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Resumo 
 
Este livro reúne dois ensaios do professor e montador Eduardo Leone acerca dos 
princípios e da prática da montagem no cinema. Em “A incidência da montagem na 
narrativa filmíca”, a montagem é apresentada como o processo estruturante que 
perpassa toda produção filmíca. Em “Lições de montagem”, o leitor tem a oportunidade 
de observar a aplicação e aprofundamento dos conceitos a partir das aulas preparadas 
por Leone nas oficinas que ministrou na Escuela del cine y televisión de San Antonio de 
los Baños - Cuba. (14x21cm., 276p., R$ 33,00) 
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1 Publicação lançada no Publicom – Encontro com Autores/Editores de Publicações Recentes sobre Comunicação. 
 
2 Eduardo Leone foi montador cinematográfico e professor titular de cinema da Escola de Comunicações 
e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP) e coordenador do MIDIALAB.BR (ECA-USP). É 
autor do livro Cinema e montagem (1987) e montador dos filmes Conterrâneos velhos de guerra (1990), 
O país de São Saruê (1971), Os amantes da chuva (1977), As três mortes de Solano (1975) e Tchau Brás 
(1976), dentre outros. 
 
3 Heitor Capuzzo – professor titular da Escola de Belas Artes da UFMG, pós-doutor pela University of 
Southern Califórnia (USC -  Estados Unidos). Coordenador do mídia@rte (laboratório multimídia da 
UFMG). Autor dos livros O cinema segundo a crítica paulista, Cinema – a aventura do sonho, O cinema 
além da imaginação, Lágrimas de Luz – o drama romântico no cinema. Diretor dos curtas Estranho 
Sorriso, Boa Noite, Pula Violeta e Cinema anos 90. 
 
4 Erika Savernini - professora licenciada de produção em vídeo e linguagem cinematográfica do UNIBH, doutoranda 
em Educação, Gestão e Difusão em Biociências do programa de Química Biológica da UFRJ, bolsista de doutorado 
da FAPERJ. Autora do livro "Índices de um cinema de poesia: Pier Paolo Pasolini, Luis Buñuel e Krzysztof 
Kieslowski"coordenadora da coleção midia@rte - Editora UFMG. erikasavernini@uol.com.br 
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