
"Crash" leva o Oscar de melhor filme; 4 filmes ganham 3 prêmios cada um este ano  
Da Redação 
 
Pulverização total: quatro filmes ficaram com três Oscar cada um este ano. A grande surpresa 
ficou com a escolha de "Crash - No Limite" como o melhor filme. Até Jack Nicholson, que 
apresentou o prêmio, soltou um "uau" ao abrir o envelope. O longa de Paul Haggis, indicado a seis 
estatuetas, ganhou também os prêmios de roteiro original e edição. 
 
Além de "Crash", "Brokeback Mountain", "King Kong" e "Memórias de uma Gueixa" levaram três 
prêmios cada um _os dois últimos ganharam apenas nas categorias técnicas.  
 
"Brokeback Mountain", indicado em oito categorias, ficou com os Oscar de diretor (Ang Lee), 
roteiro adaptado e trilha sonora original _pouco para um favorito que também concorria nas 
categorias de filme, ator, ator coadjuvante e atriz coadjuvante. 
 
"Memórias de uma Gueixa", de Rob Marshall, converteu em estatuetas metade das suas seis 
indicações (direção de arte, fotografia e figurino). Já "King Kong", de Peter Jackson, ganhou todos 
os três prêmios aos quais concorreu: efeitos visuais, edição de som e mixagem de som. 
 
"Capote", indicado a cinco prêmios, ficou só com o de ator para Philip Seymour Hoffman, 
merecido e esperado. "Johnny e June", que também disputou cinco Oscar, ganhou apenas o de 
atriz para Reese Witherspoon, igualmente esperado. 
 
"Munique", de Steven Spielberg e cinco indicações, e "Boa Noite e Boa Sorte", de George Clooney 
e seis indicações, não ganharam nada. Clooney, indicado pela primeira vez ao Oscar _e em três 
categorias_, foi premiado como o melhor ator coadjuvante por "Syriana". 
 
Assim, o resultado da 78ª edição do Oscar foi o mais pulverizado dos últimos tempos. Veja abaixo 
a lista dos vencedores do Oscar 2006: 
 
FILME 
"Crash - No Limite" 
 
DIRETOR 
"O Segredo de Brokeback Mountain" (Ang Lee) 
 
ATOR 
Philip Seymour Hoffman por "Capote" 
 
ATOR COADJUVANTE 
George Clooney - "Syriana" 
 
ATRIZ 
Reese Witherspoon por "Johnny e June" 
 
ATRIZ COADJUVANTE 
Rachel Weisz - "O Jardineiro Fiel" 
 
ROTEIRO ADAPTADO 
"O Segredo de Brokeback Mountain" 
 
ROTEIRO ORIGINAL 
"Crash - No Limite" 
 
 



FILME DE ANIMAÇÃO 
"Wallace & Gromit: A Batalha dos Vegetais" 
 
FILME ESTRANGEIRO 
"Tsotsi" (África do Sul) 
 
DIREÇÃO DE ARTE 
"Memórias de uma Gueixa" 
 
FOTOGRAFIA 
"Memórias de uma Gueixa" 
 
EDIÇÃO 
"Crash - No Limite" 
 
EFEITOS VISUAIS 
"King Kong" 
 
FIGURINO 
"Memórias de uma Gueixa" 
 
DOCUMENTÁRIO 
"A Marcha dos Pingüins" 
 
DOCUMENTÁRIO DE CURTA-METRAGEM 
"A Note of Triumph: the golden age of Normal Corwin" 
 
MAQUIAGEM 
"As Crônicas de Nárnia: o Leão, a Feiticeira e o Guarda-roupa" 
 
TRILHA SONORA ORIGINAL 
"O Segredo de Brokeback Mountain" (Gustavo Santaolalla) 
 
MELHOR CANÇÃO 
"It's Hard Out Here for a Pimp" - "Ritmo de um Sonho" 
 
FILME DE ANIMAÇÃO - CURTA-METRAGEM 
"The Moon and the Son: An Imagined Conversation" 
 
MELHOR CURTA-METRAGEM 
"Six Shooter" 
 
EDIÇÃO DE SOM 
"King Kong" 
 
MIXAGEM DE SOM 
"King Kong" 
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