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CENA TEMPO VIDEO ÁUDIO 

1 00’00’ 

00’14” 

EM TELA PRETA:  

“Uma pessoa que consegue brilhar nas 

sombras, consegue ser feliz em qualquer 

lugar, em qualquer circunstância.”  

— Daisaku Ikeda  

 

 

2 00’15” 

00’49” 

 

FADE IN: 

 

Uma floresta com o brilho do sol entre às 

árvores. 

 

Uma pequena cascata escorre em meio à 

natureza. 

 

Folha com pingos de água.  

 

Uma borboleta sobre o caule de uma árvore.    

 

Música instrumental. 

 

 

3 00’50” 

02’27” 

Panorâmica de montanhas e florestas. 

 

Cadeira de maneira em frente à árvores.  

 

MORITO caminha por um bosque em direção 

à árvores. 

 

Picos de montanhas cobertas de nuvens. 

 

MORITO e um homem, trilham em meio à 

mata. 

 

Plano aberto da floresta.  

 

MORITO trabalhando na oficina, batendo 

com uma porrete de madeira. 

 

Câmera se movimenta, entre pilhas de 

Música instrumental. 

 

LOC OFF MORITO: 

“Quando comecei a estudar marcenaria, eu 

quase desisti, porque todo o mundo 

conseguia fazer alguma coisa, somente eu 

não conseguia fazer nada. Eu não tinha 

muito jeito, mas entendi que a única 

maneira de aprender era tentando. 

Finalmente, após um tempo, comecei a 

fazer algumas coisas. Eu gosto de caminhar 

na montanha. No pé da montanha não tem 

como enxergar muito longe. Quando se 

chega ao pico, você consegue ver mais 

longe. Na hora que se desce do pico e 

entra-se novamente no mato, enxerga-se 

muito pouco. Mais tarde, quando você 

chega a um pico maior, tua visão é mais 



madeira. Ao fundo, alguém está sentado, 

trabalhando. 

 

Cadeira à sombra de uma árvore.   

 

FADE OUT. 

 

   

ampla. Você consegue ver essa paisagem 

por causa dos caminhos que te levaram até 

lá. Eu sinto como se a marcenaria fosse 

isso. No início você não sabe nada, 

somente existem pedaços separados. 

Quando você junta esses pedaços, 

finalmente consegue fazer um móvel do 

princípio ao fim.” 

 

4 02’30” 

03’30” 

ABERTURA 

 

Música instrumental. 

5 03’31” 

05’00” 

FADE IN: 

 

Um monumento e uma ponte, pelo que 

parece ser a entrada de uma cidade. Em 

legenda: Santo Antônio do Pinhal — São 

Paulo. 

 

Panorâmica de uma chácara.  

 

Foco numa planta roxa, que se desfoca e 

surge uma casa atrás dela. 

 

Madeiras sob gavetos de árvores. 

 

MORITO entra num galinheiro e joga ração 

para as aves. Em seguida, alimenta os 

peixes. 

 

Duas mulheres em um fogão. Câmera se 

desloca e, mais ao lado, MORITO está 

sentado à mesa em frente a um notebook.   

 

Som de pássaros gorjeando e de um galo 

cantando. 

 

Som de galinhas. 

 

Música instrumental. 

6 05’01” 

05’46” 

Projeto de uma cadeira. 

 

Primeiro plano em MORITO. 

 

  

 

 

Música instrumental. 

 

MORITO:  

“Eu sentia que no Japão os móveis não 

eram feitos para durar. E eu sabia que 

antigamente os japoneses faziam os móveis 

para durar. Eu queria que os móveis fossem 

como antes, que durasse bastante tempo. 

Eu gostava de trabalhar com as mãos. Na 

época que eu decidi ser marceneiro, estava 

trabalhando com cerâmica. Então pensei 

bastante em continuar na cerâmica ou 



escolher entre carpintaria e marcenaria. 

Depois pensei que entre os três, marcenaria 

não precisava viajar muito e conseguiria 

trabalhar sozinho. Então resolvi fazer 

marcenaria.” 

 

7 05’47” 

06’03” 

Foto de um japonês ao microfone. Em 

legenda: Tadashi Inamoto. Mestre Marceneiro 

— Oak Village. 

 

  

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Depois que comecei a trabalhar na firma, o 

fundador falou que se uma árvores demora 

cem anos para crescer, então a gente 

deveria fazer móveis que durassem o 

mesmo tempo.” 

