
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE DE SĀO PAULO 

PUC/SP 

 

 

 

 

 

MARIA ALICE LUCENA DE GOUVEIA 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇĀO DA ATUAÇĀO NO CINEMA: UM ESTUDO A 

PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS DOS ATORES IRANDHIR SANTOS E 

HERMILA GUEDES. 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM COMUNICAÇĀO E SEMIÓTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 
 



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE DE SĀO PAULO 

PUC/SP 

 

 

 

 

 

MARIA ALICE LUCENA DE GOUVEIA 

 

 

 

 

 

A CONSTRUÇĀO DA ATUAÇĀO NO CINEMA: UM ESTUDO A 

PARTIR DAS EXPERIÊNCIAS DOS ATORES IRANDHIR SANTOS E 

HERMILA GUEDES. 

 

 

 

 

 

DOUTORADO EM COMUNICAÇĀO E SEMIÓTICA 
 

 

 

Tese apresentada à Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

como exigência parcial para obtenção do título 

de Doutor em Comunicação e Semiótica, na 

linha de pesquisa Processos de Criação nas 

Mídias, sob a orientação da Prof. Dra. Cecília 

Almeida Salles, desenvolvido com auxílio de 

bolsa CAPES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2016 
 



ERRATA 
 
 
 
GOUVEIA, M. A. L.. A construção da atuaçãoo no cinema: um estudo a partir das 
experiências dos atores Irandhir Santos e Hermila Guedes. Tese (Livre-docência) 227 f. 
- PUC-SP, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2016. 
 
 
 
Folha Linha Onde se lê Leia-se 
02 08 Começei Comecei 
03 08 Começei Comecei 
05 11 Vejo o diretor 

como uma espécie de 

arquiteto, regente, 

visionário num 

processo complexo 

onde cada passo dado 

é uma luta, cada 

escolha implica em 

um novo 

agenciamento e, no 

decorrer do processo, 

o roteiro  

 

Vejo o diretor 

como uma espécie de 

arquiteto, regente, 

visionário num 

processo complexo 

onde cada passo dado 

é uma luta, cada 

escolha implica em 

um novo 

agenciamento. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Catalográfica 

 

 

 

Gouveia, Maria Alice Lucena. A construção da atuação no cinema: um estudo de 

caso a partir das experiências dos atores Irandhir Santos e Hermila Guedes. 

 

São Paulo: 2016, 227 f. 

 

Tese (Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

 

Área de concentração: Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica 

 

Orientadora: Professora Cecília Almeida Salles 

 

Palavras-chave: Crítica de processo- Redes de criação- Atuação no cinema 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

PROFA. DRA. CEÍÍLIA DE ALMEIDA SALLES (ORIENTADORA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa tese é dedicada ao amigo, Rutílio. Meu ator distante. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Inicialmente agradeço a minha orientadora, a professora Cecília Almeida Salles, pela 

generosidade e dedicação ao trabalho realizado ao longo de tanto tempo. 

Agradeço aos amigos pesquisadores, aos colegas de ensino e, principalmente, aos meus 

alunos, pelas perguntas renovadas quando se falava em sala de aula sobre o trabalho do 

ator. 

Agradeço aos amigos diretores, produtores, roteiristas e atores que contribuíram 

imensamente para esse trabalho. Em especial, destaco a produtora e parceira Carla 

Francine, criatura fundamental na fase final desta pesquisa. 

Agradeço a professora Fátima Lucena, minha mãe, pelas correções na madrugada e pelo 

estado de alerta em que me manteve estimulada e focada. 

Agradeço ao meu companheiro Flávio, pelos cuidados e pela paciência nos dias em que 

eu estive distante. 

Agradeço a coletividade de amigos e família e, em especial, a Toinho, meu filho, pelos 

momentos de alegria. 

Agradeço por fim, a CAPES, sem a qual esta tese não seria possível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa deriva da minha necessidade de entender o processo de preparação do ator 

no cinema pernambucano a partir da sua desconstrução. Dessa forma, tomarei como 

objeto de estudo o trabalho de imersão do ator Irandhir Santos, protagonista dos filmes 

Febre do Rato (2011), do diretor Cláudio Assis; Tatuagem (2013), do diretor Hilton 

Lacerda; O Som ao Redor, 2013, de Kléber Mendonça e História da Eternidade (2014), 

de Camilo Cavalcante. Além desses, existe o trabalho da atriz Hermila Guedes, Era 

uma vez eu, Verônica, 2014, de Marcelo Gomes e O Céu de Suely, (2006), de Karim 

Aïnouz. Esse corpus compreende a recente produção cinematográfica de filmes 

produzidos no estado de Pernambuco que nasceram de um processo colaborativo no 

qual o ator exerce uma posição de destaque na estruturação do discurso final. 

