
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Volto a escrever sobre as peripécias do filme Cabra Marcado 
para Morrer, de Eduardo Coutinho. Como pode ser lido na edição 309, 
as filmagens foram interrompidas por conta da repressão política 
(1964) e, 17 anos depois, retomadas. Pudemos saber, no debate 
realizado na Cinemateca, que o copião do filme foi salvo pelo cineasta 
Davi Neves, que o guardou em uma lata com o rótulo “Uma Rosa no 
Campo”, na garagem de seu pai, um general do exército. É claro que o 
pai dele nunca soube desse esconderijo!  

Tempos depois, em 1981, Coutinho reuniu seus velhos amigos 
para pensarem o que fazer com aquele filme inacabado. Sem verba, 
nada poderia ser feito; procuraram, então, a 
Embrafilme, representada por Carlos Augusto Calil 
que era, à época, diretor de relações não comerciais 
da entidade*. Segundo Coutinho, foi Calil quem lhe 
sugeriu voltar ao nordeste e exibir o filme inacabado 
aos camponeses. Foi Calil também o responsável por 
uma arriscada operação clandestina para conseguir 
verba para o filme. Os cineastas Joaquim Pedro de 
Andrade e Vladimir Carvalho venderam à Embrafilme 
os direitos autorais de seus filmes (operação legal, porém 
absolutamente desnecessária). O dinheiro resultante dessa operação 
foi repassado a Coutinho para terminar o filme.  

Calil contou no debate que, em meio aos acertos dessa operação 
“laranja”, uma figura ligada aos generais assumiu a direção geral da 
entidade e soube, por Calil, dos arranjos clandestinos, mas fez “vista 
grossa”. Apenas pediu que o nome da Embrafilme não aparecesse em 
nenhum momento da fita (e não aparece mesmo). Podemos ver como 
a resistência política se dava em vários níveis, até na omissão de uma 
pessoa comprometida com o regime militar, porém, também sensível à 
cultura nacional.  

Zelito Viana contou outra história engraçada sobre o copião salvo: 
após conseguirem a verba, ele deveria passar por um processo de 
edição, porém, seria muito mais adequado fazer isso em São Paulo. 
Coutinho, que tem pavor de avião, disse que estavam caindo muitos 
aviões da ponte aérea e que só aceitaria vir a São Paulo se o voo       
saísse do Galeão. A lata que continha o filme foi perdida na bagagem e 
foi parar no Uruguai. Imaginem o desespero de Coutinho e Zelito 
esperando o dia inteiro a única cópia do filme voltar desse “passeio 
internacional”!... 

Como Coutinho trabalhava no Globo Repórter, ele contou que 
usou clandestinamente muito material da Globo (principalmente 
equipamentos), na segunda fase do filme. Hoje, com a ditadura 

terminada e Coutinho consagrado como o maior documentarista 
brasileiro, essas coisas podem se contadas... 

O filme demorou três anos para ser terminado e estreou em 1984. 
Além da emoção que atingiu a todos nós que sonhávamos com tempos 
de liberdade, o filme arrebatou todos os prêmios nacionais e 
internacionais para os quais concorreu. Mas, agora que o revi em cópia 
nova, me dou conta da precariedade da cópia a que assisti há 28 anos. 
O filme foi feito parte em 35 mm e parte em 16 mm. Depois de tantas 
peripécias, é natural que a qualidade das imagens tenha sido quase 
mortalmente atingida.    

Estou orgulhosa por saber que nossa 
Cinemateca está hoje capacitada para a 
restauração de clássicos como Cabra Marcado 
para Morrer que foi o primeiro filme inteiramente 
restaurado no Brasil. Reproduzo o depoimento feito 
no debate por Lauro Escorel, fotógrafo e cineasta 
que, ao lado de Patrícia di Filipi, supervisionou o 
cuidadoso processo de restauro:  