  

8 06’04” 

06’25” 

 

Primeiro plano em MORITO.  

 

Organizada uma ao lado da outra, referências 

de madeiras. Cada qual com seu devido 

nome especificado.  

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Tem muita madeira no Brasil que eu 

gostaria de usar, mais ainda não consegui 

utilizar. A madeira mais similar a japonesa é 

a freijó. Outra madeira que eu gosto 

bastante é jatobá, imbuia, cedro... Tem 

bastante madeira bonita aqui.” 

 

9 06’26” 

06’41” 

Pilhas de madeiras, com siglas, referindo-se 

sua espécie. 

 

Primeiro plano em MORITO.  

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“No Japão tem madeira pronta com 

diferentes medidas e já seca para uso. 

Madeira curada e estabilizada. No Brasil é 

muito difícil de encontrar, e caso você ache, 

são poucas as espécies e limitada 

variedade de espessura.”   

 

10 06’42” 

07’09” 

 

Imagem de uma Hinoki.  

 

Tocos de madeira. 

 

Um templo. 

 

Primeiro plano de MORITO. 

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Hinoki se utiliza mais para construção. É 

muito raro usar para móveis. A gente sabe 

que Hinoki é uma madeira que se utiliza, 

principalmente, para construção de templos. 

Porque é a única madeira com durabilidade 

para mais de mil anos. Pelo menos no 

Japão não existe outra madeira similar a da 



Hinoki, por isso é muito especial.” 

 

11 07’10” 

07’31” 

Caule de uma árvore velha.  

 

Primeiro plano em MORITO. 

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“A árvore quando fica velha, consome mais 

oxigênio que produz. Então faz sentido que, 

quando a árvore fica velha, ao invés de 

derrubar ou apodrecer e cair sozinha, a 

gente utilize-se de sua madeira.”  

 

12 07’32” 

07’56’ 

Uma Araucária. Em seguida, foca-se numa 

peça de MORITO. 

 

Primeiro plano em MORITO. 

 

Um cabideiro, semelhante a galhos de 

árvores, está inserido em meio à natureza.  

 

FADE OUT. 

   

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Quando eu tenho dúvida, tento fazer 

alguma coisa mais parecida com árvores. 

Pode ser seu galho ou alguma coisa similar 

da natureza. Pode ser inconsciente, mas na 

verdade eu estou tentando alguma coisa 

parecida. Madeira vem de árvore, então seu 

formato mais natural seria o de uma árvore.”  

 

13 07’59” 

08’15” 

FADE IN: 

 

MORITO em pé, embaixo de uma árvore. 

 

Primeiro plano do entrevistado Dioclécio 

José.  

 

 

Música instrumental. 

 

DIOCLÉCIO: 

“Eu sou um plantador de árvore, e Morito, é 

a outra ponta disso. É a pessoa que 

transforma esse ser maravilhoso que planto, 

em arte.”   

 

14 08’16” 

09’13” 

 

MORITO e Dioclécio sentados em uma 

pedra, conversando.  

 

Os dois subindo uma escada em meio a 

mata.  

 

Dioclécio explicando para MORITO sobre 

uma árvore nativa. 

 

Oficina. MORITO e um funcionário, 

trabalhando.  

 

Primeiro plano em Dioclécio José.  

 

Plano fechado em MORITO, trabalhando.  

Música instrumental. 

 

DIOCLÉCIO: 

“Eu conheci Morito a uns anos atrás, 

quando viemos pra cá, e o projeto de 

reflorestamento estava no início. Quando 

soube que havia um artista oriental 

trabalhando próximo, eu tive o maior 

interesse em conhecê-lo. Ao chegar à 

oficina, a minha primeira impressão foi de 

que realmente eu havia encontrado um 

mestre. E eu quis ser aprendiz, na hora. 

Mas Morito, oriental e assertivo como é, 

falou: ‘Gil, muito legal, posso te ensinar 

algo, mas você é muito velho’. Ou seja, eu 



 

 

  

encontrei no Morito não só uma pessoa com 

uma qualidade altíssima, mas também um 

homem inteirado de filosofia, de verdades 

únicas. Uma pessoa, que sem dúvida, não 

iria me enganar nem um segundo. Por isso 

ele olha pra mim e fala: ‘Você é muito 

velho’.”  

 

15 09’14” 

09’30” 

 

Primeiro plano do entrevistado Alex Geraldes 

Uzueli. 

 

MORITO serrando uma madeira.  

 

 

Música instrumental. 