Como procedimento metodológico, proponho utilizar a “Crítica de Processos”, 

elaborada pela pesquisadora Cecília de Almeida Salles (2006), que busca entender o 

processo de criação artística por meio de seus relatos, rastros e da observação ativa da 

realização de um filme.  
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ABSTRACT 

 

This research derives from my need of understanding the actor’s preparation process in 

the Pernambuco cinema, by means of its deconstruction. Therefore, my object of study 

will be the immersion work of actor Irandhir Santos, who played the main character of 

the following movies: Rat Fever (2011), by Cláudio Assis; Tattoo (2013) by Hilton 

Lacerda; Neighboring Sounds (2013) by Kléber Mendonça and História da Eternidade 

(2014), by Camilo Cavalcante. In the same manner, I will study the works of actress 

Hermila Guedes: Once Upon A Time Veronica, (2014) by Marcelo Gomes and Love for 

Sale, (2006), by Karim Aïnouz.  

This corpus focuses on the cinema produced recently in the state of Pernambuco, Brazil, 

that were conceived through a collaborative process - in which the actor finds itself 

being in a highlighted position, while formatting the final structure of the movie’s 

narrative.  

As a methodological approach, I propose the use of “Crítica de Processos”, elaborated 

by researcher Cecília de Almeida Sales (2006). It seeks to understand the process of 

artistic creation through its testimonies, its footprints and the active observation of the 

elaboration of a movie.  

 

 

Keywords: Criticism of creative process. Networking os creations. Acting in cinema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SUMÁRIO 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

01 

2 AS PEDAGOGIAS TEATRAIS E SUA INFLUÊNCIA NO 

TRABALHO DOS ATORES 

06 

2.1.1 Stanislavski 

2.1.2  Grotowski 

 

08 

20 

2.2  Particularidades do ator de cinema 

2.3 Processos de testes e seleção do elenco 

2.4 Processo em rede de criação 

 

27 

41 

44 

3 O TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM A PARTIR 

DO ATOR. A TRADUÇÃO DO ROTEIRO, OS LABORATÓRIOS E 

OS ENSAIOS 

 

49 

3.1 A moldura textual 49 

3.2 Tratamentos 

 

51 

3.3 Traduções 

3.3.1 Ivo 

3.3.2 Zizo 

3.3.3 Verônica 

3.3.4 Clodoaldo 

 

53 

54 

61 

72 

77 

3.4 Além da moldura 

3.4.1 Suely 

3.4.2 Clécio 

 

87 

89 

93 

4 A MISE-EN-SCÈNE CINEMATOGRÁFICA E A ATUAÇĀO 

 

99 

4.1 A atuação sob a mediação da fotografia 105 

4.2 A mise-em-scene aberta e a atuação 110 

4.3 A iluminação na construção da atuação 117 

4.4 Visualidade construída nas filmagens com o ator 122 

4.5 A câmera-sujeito e o olhar narrativo 129 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

137 

 



 

REFERÊNCIAS 

 

139 

APÊNDICES 143 

APÊNDICE A - Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda.  

APÊNDICE B - Entrevista concedida por CAVALCANTE, Camilo. 

APÊNDICE C - Entrevista concedida por GUEDES, Hermila. 

APÊNDICE D - Entrevista concedida por LACERDA, Hilton.  

APÊNDICE E - Entrevista concedida por GOMES, Marcelo.  

APÊNDICE F - Entrevista concedida por LACCA, Leonardo. 

APÊNDICE G - Entrevista concedida por ASSIS, Cláudio.  

APÊNDICE H - Entrevista concedida por TENÓRIO, Albert.  

APÊNDICE I - Entrevista concedida por MARTINS, Beto. 

APÊNDICE J - Entrevista concedida por ARAÚJO, Cecília.  

 

 

ANEXOS  

ANEXO A - A HISTÓRIA da Eternidade 

ANEXO B - AMIGOS de Risco.  

ANEXO C - FEBRE do Rato. 

ANEXO D - TATUAGEM.  

ANEXO E - O SOM ao Redor.  

ANEXO F - ERA uma vez eu, Verônica 

ANEXO G - DÉCIMO Segundo.  

ANEXO H – PERMANÊNCIA 

ANEXO I - O CÉU de Suely 

 

 

 

 



 1 

1 INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa nasceu de uma busca que, para mim, como diretora de filmes, sempre me 

intrigou: o processo de construção da atuação. Na minha vivência de set, o espaço de 

composição do ator remete-me a algo privado, ligado à intimidade do artista, obscuro, a ponto de 

não ser verbalizado, e inacessível, uma vez que pertence a campos de saberes que eu 

desconhecia.  

Começei esta pesquisa movida por muitos não-saberes. Aberta, como um diretor que 

começa a ler um roteiro para um ator e, enquanto fala,  percebe que reconhece nas palavras um 

caminho cujas direções serão escolhidas num processo complexo e no qual o andar terá o 

contorno do artista que me escutou. 

Algumas questões reverberavam da minha sensação de não saber. Como esse ator ativa 

um roteiro? Como cria uma memória que vai ancorar essa personagem? Como traduz, a partir do 

verbo, vozes e partituras gestuais?  