“O trabalho foi feito na resolução de 2K e teve, 
como principal desafio, lidar com a diferença existente entre os muitos 
materiais que compõem o filme. Originalmente, o filme foi feito em 16 
mm e ampliado para 35 mm, quando do seu lançamento comercial. 
Neste processo, materiais de 35 mm foram reduzidos para 16 mm e, 
em seguida, voltaram a ser ampliados. Estas várias gerações fizeram 
com que houvesse perda significativa na qualidade técnica das 
imagens do filme. Ao entendermos isso, tomamos a decisão de 
pesquisar a existência dos materiais originais. Uma vez localizados, os 
utilizamos como matrizes para remontar o filme digitalmente e, a partir 
desta nova matriz, fazer o restauro digital. O processo digital me deu 
especial satisfação por me permitir devolver às imagens em preto e 
branco feitas por Fernando Duarte para o filme de 1964 todo seu 
esplendor. Seu domínio dos tons de cinza dentro da modéstia 
daquela produção do CPC é admirável. Vale a pena rever o filme nesta 
sua nova roupagem”.  

 Agora aguardarei ansiosamente pra que os cinemas de São 
Paulo exibam essa cópia nova e que, em breve, o filme seja lançado 
em DVD. O mais importante é que essa obra prima tenha sido 
restaurada.  

Cláudia Mogadouro 
*Atualmente, Carlos Augusto Calil é Secretário Municipal da 

Cultura da cidade de São Paulo e professor de cinema da ECA-USP.

(*) Nasceu em Marselha, França, em 03/12/1953. É diretor, produtor e roteirista. De ascendência armênia, é assumidamente de esquerda, 
defendendo o cinema engajado, humanista e transformador. Estreou como diretor com o filme Último Verão (1981). Já esteve no Brasil 
algumas vezes, quando seus filmes participaram da Mostra Internacional de Cinema de SP. Alguns dos seus filmes: A Cidade Está Tranquila 
(2000), Marie-Jo e seus dois amores (2002), O Último Mitterrand (2004), Armênia (2006), Lady Jane (2008) e O Exército do Crime (2009).    
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São Paulo, manhã de sol. Da janela do flat em Vila Olímpia, 26.° 
andar, vejo centenas de edifícios; no horizonte, a linha projetante das 
torres da Avenida Paulista. Ruídos vêm de todo lado, especialmente de 
prédios em construção: serras elétricas, metais em choque, betoneiras. 
A cada três minutos, jatos descem em voos rasantes. Helicópteros... 
Sem pensar, eu disse a mais improvável das frases: “Que maravilha!”. 

Nascido e criado na Mooca, mudei-me para Curitiba nove anos 
atrás. Maravilhei-me então com a espantosa qualidade de vida da 
cidade. Limpeza, organização, calçadas largas, nenhum 
engarrafamento, ovelhas e inofensivos jacarés soltos em parques 
imensos... O professor Décio Pignatari, que foi meu colega de trabalho 
em boa parte daqueles anos, disse-me uma vez que Curitiba parecia a 
cidade de O Show de Truman, isto é, tão perfeita que dava a 
impressão de um cenário. Acostumado ao “avesso do avesso do 
avesso”, não havia como não me encantar. 

Então voltei, ou melhor, eu e a Janete voltamos para São Paulo, 
há um mês. A mudança aconteceu na hora certa, pois há cerca de dois 
anos comecei a perceber as limitações de Curitiba e, sem perder a 
paixão por ela, passei a me sentir paulistano de novo. A história é 
longa e não vou me estender. Apenas mencionarei um aspecto ligado 
ao que interessa ao Cinema Paradiso: os filmes em exibição. 

Não que haja poucos cinemas em Curitiba. Desde 2003, 
melhorou muito a quantidade de salas. Há vários anos já existe, por 
exemplo, o Arteplex Unibanco. Toda semana eu preenchia uma 
planilha em que anotava os filmes lançados em 
São Paulo e não exibidos em Curitiba. Isso 
poderia ser uma fonte de frustração, no entanto, 
logo constatei que não eram muitos os filmes 
perdidos. Sim, é verdade que às vezes lá não 
chegavam alguns filmes europeus, muitos 
asiáticos e filmes brasileiros destinados a 
nichos. Eu vinha então a São Paulo para assistir 
a algumas dessas preciosidades, que 
sobrevoam o Paraná e vão direto para Porto 
Alegre. 