 

ALEX: 

“Quando a gente fala do Morito pessoa, e 

do Morito marceneiro, os dois estão muito 

conectados. Eu acho que isso pra ele 

também é uma conexão muito profunda. Eu 

diria que talvez não dê para separar os 

dois.” 

 

16 09’31” 

09’52” 

 

Primeiro plano em Alex Geraldes Uzueli. 

 

MORITO cortando uma madeira. 

 

 

Música instrumental. 

 

ALEX: 

“A gente está num momento em que as 

pessoas não sabe da onde as coisas vem. 

Onde simplesmente elas compram tudo na 

prateleira e consomem e não sabem o que 

está acontecendo. Mas aqui é diferente. 

Morito tem o cuidado com a qualidade da 

peça, um cuidado com o que ela vai ser, 

como ela vai envelhecer e que seja algo 

durável.” 

 

17 09’53” 

10’15” 

Primeiro plano em Dioclécio José.  

 

MORITO serrando uma madeira. 

 

Cadeira de MORITO.   

 

 

 

 

Música instrumental. 

 

DIOCLÉCIO: 

“Acho que a atitude dele está indo ao 

encontro da proposta do melhor uso para 

matéria-prima. Morito é uma pessoa 

consciente e sabe, o que não se 

desperdiça, é ganho. Ele nos mostra que se 

você tem algo bom, bem-feito, aquilo te 

acompanha a vida.” 

 

18 10’16” 

10’45” 

Cadeira de MORITO.   

 

Cadeira ao lado de um limoeiro. Em legenda: 

Música instrumental. 

 

ALEX: 



Chaise Longue 3.  

 

Primeiro plano em Alex Geraldes Uzueli. 

 

 

 

“O cuidado com as formas. Se você pegar 

uma cadeira e comparar com outra, elas 

são muito precisas. Elas tem cuidado, 

inclusive, na direção dos veios. Tem cuidado 

na maneira que as peças se encaixam, e 

elas evoluem. Então você percebe que o 

Morito não para, ele nunca se dá por 

satisfeito. Quando ele sente que alguma 

coisa tem de melhorar, ele volta pro projeto, 

redesenha, refaz, até ficar do jeito que ele 

quer.” 

 

19 10’46” 

11’20” 

Imagem da cadeira de MORITO se 

alternando com o primeiro plano de Dioclécio 

José.  

 

 

Música instrumental. 

 

DIOCLÉCIO: 

“A obra do Morito, ao vê-la e tocá-la, você 

tem a sensação da organicidade que te dá 

um mundo natural. A natureza não promove 

quina, ela não te põe uma esquina no meio 

da floresta. O Morito consegue transformar 

a reta em curva, ou no mínimo, quebrá-la 

para que se torne macia, amorosa. Quando 

você está com um móvel de Morito, 

introduzido nele, não são duas peças, você 

se transforma numa só.”  

 

20 11’21” 

12’00” 

 

Livro com projetos desenhados. Uma mão 

folheia suas páginas.  

 

Primeiro plano em Alex Geraldes Uzueli. 

 

Música instrumental. 

 

ALEX: 

“O legado não é só as peças que ele está 

criando, mas uma forma de trabalhar. 

Experimentar uma forma de cuidado 

diferente, extrema técnica, e de um bom 

design. É o processo que ele cuida desde a 

madeira até estar próximo de todo processo 

produtivo. Acho isso um grande diferencial. 

De certa maneira, o designer, ou o arquiteto, 

ele é treinado para alguém fazer alguma 

coisa. Ele desenha, faz a concepção, e 

outra pessoa executa. E aqui, o Morito, 

concebe e executa.” 

  

21 12’01” 

12’41” 

 

MORITO batendo numa madeira. 

 

Primeiro plano em Alex Geraldes Uzueli. 

Música instrumental. 

 

ALEX: 



 

MORITO e funcionário trabalhando na oficina. 

 

MORITO e Dioclécio caminhando entre a 

mata. 

“Quando o Morito se dispôs a ensinar o que 

ele sabe, está plantando uma semente na 

cabeça de designers, arquitetos, pessoas 

criativas, pessoas que querem fazer as 

coisas, e está abrindo as pessoas para uma 

nova perspectiva em relação a construção 

de mobiliário ou a fazer algo com as 

próprias mãos. Ele não quer simplesmente 

reconhecimento, ele quer construir cultura. 

Acho que a busca dele é bem diferente da 

maioria dos designers e arquitetos, a busca 

dele é interior, de conexão com a natureza e 

com a realidade.” 