Outras questões surgiram da minha experiência enquanto diretora. Como o roteiro se 

adensa, ao ser traduzido pelo ator? Como a atuação se transmuta, ao ser mediada pela direção e 

pela fotografia?  

Inicialmente, despertei meus afetos para o processo de realização, a partir de minha 

experiência como realizadora de curtas-metragens em Pernambuco, desde 2002, e pela minha 

proximidade com a obra do diretor Cláudio Assis, que estudei na minha dissertação defendida no 

ano de 2009. Em “A Construção do Protagonismo Feminino no Cinema Pernambucano na 

Contemporaneidade: uma análise sobre o Édipo, a perversão e a prostituição na construção do 

imaginário sobre a mulher pernambucana” analisei o filme Baixio das Bestas (2006) e percebi 

uma necessidade de aprofundar a minha análise com ênfase na mise-en-scène do autor e de sua 

equipe. Este filme, marca o início das carreiras dos atores Irandhir Santos e Hermila Guedes que 

desempenharam papéis coadjuvantes. 

Somando-se à minha experiência profissional e à pesquisa realizada, leciono, há sete 

anos, as disciplinas de Direção e de Montagem no curso de Cinema do Departamento de Artes e 

Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Parte do meu interesse pelo tema foi 

motivada pela falta de publicações na área de realização cinematográfica dos filmes nacionais e, 

em particular, pela escassez de textos publicados sobre a atuação no cinema.  
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Dessa forma, um estudo sobre a construção da atuação e sua relação com a mise-en-

scène,  com foco na análise e na desconstrução do processo dos longas-metragens realizados se 

faz pertinente para contribuir para a renovação de conhecimentos sobre o ator no cinema.   

Iniciei esta pesquisa a partir da ideia de que o ator vai muito além do domínio técnico, 

descolando-se da superfície de um roteiro e colocando-se como um vidente, como alguém que 

extrai significados, como um compositor em busca.  

Muitas pedagogias e modelos de práticas do ator foram desenvolvidos a partir de 

experiências com o teatro. Começei a ancorar a minha pesquisa no diálogo entre métodos 

clássicos que esteiam a formação da maioria dos atores: Stanislavski (2009) e Grotowski (2011). 

Entendo, nesta tese, a atuação a partir de um diálogo com Ferracini (2013), que a define como 

uma resultante de uma rede de complexidades, de processos de compartilhamento de sensações 

que utilizam o corpo como instrumento. Como o texto participa dessa construção? Como 

acontece o agenciamento de estímulos, percepções e memória entre o ator, a personagem e o 

diretor? 

Nesta pesquisa, levei em consideração as especificidades de um ator de cinema cujo 

corpo estabelece uma relação completamente diferente do teatro, já que ele está fisicamente 

ausente e que o que vemos é apenas um rastro de sua presença. Também no cinema, local de 

agenciamento de olhares e técnicas, essa atuação será modelada pela direção, pela fotografia, 

pela arquitetura e, principalmente, pelo acaso. No cinema, raramente se filmam as cenas em 

uma ordem narrativa como está proposta no roteiro e isso cria para o artista uma 

impossibilidade de desenvolver sua atuação de forma linear, como faz o ator de teatro. Cada 

filme pede uma estratégia, e, cada projeto, adaptações por parte do ator e do diretor, e isso 

parece somente ser descoberto no processo de filmagem, no set.  

O roteiro cinematográfico certamente não é uma composição pré-definida, imaginada e 

precisa mas, sim, resultante de um conjunto de experimentações que aconteceram durante o seu 

processo de tradução. Para o autor, o roteiro é provavelmente o elemento menos presente numa 

obra finalizada. No processo de realização do roteiro, a própria matéria transforma-se em 

virtualidades, em imagem, em luz.  

O roteiro cinematográfico tem uma função “indicial” (Carrière, 2006), pois será 

decupado tecnicamente por cada departamento do filme e será reescrito em função das demandas 

e das escolhas que acontecem à medida que as equipes são compostas e os olhares se adensam. O 
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roteiro é lido sob pontos de vistas técnicos, mas acredito que é a partir da escolha do elenco que 

esse texto muda, o que faz com que a prática de reescritura seja necessária em função das 

variáveis que cada ator traz. 

Nos filmes que compõem esta tese, os processos de escritura dos roteiros duraram cerca 

de sete anos. Muitas variáveis parecem se desvelar no encontro entre o roteiro, a direção e a 

atuação, o que nos faz colocar o texto como um tecido portador de complexidades, de devires.  A 

prática da reescritura do roteiro e a existência de uma variedade de tratamentos são indícios da 

presença dos atores e da abertura do texto às complexidades e acasos que ocorrem durante as 

diferentes fases de produção de um filme. Nesta pesquisa, focamos na interferência e nos 

resultados dessa matéria viva do filme, que é a atuação. 

