uma escolha do 

realizador e marcar o discurso do filme como uma construção está fortemente presente na 

obra “O homem que é alto é feliz?”, do cineasta Michel Gondry (França, 2013). Ao 

elaborar um documentário com base em entrevistas com o linguista Noam Chomsky6, 

Gondry escolheu uma série de regras que impactaram diretamente a forma do filme. 

Logo nos primeiros minutos do longa, ele explica ao espectador suas escolhas, em 

um extenso prólogo que se inicia assumindo o caráter manipulativo do realizador frente ao 

material cinematográfico:  

 

Filme e vídeo são ambos, de sua natureza, manipulativos: o editor/diretor 
propõe um conjunto de segmentos cuidadosamente selecionados que 
ele/ela tem em mente. Em outras palavras, o contexto se torna mais 
importante que o conteúdo. E, como resultado, a voz que parece vir do 
indivíduo é, na verdade, proveniente do realizador. E é por isso que eu 
acho esse processo manipulativo: o cérebro humano esquece os cortes – 
uma faculdade especificamente humana, que, como eu aprenderei, Noam 
chama de “continuidade psíquica”. O cérebro absorve uma continuidade 
construída como realidade e consequentemente se convence de 
testemunhar uma justa representação do assunto. (O HOMEM..., 2013, 
Cap. 1, tradução nossa)7 

 

Gondry continua esclarecendo que, ao invés disso, decidiu utilizar animação para 

compor o documentário, já que ela é claramente uma interpretação de quem a faz a partir de 

um discurso do personagem. Ele acredita que o público é constantemente lembrado, pelo 

uso da animação em mensagens ou até mesmo na publicidade, de que o que está vendo não 

é a realidade. E, segundo ele, cabe ao espectador decidir se está convencido ou não. O 

diretor prefere, ao contrário do que André Bazin recomenda na montagem, por exemplo, ser 

um evidente intermediador entre o discurso do personagem e o discurso do filme. 

                                                
6 Noam Chomsky (Estados Unidos – 1928) é linguista e filósofo. Conhecido por teorizar a gramática generativa, é 
professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês). 
7 No original: “Film and video are both by their nature manipulative: the editor/diretor proposes an assemblage of carefully 
selected segments that he/she has in mind. In other words the context becomes more important than the content. And, as a 
result, the voice that appears to come from the subject is actually coming from the filmmaker. And that is why I find the 
process manipulative: the human brain forgets the cuts – a faculty specifically human, that, as I will learn, Noam calls 
psychic continuity. The brain absorbs a constructed continuity as a reality and consequently gets convinced to witness a 
fair representation of the subject”. 
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A opção por desenhar toda a conversa marca a forma da mesma maneira que outro 

artifício usado por Gondry: uma câmera 16 milímetros8 que não registra a conversa 

integralmente, mas grava apenas pequenos trechos, de forma aleatória. É por meio desses 

momentos registrados que o espectador consegue visualizar o personagem.  

Ao perceber a escolha do diretor, o próprio Chomsky o questiona se o ruído da 

câmera, bastante perceptível, não iria comprometer o áudio. Gondry devolve afirmando 

que, desde que se entenda o que é dito, não incomoda. Depois de estabelecido esse contrato 

com o espectador – ou seja, a partir de então sabemos que a forma do filme se dará por 

meio de animações desenhadas pelo próprio diretor e por alguns momentos em que, de 

forma fortuita, poderemos assistir ao personagem nas imagens de uma câmera 16 

milímetros –, vemos Chomsky pela primeira vez. O desenho é de uma câmera igual à 

utilizada pelo realizador e a animação faz com que ela emita a imagem gravada do 

pesquisador americano em seu escritório. 