  

22 12’42” 

13’25” 

 

Dioclécio toca na folha de uma planta e 

conversa com MORITO. 

 

Primeiro plano em Dioclécio José.  

 

FADE OUT.  

 

 

Música instrumental. 

 

DIOCLÉCIO: 

“A maneira de ele lidar com as pessoas e, 

principalmente, a maneira de ele conduzir a 

própria vida e o trabalho, me mostra que por 

trás de cada gesto, há uma lição. Nos 

demonstra como viver de uma maneira 

simples, de como ser leal com a 

comunidade e da ligação da arte com a 

natureza. Mas mais do que isso, Morito nos 

demonstra que atrás de um real trabalho de 

uma obra de arte, existe um mestre, e, no 

caso dele, um mestre que não faz questão 

de aparecer, mas que coloca o trabalho em 

primeiro lugar.” 

 

23 13’29” 

14’44” 

 

 

FADE IN: 

 

Plano externo de uma casa. Em legenda: 

Ateliê Morito Ebine. 

 

Interior da oficina de Morito: madeiras 

empilhadas, uma estante com madeiras 

catalogadas e ferramentas.  

 

Imagem da parte interna do telhado da 

oficina. Câmera vai descendo até encontrar 

Morito e um funcionário trabalhando.  

 

Primeiro plano em MORITO. 

Som de pássaros cantando e cachorro 

latindo. 

 

MORITO: 

“Após a minha faculdade, entrei em uma 

empresa de móveis maciços. E lá, não era 

utilizado pregos na fabricação dos móveis. 

O ferro, por exemplo, na hora de 

envelhecer, enferruja e apodrece. 

Normalmente num período de trinta a 

cinquenta anos. Ou até menos. Já o inox 

não enferruja, mas por ser mais duro que a 

madeira, acaba enfraquecendo o móvel e 

estragando-o. Por este motivo, a empresa 



 

Pendurados no teto da oficina, moldes e 

matrizes das peças. 

em que trabalhei, raramente utilizava pregos 

e parafusos.” 

24 14’45” 

15’02” 

Primeiro plano em MORITO. 

 

Zoom em cadeira de MORITO. 

 

 

MORITO: 

 

“A madeira movimenta aproximadamente 

1% em geral. Não é tanto, parece nada, 

mas com um metro, significa movimentar 

um centímetro os encaixes. Para dar certo, 

e durar em pé, tem de pensar muito bem 

este 1%.” 

 

25 15’03” 

15’30” 

Folder com figuras de técnicas de 

marcenaria. 

 

Primeiro plano em MORITO. 

 

 

 

 

 

 

MORITO:  

“No Japão, no lugar onde aprendi, era muito 

importante a qualidade e a velocidade na 

produção. No Brasil, tem muitas pessoas 

que não se preocupam com a velocidade. 

Na empresa onde aprendi, quem não tem 

velocidade, tampouco tem qualidade. Na 

minha opinião, para ter qualidade tem de ter 

velocidade.” 

26 15’31” 

15’53” 

 

 

Funcionário lixando uma peça de madeira. 

 

Primeiro plano em MORITO. 

 

MORITO: 

“Para virar marceneiro demora no mínimo 

três anos, e para ser um bom marceneiro, 

no mínimo dez. Muitas pessoas não tem 

condições de virar mestre para ensinar, mas 

bastante gente consegue virar marceneiro 

experiente, o que também dá para fazer 

muita coisa.” 

 

27 15’54” 

16’32” 

 

Jovem marceneiro trabalhando. Traços 

orientais.  

 

Primeiro plano em MORITO. 

 

Funcionários lixando e trabalhando na oficina.  

 

MORITO: 

“Não me sinto responsável pela nova 

geração, mas sinto muita diferença de agora 

para vinte anos atrás. Há vinte anos, 

nenhum jovem queria fazer marcenaria 

como é feito hoje. Porque antigamente, 

jovem queria fazer design e saber sobre o 

processo, mas não queria colocar a mão na 

massa. Hoje sim, os jovens querem fabricar 

e, ao mesmo tempo, desenhar. Participar do 

começo ao fim.”  

 

28 16’33” 

16’50” 

Primeiro plano em MORITO. 

 

MORITO: 

“Eu realizo cursos de fabricação de cadeira 



 Jovem com máscara protetora trabalhando 

na oficina.  

 

FADE OUT. 