Para este estudo também é fundamental levar em consideração as várias etapas da 

elaboração de um longa-metragem, com ênfase na “mise-en-scène”, com o intuito de analisar a 

materialização e a construção estética do olhar do ator dentro de um processo coletivo e 

complexo que é a realização de um filme. O ator parece realizar mais do que uma adaptação de 

linguagens, ele reformula uma realidade que é descrita no roteiro que vai tomando corpo e sendo 

traduzida do texto verbal para os elementos fílmicos tomando decisões muito mais intuitivas do 

que analíticas. Todas as formas de encenação combinadas à subjetividade do ator certamente nos 

trazem derivadas sobre as possibilidades de olhares e de reconstrução da realidade.  

Como foram a seleção dos atores, os ensaios e as vivências nos laboratórios? Nesta 

pesquisa, observo a etapa da pré-produção como o lugar do erro, dos experimentos, do 

adensamento do que estava proposto no roteiro. De que forma esses atores se abriram para o 

improviso? Até que ponto os atores determinam o espaço cênico? Como se dá a relação da câmera 

com a atuação? 

Nesta pesquisa, tenho como objeto de estudo o trabalho de imersão do ator Irandhir 

Santos, protagonista dos filmes Febre do Rato (2011), do diretor Cláudio Assis; Tatuagem 

(2013), do diretor Hilton Lacerda; O Som ao Redor, 2013, de Kléber Mendonça e História da 

Eternidade (2014), de Camilo Cavalcante. Também analisaremos o trabalho da atriz Hermila 

Guedes, Era uma vez eu, Verônica, (2014), de Marcelo Gomes e O Céu de Suely, (2006), de 

Karin Aïnouz. Esse corpus compreende a recente produção cinematográfica de filmes 

protagonizados por Hermila Guedes e Irandhir Santos que nasceram de um processo colaborativo 

no qual o ator parece exercer uma posição de destaque na estruturação do discurso final. 
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Também predico a escolha dos atores e dos filmes analisados à proximidade que tenho com os 

diretores e com a equipe. 

Esse conjunto de filmes também traz como característica uma mise-en-scène muito 

ancorada na personagem e, com isso, o que passa a definir o movimento de câmera é a 

amplitude do gesto de um ator. A narração será permeada, muitas vezes, por verdades que fluem 

dos corpos em cena, e o diálogo preciso e estruturador do discurso será esmaecido em favor de 

silêncios e improvisações que criam vetores, ou seja, “a verdade do cinema não está na maneira, 

mas na matéria” (OLIVEIRA JR, 2013). 

A busca dessa encenação está na construção de uma “dimensão sensorial da imagem” 

(BOUQUET, 2003), na qual o corpo do ator assume uma função estruturante na construção do 

filme. Nesse cinema, a câmera acompanha os movimentos e os deslocamentos dos atores em 

encenações não desenhadas, que se estruturam de forma intuitiva no momento de encontro dos 

corpos com a arquitetura e com a câmera. Os atores estabelecem uma relação corpórea e 

sensorial com o espaço onde a cena acontece e criam-se um tempo próprio e um território de 

construção de sentidos e criação de novas realidades.  

A abordagem que escolhi foi processual. Foco no percurso e não na obra em si, uma vez 

que acredito na riqueza que cada processo traz. Para Salles (2006), na construção de uma obra, em 

especial a cinematográfica, a influência dos elementos e olhares envolvidos seria capaz de 

modificar a natureza do filme. De que maneira isso se processa?  

Como procedimento metodológico, utilizei a “Crítica de Processos”, elaborada pela 

pesquisadora Cecília de Almeida Salles (2006), que entende o processo de criação artística por 

meio de seus relatos, rastros e da observação ativa da realização de um filme.  

Uma vez que o processo de criação busca extrair por meio do corpo do ator um repertório 

pessoal de vivências e afetos que serão traduzidos para o personagem, proponho também um 

estudo sob uma perspectiva fenomenológica, que vê o corpo como um ponto de vista sobre o 

mundo ou um local para onde convergem todos os impulsos orgânicos que serão desbloqueados 

e tomados de empréstimo ao personagem trabalhado (Grotowski, 2011).  

Dessa forma, me baseio na Criação em Rede, sistematizada por Salles (2006), com a 

intenção de entender a complexidade do processo de preparação do ator, que nasce a partir da 

imersão em novos universos simbólicos traduzidos para a tela em ações. De que forma acontece 

essa tradução? 
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Acredito que é fundamental observarmos que o contato entre os membros da equipe 

impregnam o filme de potenciais caminhos que são estabelecidos fazendo com que seja 

impossível a disjunção ou a separação desses elementos ao final do processo. A maior parte das 

entrevistas que elencamos para analisar a construção da atuação referem-se a relatos 

retrospectivos. Nesses discursos não estão presentes as incertezas do processo e os caminhos que 

foram abandonados ao serem testados. No entanto, observando os making ofs, as fotos e os 

documentos como fichas de continuidade, cadernos e anotações, podemos aos poucos refazer 

esses percursos. 