O maior problema de Curitiba para o público de cinema é a quase 
inexistência de mostras. Infelizmente, a cinemateca da cidade tem uma 
programação pobre. Há pouquíssimos outros espaços que podem 
receber ciclos. Certa vez, uma professora gaúcha me disse que em 
Curitiba faltam lideranças culturais. É possível. 

Há algum tempo, ganhei uma coleção de catálogos de mostras 
do CCBB de São Paulo. Fiquei deslumbrado com a quantidade, 
variedade e relevância. Começou a me alfinetar a consciência de que a 
distância até São Paulo é maior do que os 408 km de estrada. 

No último sábado, eu pretendia inaugurar minha nova fase 
paulistana em termos de mostras. Escolhi a do Cinema Pós-iugoslavo, 
da Caixa Econômica Federal. Mais especificamente, o filme Mães, de 
Milcho Manchevski. O motivo estava na lembrança do estupendo 
Antes da Chuva, do mesmo diretor, que me enchera olhos e ouvidos 
nos anos noventa. 

Eu e Janete saímos do flat e demos início a um périplo em pleno 
feriado. Após um trajeto maluco do ônibus que tomamos, eu olhava 
para as horas e me desesperava: “Desse jeito, não vamos chegar 
nunca ao centro”. 

Mas chegamos em tempo. Pela primeira vez, entrávamos no 
prédio da Caixa Econômica para uma sessão de cinema, da tão 

desejada mostra. 
No meio do filme, eu já pensava que tinha valido a pena enfrentar 

o sufoco daquele trajeto longo e cheio de obstáculos, impensável na 
capital paranaense, onde a pé eu ia ao cinema de vários shoppings. 
Em poucas palavras: Manchevski deslumbra e intriga, como fizera 
naquela obra-prima de duas décadas atrás. Em Mães, são três 
histórias aparentemente sem ligação alguma. Na primeira, duas 
garotinhas vão à delegacia de polícia para denunciar um tarado que 
nenhuma delas vira. Na segunda, dois rapazes e uma jovem vão ao 
interior da Macedônia para filmar a vida no campo e encontram dois 
velhos que vivem sem se falar numa aldeia abandonada. Na terceira, 
em forma de documentário, o relato sobre um serial killer macedônio 
que sequestrou, estuprou e matou três mulheres idosas. Poupo-os de 
detalhes monstruosos. 

No caminho de volta, eu pensava nessas histórias. De repente, 
enxerguei claramente a relação entre elas. Manchevski novamente 
juntava pedaços de vida e apontava para uma perspectiva muito mais 
ampla, como o fizera em Antes da Chuva.  

Mais espantoso foi a Janete ter descoberto no Google que o 
maníaco sexual e assassino realmente existiu. Um tal Vlado Taneski. 
Como era jornalista, no dia seguinte à descoberta dos cadáveres pela 
polícia, ele publicava reportagens sensacionalistas sobre aqueles 
crimes horrendos. Foi preso em 2008. 

Claro, como não ficar a refletir sobre o que é ficção e o que é 
realidade, ou em quanto aquela pode ser menos 
espantosa do que esta? 

Segundo minha planilha, Mães não foi 
lançado comercialmente em São Paulo, muito 
menos em Curitiba. Onde eu poderia assisti-lo 
senão em uma mostra? Em DVD? Talvez, se é 
que foi lançado nessa mídia. Há os downloads 
da Internet, que ainda padecem de péssimas 
legendagens, mas constituem uma saída meio 
desesperada. 

Entretanto, uma mostra é um painel fílmico, algo que não se 
obtém assistindo a filmes isolados. Para ilustrar esse ponto: qualquer 
cinéfilo sabe como foi importante para os jovens críticos do Cahiers du 
cinéma as mostras na cinemateca de Paris, elaboradas por Henri 
Langlois. A cabeça cinefílica precisa delas.  

Portanto, estou pronto para minha nova vida. Vamos ao próximo 
Manchevski da mostra. 

Que viva São Paulo! 
Renato Pucci 
 

Detalhes sobre a mostra, consultar o site: 

http://www1.caixa.gov.br/imprensa/noticias/asp/popup_
box.asp?codigo=6911667 
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