 

com o mesmo tamanho e qualidade de 

madeira, e usando praticamente a mesma 

ferramenta. Mas na hora que finalizam a 

cadeira, cada aluno mostra que tem um 

toque especial e que carrega seu próprio 

desenho.” 

 

29 16’52” 

17’19” 

FADE IN: 

 

Morito subindo uma ladeira com seu 

cachorro.  

 

Primeiro plano do entrevistado William Simoni 

Manarin. 

 

Plano aberto: MORITO está no computador, 

enquanto duas mulheres — uma ao seu lado 

e outra no fogão — dividem o espaço com 

ele. 

 

Música instrumental. 

 

WILLIAM: 

“O Morito tem o coração do tamanho desta 

marcenaria aqui, enorme. Ele traz as 

pessoas para trabalharem ao lado dele e 

você trabalha, não como um funcionário, e 

sim, como um membro da família. Eu, pelo 

menos, me sinto assim com ele.” 

30 17’20” 

17’37 

William lixando uma peça na oficina.  

 

Primeiro plano em William Simoni Manarin. 

 

Música instrumental. 

 

WILLIAM: 

“Comecei com ele bem nesta parte de 

baixo, ajudando-o a descarregar as 

madeiras. Aí, só depois de um tempo, que 

ele me chamou para perto dele. E assim 

Morito vai te ensinando, como por exemplo, 

a afiação de ferramenta entre outras 

coisas.” 

 

31 17’38” 

17’54” 

Um jovem oriental trabalhando na oficina.  

 

Primeiro plano do entrevistado Carlos 

Moriyochi Yamauti.  

 

Música instrumental. 

 

CARLOS: 

“Eu acabei vindo aqui para trabalhar com 

maciço. A ideia era essa coisa do encaixe, 

madeira na madeira, sem ferragem. Então 

tem um conhecimento, uma cultura bacana 

em torno deste nível de marcenaria.” 

 

32 17’55” 

18’41” 

 

MORITO e William trabalhando na oficina.  

 

Mesa de MORITO em diferentes ângulos. 

 

Chaise Longue 3 em diferentes ângulos. 

Música instrumental. 

 

CARLOS: 

“O Morito já é mais coisa da precisão, de 

você ver um acabamento fino e a forma, 



 

Cadeira em diferentes ângulos.  

 

Primeiro plano em Carlos Moriyochi Yamauti. 

 

 

  

 

 

  

você passa a mão num chanfro e percebe 

que não tem um calombo. Sabe, foi bem 

executado, passaram uma block plenium, 

uma plaina, uma lâmina para deixar a 

superfície bem ratificada. Isso você vai 

aprendendo aqui. Eu cheguei na oficina e 

não sabia olhar um móvel, tanto em 

construção como em acabamento e junção 

de encaixes. Não ter nada ali passando, 

nenhum buraco, nenhum fresta. Não tem 

tapar buraco com pó e massa, quase não 

existe isso aqui.”  

 

33 18’42” 

19’12” 

 

MORITO sorrindo na oficina.  

 

Primeiro plano em William Simoni Manarin. 

 

Travelling em grua: oficina de Morito. 

 

 

  

 

Música instrumental. 

 

WILLIAM: 

“Se alguém chegasse e conversasse e 

falasse pra mim que pediu uma informação 

ao Morito e ele não passou, eu ia achar que 

era mentira. Porque jamais ele esconderia 

alguma coisa. Eu sinto que a vida dele é 

isso aí, ensinar marcenaria. Morito é 

marcenaria, pura! Eu vou demorar mais dez 

anos para fazer o que ele faz.” 

 

34 19’13” 

19’37” 

MORITO jogando ração no chão.  

 

Primeiro plano em Carlos Moriyochi Yamauti 

 

MORITO trabalhando numa madeira com um 

porrete.  

 

FADE OUT. 

 

  

Música instrumental. 

 

CARLOS: 

“Morito é um cara que transcende algumas 

coisas. Acho que lá fora, até pela cultura 

brasileira, é um outro jeito de ver a vida. 

Japonês ele transcende e supera as 

adversidades no trabalho. É uma afirmação: 

para você adquirir algo, precisa trabalhar.” 

 

35 19’40” 

20’42” 

 

FADE IN: 

 

Lâmina de uma serra e outro aparelho.  

 

Mãos trabalham com uma lixadeira em um 

pedaço de madeira.  

 

MORITO trabalhando no computador. 

 

“Bonecos” para peças pendurados no teto da 

Som de uma serra. 

 

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Eu acho meio impossível que um processo 

criativo seja realizado por uma máquina. 