Um ponto que busco nas entrevistas é a rede colaborativa que cada filme constrói, pois 

entendo que o princípio da direção é movido pela subjetividade, mas o set é um organismo vivo, 

impreciso, formado por muita gente. Vejo o diretor como uma espécie de arquiteto, regente, 

visionário num processo complexo onde cada passo dado é uma luta, cada escolha implica em um 

novo agenciamento e, no decorrer do processo, o roteiro  

Dessa forma, inicio o primeiro capítulo com uma breve discussão sobre as pedagogias 

do teatro e sua adoção nos processos estudados a partir de relatos dos atores e estudos de casos. 

Sigo o capítulo elencando as particularidades do ator de cinema e as estratégias adotadas por 

esses atores. Também analiso o processo de seleção do elenco e encerro a discussão analisando 

os processos de criação em rede que esses filmes indiciam.  

No capítulo 2, dou destaque aos processos de elaboração do roteiro, particularmente, os 

tratamentos  que foram delineados a partir da escolha do ator e ao trabalho de tradução do texto 

pela atuação. Também descrevo a gênese das personagens a partir dos laboratórios, preparações 

e ensaios relatados. 

No terceiro capítulo foco na mediação técnica e na construção poética que acontece no 

set por meio das intervenções do diretor, do ator, do fotografo e da arquitetura. Essa discussão 

foi ancorada a partir do entendimento do conceito de mise-en-scène e de como as relações e os 

processos tradutórios construíram a visualidade da atuação. 
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“Fazemos um jogo duplo de intelecto e instinto, pensamento e emoção; 

 tentamos dividir-nos artificialmente em corpo e alma. 
Em nossa busca de liberação atingimos o caos biológico.” 

Jerzy Grotowski 
 
2 AS PEDAGOGIAS TEATRAIS E SUA INFLUÊNCIA NO TRABALHO DOS ATORES 
 

Toda atuação nasce da capacidade de perceber e extrair significados de um texto, o que 

faz do ator um intermediário entre a personagem e o espectador. É do ator a função de traduzir o 

signo verbal em signos corpóreos e vocais, recriando o material literário, o roteiro, e colocando-

se intencionalmente no território desse texto.  

O ator se move pela imaginação, por uma memória fabulada, inventada. É dele a 

responsabilidade de atribuir uma memória àquela personagem, um passado que vai lhe conferir 

camadas de complexidades que se traduzem em movimentos, timbres, ação. O ator que 

interpreta inventa, especula e atribui motivações para essa personagem que vão, certamente, 

muito além do que está indicado no texto. Conhece o passado da personagem e o contexto onde 

vive, ou simplesmente fabula um e, com isso, descobre um sentido para cada olhar, atribui 

expressividade a cada pausa, desenha um repertório de gestos.  

Essas práticas nascem de pedagogias modernas formadas por Stanislavski, inicialmente 

e ressignificadas por Grotowski e por uma série de outros autores, a exemplo de Artaud, 

Meyerhold, Brook, Brecht. Esses autores oferecem importantes ferramentas de trabalho para os 

atores de cinema na contemporaneidade. No trabalho dos atores Irandhir Santos e Hermila 

Guedes identificamos algumas estratégias propostas por Stanislavski, Grotowski, entre outros,  

mas adaptadas para o cinema. É importante saber que essas escolas surgiram a partir de 

laboratórios que duraram anos e que as preparações e ensaios no cinema não demandam o longo 

tempo que é comum ao teatro. Ao longo deste capítulo iremos elencar alguns diálogos entre o 

trabalho de construção das personagens e alguns autores clássicos do teatro. 

Todas essas referências são essenciais para qualquer ator e é importante que ele conheça 

e busque um caminho próprio. Acreditamos que alguns princípios teóricos descritos por essas 

pedagogias são fundamentais, no entanto, consideramos ser muito incoerente que, na prática, ao 

analisar o processo de um filme, se tente colocar unicamente qualquer vertente dessas, porque 

no fim das contas elas são muito fechadas. Filmes são compostos por atores nada uniformes nas 

técnicas que buscam, que vieram de lugares e têm formações teóricas diferentes.  
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Se você pegar a história do teatro no século XX ela é repleta dessas negações e 
reafirmações. Stanislavski, Meyerhold, Brecht, Grotowski. Todas essas referências são 
essenciais para qualquer ator e é importante que ele conheça e busque um caminho 
próprio. O que eu penso em relação a cinema, pelo menos como eu trabalho, é que se 
você pensar, todas essas escolas, elas foram anos e anos de treinamento e estudos. 
Existiam grupos específicos, desenvolveram uma pesquisa, às vezes, esses espetáculos 
nem surgiam. Eu acho muito incoerente que, na prática, em um filme, se tente colocar 
qualquer vertente dessas. A gente incorpora o que é relevante e adequado em cada caso. 
A terceira camada mais importante pra mim é quando eu tenho um grupo de atores para 
trabalhar e por serem eles nada uniformes nas técnicas que buscam, vieram de lugares 
diferentes, como é que eu na função de preparadora vou apontar para uma construção 
mais racional e psicológica ou obrigar alguém a correr durante quatro horas (...), eu não 
posso fazer isso. 
O meu papel é entender, investigar e observar como cada ator desse elenco funciona. Se 
é mais psicológico, se é mais racional, se é uma construção mais de improviso que ele 
não precise estar amarrado, ele nem precisa ensaiar muito. Eu preciso entender que tipo 
de vivência é melhor naquele ator do que tentar impor um método. Nunca foi imposta 
uma fórmula em Tatuagem, por exemplo, trabalhava-se de improviso, mas nunca dentro 
de um modelo, ainda mais num elenco tão diverso, tão grande. Eu acredito muito nisso 
(GABRIEL, 2016, informação verbal).1 