Quando Chomsky começa a falar sobre suas memórias e inicia as explicações a 

respeito de sua teoria linguística, Gondry explora com mais ênfase a animação. Por mais 

que, segundo ele, essa escolha tenha se dado em prol da transparência do filme, é 

perceptível um caráter didático nas imagens animadas. Tanto que, na maior parte da 

entrevista, imagem e som são expostos de maneira redundante – enquanto Chomsky explica 

uma ideia utilizando como exemplo uma árvore, a imagem em tela é também de uma 

árvore. Mesmo que ilustre de forma lúdica, a imagem é um artifício didático para uma 

teoria de não tão fácil entendimento pelo discurso do personagem. 

Durante todo o tempo, Gondry se coloca como personagem de seu filme, ao lado de 

Chomsky. Portanto, o filme não é apenas uma entrevista com o linguista, mas é sobre as 

impressões e o diálogo do cineasta com o pesquisador. A isenção é quebrada ao se colocar 

no discurso do filme, ao utilizar lembranças próprias para compor a história e também ao 

escolher uma montagem que regula a narrativa por meio da forma. 

 

Montagem e verossimilhança no documentário  

 

Segundo Odin (2000), uma das características fundamentais para a ficcionalização 

de uma obra cinematográfica é a criação de um mundo, uma diegese que se completa na 

                                                
8 Filme introduzido no mercado em 1923 pela empresa Kodak, ganhou popularidade com as câmeras portáteis. A 
filmadora utilizada por Gondry no longa é da marca Bolex, cujo rolo tem uma autonomia pequena de poucos minutos de 
gravação, até ter de ser trocado novamente. 
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tela por meio da figurativização; ou seja, justificar os elementos em tela (som e imagem) 

como verossimilhantes para aquele contexto em que estão empregados. Essa 

ficcionalização, para o autor, não está restrita ao filme ficcional, mas pode ser utilizada 

como recurso narrativo em todos os gêneros. 

Por mais que no longa “O homem que é alto é feliz?” Michel Gondry deixe claro a 

existência de um discurso ordenador do filme e não haja o apagamento do suporte 

cinematográfico, o diretor busca uma diegese na correspondência entre imagem e som 

como forma do filme. Fica clara sua intenção de criar um mundo imaginativo, porém 

coerente. 

Durante o documentário, as animações são sempre sonorizadas, mesmo que de 

maneira sutil. Também é evidente o ruído que a câmera faz ao filmar trechos da entrevista, 

que são expostos em tela sempre que se ouve o barulho da filmadora. Ao utilizar as imagens 

da entrevista de Chomsky, o diretor também procura ilustrar e animar a câmera, com o 

objetivo de criar a diegese sonora e visual naquele momento, justificando ruídos e imagem. 

Aos 57 minutos, é o próprio Gondry que explica essa escolha, ao tratá-la como um 

desafio. Ele afirma que desde o início tem por princípio justificar o som da câmera e sua 

imagem com alguma animação, sempre que ela aparecer no filme.  

 

  
Figuras 1 e 2: Duas maneiras de representação da câmera 16mm no filme O homem que é alto é feliz?; à esquerda, aos 4 
minutos; à direita, aos 48 minutos. 

 

A diferença entre a sonorização harmônica da animação e o ruído contundente da 

câmera  parece seguir a promessa que o próprio diretor fez no início do filme: explicitar 

quando se trata de um discurso construído (a animação) e quando são palavras do próprio 

entrevistado (as imagens e o ruído da câmera Bolex). Essa preocupação para se ater a um 

gênero mais próximo da realidade, ou para não quebrar a promessa da transparência do 

processo, parece se inserir em uma lógica documental, como exposta por Nichols 

(2005b:67): “Quando supomos que um som ou uma imagem têm uma relação indexadora 
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com sua fonte, essa suposição tem mais influência num filme que consideramos 

documentário do que num filme que consideramos ficção”. 