Quando eu estou produzindo móveis, tento 

realizar o melhor desenho possível. Mas na 

hora de executar, muda bastante coisa. 



oficina.  

 

Cadeira de MORITO.  

 

MORITO trabalhando na oficina e, em 

seguida, martelando uma madeira.  

 

Primeiro plano em MORITO. 

 

Mãos cortando uma madeira com uma serra. 

 

Então, quando estou executando, aparece 

outra ideia, porém, infelizmente, não 

consigo realizar uma peça perfeita antes de 

executar. Posso comparar com a comida: 

todo mundo tem uma comida preferida, seja 

da sua mãe ou de algum restaurante. Eu 

não acredito que uma máquina possa 

cozinhar a melhor comida do mundo.” 

    

 

36 20’43” 

21’08” 

 

Primeiro plano em MORITO. 

 

Estante com madeiras catalogada. 

 

Divisórias com madeiras umas sobre as 

outras.  

 

MORITO trabalhando na oficina, com o 

porrete. 

 

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Em uma ocasião, um conhecido meu falou 

que a marcenaria não era cultura. Eu fiquei 

bem chateado. Cultura não é somente arte 

ou música, tudo que o ser humano faz, é 

cultura pra mim. Então marcenaria, na 

minha opinião, é uma parte da cultura.” 

37 21’09” 

21’26” 

Plano aberto do interior do ateliê de MORITO. 

 

Imagens de bancos.  

 

 

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Eu acho muito importante deixar um legado 

com um bom móvel para uma próxima 

geração. Mas eu acho que mais importante, 

é deixar um legado de ensino da técnica 

como parte da cultura para as próximas 

gerações.” 

 

38 21’27” 

21’47” 

Primeiro plano em MORITO. 

 

FADE OUT. 

 

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Quem compra nossos móveis e fica feliz, 

para mim é o suficiente. Eu sei que tem 

profissionais que se importam muito com 

prêmios e beleza, mas no nosso caso, o 

importante é que o cliente fique satisfeito.”  

 

39 21’50” 

24’25” 

FADE IN: 

 

Funcionário trabalhando na oficina. Próximo a 

ele, um cachorro.  

 

Música instrumental. 

 

 



MORITO trabalhando com o porrete.  

 

Imagens de uma cadeira. 

 

Dedos lixando uma madeira. 

 

Mãos, segurando uma caneta, escrevendo 

num toco de madeira.  

 

MORITO trabalhando na oficina. 

 

Em meio a plantas, imagens variadas de uma 

cadeira. Em legenda: Broto. 

 

Imagens diversificadas da oficina de 

MORITO: estantes, MORITO e funcionários 

trabalhando (serrando, lixando, cortando, 

medindo, anotando, encaixando etc).  

 

Imagens alternadas de uma cadeira. Em 

legenda: Duo. 

 

Cadeira ao lado de uma árvore. Em legenda: 

Weg. 

 

Integrada a natureza, um banco. Em legenda: 

Saci. 

 

FADE OUT. 

 

40 24’30” 

25’19” 

FADE IN: 

 

Céu repleto de nuvens. 

 

Folhas de uma planta. 

 

Água límpida.  

 

Folhas com gotículas.  

 

MORITO e Dioclécio caminhando em meio a 

mata. 

 

MORITO escrevendo numa madeira. 

 

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Eu gosto de bastante coisa. Seja cerâmica, 

agricultura, construir casas. Tem várias 

coisas que eu poderia ser. Mas, mesmo que 

a marcenaria fosse proibida, eu continuaria 

trabalhando escondido” 



41 25’20” 

25’57” 

Primeiro plano em MORITO. 

 

MORITO trabalhando na oficina.  

 

Plano aberto: uma grande árvore, com 

MORITO caminhando próximo a ela.   

 

FADE OUT. 

Música instrumental. 

 

MORITO: 

“Eu nunca ganhei dinheiro fazendo 

desenhos. Para fabricar móveis, é 

necessário desenhar como antigo 

carpinteiro desenhava casa. Eu trabalho 

igual antigamente: faço desenhos para criar 

móveis. Tem gente que me considera 

designer, mas eu não me considero. Eu sou, 

simplesmente, um marceneiro.  

 

42 25’58” 

26’13” 

Em tela preta:  

Para os nossos mestres... pela sua valiosa 

“doutrina”. 

 

Música instrumental. 

43 26’14” 

27’23” 

 

Créditos finais. Música instrumental. 

 