 
 
2.1.1  STANISLAVSKI 

 
 
Stanislavski (1998) é a base estrutural para a atuação naturalista no Ocidente e para a 

interpretação no cinema clássico na contemporaneidade. A meta do diretor russo foi construir 

um trabalho que afastasse o artista de um repertório de clichês buscando uma interpretação que 

surgisse de um encontro entre a subjetividade, as emoções reais do ator e o que estava proposto 

para a personagem. Ele partia do princípio de que existem emoções comuns a todos os seres 

humanos, a quem ele se refere como processos orgânicos, e que, trabalhar elementos 

conscientes como memórias e percepções vividas pelo ator seria a única forma de criar um 

repertório de ações verdadeiras capazes de conferir uma organicidade à atuação. O diretor 

também se pautava na improvisação como estratégia para a construção de uma coerência entre a 

ação do ator e a proposta dramatúrgica.  

Para Stanislavski (1998), a consciência está ligada ao corpo, sendo esse o instrumento de 

todo ator e, na estruturação de seu método, tentou estabelecer uma prática de ligação entre o 

                                                
1 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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universo interior e a ação exterior do ator. Um corpo que se move de formas vazias e qualquer 

gesto do ator torna-se significante apenas quando nasce de passos dados interiormente por ele. 

A fisicalidade deve nascer do trabalho de construir linhas de memória e sensações que nascem a 

partir da racionalidade e da capacidade de recriar situações e sentimentos que se exteriorizam 

por meio das ações. 
A verdade cênica não é a pequena verdade exterior que leva ao naturalismo. (...) É 
aquilo em que vocês podem acreditar com sinceridade. (...) Para que seja artística aos 
olhos do ator e do espectador, até mesmo uma inverdade deve transformar-se em 
verdade. (...) O segredo da arte é converter uma ficção numa bela verdade artística. (...) 
A partir do momento em que o ator e o espectador passam a duvidar da realidade, a 
verdade se esvai, e com ela a emoção e a arte. Elas são substituídas, então, pela 
simulação, pela falsidade teatral, pela imitação e pela atuação rotineira. Natureza e arte 
são (...) indivisíveis (STANISLAVSKI, 1998, p.37). 

 
Para Stanislavski (1998), o texto deve ser nutrido por pausas, silêncios, expandido em 

subtextos, pontuado em ritmos, por isso, todo o treinamento para ele inicia-se por meio de 

improvisações e de uma forma não verbal. Como resultante desse processo, o diretor chegaria à 

organicidade do ator. Para ele, os textos ditos mecanicamente, a pontuação inexpressiva, as 

entonações vocais frágeis surgiriam por uma falta de mergulho no texto. Um mergulho 

profundo, subjetivo, no qual o ator se coloca como tradutor e constrói novas epidermes ao texto. 

Para o autor, as palavras são mais do que sons, são desenhos de uma imagem virtual, seriam 

notas da fala que formam compassos, ritmos. 
 
No momento da representação, o texto é fornecido pelo dramaturgo e o subtexto, pelo 
ator. (...) Se assim não fosse, as pessoas não iriam ao teatro, mas ficariam em casa lendo 
a peça. (...) O primeiro trabalho a ser feito com a fala ou com as palavras é dividi-las em 
medidas e determinar as (...) pausas. (...) A pausa lógica configura mecanicamente as 
medidas, frases inteiras do texto, e assim contribui para a (...) inteligibilidade; a pausa 
psicológica dá vida aos pensamentos (STANISLAVSKI, 1998, p. 80). 

 
 

Ao olhar desarmadamente para o texto, o ator começa a interpretar e transformar o que 

está escrito em uma realidade afetiva. Nesse momento, imagens mentais surgem e alguns 

rascunhos da existência da personagem são desenhados em cadernos que o ator confecciona 

durante todo o processo de construção e até mesmo, durante as filmagens.  

Seguindo os princípios de Stanislavski (1998), o ator Irandhir Santos (2014) decupa as 

cenas, dividindo-as a partir de uma lógica sua, sem ter contato com a planificação do diretor e, 

assim, detalha suas ações que podem estar ou não na cena final. Para compor uma espécie de 

gráfico de emoções e uma partitura vocal, o ator anota as falas da personagem com cores e cada 
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cor corresponde a uma intensidade de emoção. Esse caderno de anotações passa a ser 

fundamental para que visualmente o ator acesse de forma eficiente os tons e as variações que o 

texto propõe. No caderno, estão as sequências do roteiro decupadas e existem indicações precisas 

do que a personagem faz em cada momento do texto.  