Antes do trecho anterior, aos 19 minutos, o realizador já havia interrompido sua 

narrativa para questionar o próprio filme e como a forma que escolheu para contar sua 

história estava levando mais tempo do que ele previa. Ele fala com o espectador para contar 

que está há dois anos gravando o filme e que as animações estavam levando muito tempo 

para serem feitas. Deixa transparecer um desespero pela obra estar longe de ser concluída e 

uma preocupação com a idade do entrevistado (na época, Chomsky tinha 84 anos e, 

segundo Gondry, era fundamental mostrar o filme para o pesquisador antes que ele 

morresse).  

Por mais que esses diálogos com o espectador pareçam romper a estrutura clássica 

do documentário, trazem consigo características fundamentais ao gênero, como esclarece 

Nichols (2005b). Ele aponta que o uso de entrevistas, a gravação de som direto, o emprego 

de atores sociais em suas atividades e papéis cotidianos é o que distingue fortemente o 

gênero documental do ficcional. Há também o que o autor chama de “a predominância de 

uma lógica informativa, que organiza o filme no que diz respeito às representações que ele 

faz do mundo histórico” (2005b:54). 

Ainda assim, o filme de Gondry parece não se restringir apenas a um gênero 

delimitado e com fronteiras rigorosamente traçadas, mas em um hibridismo do discurso 

cinematográfico, pois não representam uma isenção completa, como é da tradição de um 

documentário que dê preferência à transparência, mas explicita as técnicas e formas da 

montagem, se distanciando de uma opacidade ficcional do cinema narrativo clássico 

(Xavier, 2005).  

Para Freire e Soares (2013), há uma predileção nos discursos audiovisuais 

contemporâneos pela junção de elementos factuais e ficcionais, constituídos a partir de 

hibridismos. Os autores também comentam a existência de duas estratégia narrativas 

presentes nessas obras: “uma reafirmação da possibilidade de representação fiel da 

realidade histórica ou, ao contrário, da problematização desta possibilidade” (Freire e 

Soares, 2013:74). 

Ao mostrar claramente para o espectador suas intenções com o filme, Gondry parece 

querer aproximá-lo ainda mais dos relatos, torná-lo parte integrante da busca pela teoria de 

Chomsky e, mais que isso, aplicar essa teoria à própria forma do filme, fazendo uma 
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referência metalinguística ao postulado que ele cita no início do longa, sobre a ilusão inata 

que nosso cérebro cria a respeito da continuidade narrativa. 

Rancière (2009) acredita que o cinema, e em especial a montagem, potencializa os 

significados e os valores de verdade. Segundo ele, o cinema documentário, é “capaz de uma 

invenção ficcional mais forte que o cinema de ‘ficção’, que se dedica facilmente a certa 

estereotipia das ações e dos tipos característicos” (2009:57). 

Nesse sentido, Gondry foi perspicaz ao explicitar suas opções. Ao tornar o 

espectador parte de sua narrativa, imbuído de um espírito de realidade em suas opções de 

montagem, o realizador procurou explicitar o que era o discurso de seu entrevistado e o que 

eram suas impressões a respeito dele. A criação diegética do som e do mundo animado 

composto por ele levou ao espectador a noção de que era possível distinguir o que era 

realidade factual do que era construção e montagem narrativa.  

Para Mourão (2006:244), o cinema valoriza a representação da realidade, mas 

também a expressão do imaginário, mesmo que para isso crie um mundo próprio do filme. 

Essa estrutura cria condições para a representação de realidade de maneira verossímil e 

constrói um espaço cultural que, ainda que se tratem de elaborações lúdicas, é perceptível e, 

além disso, visível. 

Por mais que o que reste ao espectador seja, em todos os níveis, as impressões do 

realizador sobre o filme e seu personagem, como construção de um discurso ancorado na 

forma do filme e criado pela montagem, a transparência de Gondry se torna parte diegética 

do próprio filme. O realizador desenvolve um mundo próprio à sua obra, e sua estratégia de 

apresentar cada passo do processo pode ser entendida pelo espectador como uma coerência 

narrativa, mas ainda assim é, em última instância, parte de um discurso maior, sedimentado 

em um amplo campo narrativo. 
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