À medida que os ensaios avançam, Santos (2014) também anota as respostas de seus 

companheiros de atuação, as sugestões que pensa em fazer, o que sente, o que poderia ser dito, o 

que apurou a partir das intervenções do diretor. O ator interpreta e transforma o texto em um 

material concreto, expõe imageticamente um universo de signos corpóreos e vocais e deixa essas 

anotações abertas para que a personagem seja construída nas relações com as pessoas, com o que 

foi indicado pelo roteiro, com as referências que o diretor traz, com suas intuições, enfim, com 

uma rede de potencialidades de criação e expansão. “Muito referente às características da 

personagem, através do texto eu vou separando palavras, aquelas que eu chamo de palavras-

chave. E vou trazendo essas palavras como apoio sensorial e parto dele. A cada cena. A cada 

verbo, eu vou fazendo anotações, frases, os desenhos” (SANTOS, 2014, informação verbal).2 

Uma chave importante em que se estrutura o método de Stanislavski (1998) está na 

capacidade que o ator tem de ressignificar sua memória, buscar situações vivenciadas e criar um 

repertório de lembranças e sentimentos que poderá servir como gatilho para trazer à tona as 

emoções que serão emprestadas à personagem. Stanislavski (1998) fala da memória afetiva, que 

é a criação consciente de emoções elencadas e relembradas no passado do ator e sua aplicação 

no universo da construção da personagem.  

A atriz Hermilla Guedes nasceu no Sertão de Pernambuco, na cidade de Cabrobó. Aos 

11 anos, veio para o Recife com a mãe, após o assassinato do pai. Aos 24 anos, protagonizou o 

filme O Céu de Suely e para esse trabalho ela diz ter revivido seu passado. “As mulheres dos 

filmes que trabalhei até o momento se parecem comigo e em O Céu de Suely minha infância 

veio à tona” (GUEDES, 2007).3 

Essa memória afetiva também deriva, segundo Stanislavski (1998), para uma memória 

sensorial, que será ativada por meio de uma série de exercícios durante a preparação, fazendo 

                                                
2 SANTOS, Irandhir. O talento do ator pernambucano Irandhir Santos. 07 out. 2014. Entrevista concedida a 
GloboNews. Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/globonews/v/3681588/>. Acesso em: 21 out. 2015.  
 
3 GUEDES, Hermilla. _Título da entrevista “Nasce uma estrela”. Revista Continente Multicultural, Recife, n. 76, 
p. 32, abr. 2007. Entrevista concedida a Alexandre Figueiroa. 
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com que o ator se concentre em experiências perceptivas ligadas ao gosto, cheiro, tato, visão e 

audição. Revisitando, requalificando e transpondo esse repertório de memórias, o ator é capaz 

de criar um conjunto de alavancas afetivas que será fundamental para a construção de gestos 

significativos que, em Stanislavski (1998), chamamos de ação física. 

O Método das Ações Físicas baseia-se na improvisação como forma de ter acesso ao 

inconsciente e resgatar emoções passadas. Dessa forma, fixa-se uma linha de ação física na 

memória que faz com que o ator as execute organicamente. Todo esse trabalho de busca chega 

ao corpo e, como afirma Bonffito (2011), o corpo é o primeiro material a ser trabalhado pelo 

ator, é o canal de expressão, o conector entre o processo interior e a manifestação exterior, é a 

unidade psicofísica e um material primário, pois é nele que os materiais secundários estão 

contidos. A ação física é o material secundário, uma vez que é o elemento estruturante dos 

procedimentos expressivos do corpo. 

É necessário entender o processo de transformação das emoções em corporeidade. Esta 

não pode ser pensada como uma construção da ação física, uma vez que tudo é abstrato e 

psicológico. Assim, é fundamental entender o processo como algo concreto e muscular. “Não 

podemos fixá-las, nem evocá-las, mas simplesmente sentí-las, sentí-las na musculatura.” 

(BURNIER, 2006, p. 116).  

Do mesmo modo, uma ação física poética não pode ser nem a representação de uma vida 

interior, tornando o corpo uma tradução por semelhança de um suposto inteiro, nem a 

representação do senso comum e da doxa, gerando o que chamamos de clichês. Para Ferracini 

(2014), a ação física deve ser um fluxo de diferenciação singular e não uma representação de 

qualquer modelo dado.  

O gesto pelo gesto, o movimento sem significação, a ação sem raízes nos sentimentos 

não possuem função cênica. Todo gesto deve ter função e conteúdo, até aquele gesto mínino, 

desprezível ao olho desatento. A busca analítica e consciente do ator altera, segundo 

Stanislavski, as energias e a presença corporal. Reconfigurando-se com esse fluxo de energia, o 

trabalho do ator não se inicia sem que os sentimentos sejam impulsionados. Para Stanislavski 

(1998), era fundamental entender o que ele chamou de estado criativo do ator, quando de fato 

surgiam condições de possibilidades para o ator traduzir cenicamente textos que nem sempre 

retratavam a realidade de forma visual, objetiva.  Para ele, existem três elementos que vão 
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operar como linhas de forças motivacionais fundamentais ao ator que seriam a mente, a vontade 

e o sentimento.  

 
O primeiro e mais importante dos mestres é o sentimento, que infelizmente não é 
manipulável. Como vocês não podem iniciar o seu trabalho antes que os seus 
sentimentos sejam espontaneamente motivados, é preciso que recorram a um outro 
mestre, a mente. Sua mente pode ser uma força motivacional em seu processo de 
criação. Haverá um terceiro? Se o aparato criador de vocês pudesse ser estimulado e 
espiritualmente dirigido pelos anseios, teríamos encontrado um terceiro mestre, a 
vontade (STANISLAVSKI, 1998, p. 291). 

 
Ao longo de sua obra, Stanislavski sugeriu aos atores que criassem estratégias mentais, 

gatilhos, para acessar os sentimentos. Um exemplo interessante está na vivência que o ator 

Irandhir Santos construiu para sua personagem João, protagonista do filme A História da 

Eternidade, do diretor Camilo Cavalcanti.  

 
No primeiro dia que eu entrei aqui, a arte ainda não tinha feito nada disso que tem aqui, 
só alguns objetos específicos; e justamente esses objetos que me deram a ponta do 
caminho pra desenvolver o Joãozinho, porque eram objetos que tinham algum sentido, 
ou tiveram algum sentido,  num cotidiano distante, mas que esse personagem, trazendo 
esses objetos aqui pra dentro, deu um outro sentido, um sentido artístico (SANTOS, 
2015).4 

  

                                                
4 Entrevista concedida por SANTOS, Irandhir. Entrevista com os autores. IN: MAKING of de A História da 
Eternidade. Direção de Camilo Cavalcante. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zwmJXuC_FaA> 
Acesso em: 21 ago. 2015. 
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Foto 1 – Material Bordado e Confeccionado por Irandhir Santos 

 

 
 
Fonte: Elaborada pela autora 
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Figura 1 – Irandhir Santos usando material confeccionado por ele próprio  

 
 

  
 

 Fonte: A HISTÓRIA da Eternidade. Direção de Camilo Cavalcante. Brasil: República Pureza, 2014.  
           (120 min.), DVD, som, color. 

 
Tem uma coisa muito interessante que é uma camisa vermelha, bordada com uma 
carranca amarela, que ele usa para ir até à feira, que ele bordou. A gente não deu um 
close, de longe se vê uma carranca amarela bordada, mas, de perto, ele bordou a 
carranca com nomes de artistas epiléticos: Machado de Assis, Dostoiévski, Leonardo da 
Vinci. Ele é isso, ele entra e é uma pessoa que colabora, dá uma profundidade ao 
personagem, dá uma alma, que imprime uma aura (CAVALCANTE, 2015, informação 
verbal)5.  

 

Parte do mergulho que o ator faz para construir uma partitura física começa no 

laboratório. Em A História da Eternidade, o diretor Camilo Cavalcante (2015) relata que 

Irandhir passava o dia inteiro incorporado à personagem João a ponto de, nos momentos de 

pausa nos ensaios e filmagens, portar-se como um morador do Sertão.  “Li muito o roteiro, 

sempre desconstruindo e cortando, rasgando o personagem. A partir das orientações do diretor, 

acrescentei a minha parte. Imagino outras situações para trazer mais humanidade para ele” 

(SANTOS, 2015, informação verbal)6. 

  Para a construção das personagens, os atores ficaram parte do tempo morando em uma 

localidade próxima à cidade de Petrolina, onde foi gravado o filme. No local, composto por 

quatro casinhas apenas, os atores começaram a praticar ações habituais de quem mora no Sertão 

                                                
5 Entrevista concedida por CAVALCANTE, Camilo.[. Entrevista II. [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice 
Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “B” desta tese]  
6 Entrevista concedida por SANTOS, Irandhir. Entrevista com os autores. IN: MAKING of de A História da 
Eternidade. Direção de Camilo Cavalcante. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zwmJXuC_FaA> 
Acesso em: 21 ago. 2015. 
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profundo, privado de televisão, telefonia e ruídos urbanos. “Acho que o papel do diretor é bem 

esse de deixar a equipe, cada departamento, cada artista, numa frequência e num clima que o 

filme pede. Que essa história pede” (CAVALCANTE, 2015, informação verbal)7. 

No local só haviam três casas e um orelhão quebrado. Irandhir se isolou num canto de 

uma casa, fazendo as refeições sozinho, ouvindo música e criando esquetes que, mais tarde, 

foram incorporadas ao filme. Todo o material da cenografia foi ressignificado por Irandhir que 

os utilizou para fabular uma memória para a personagem João. “Algumas pessoas falavam que 

eu devia ter um cuidado pra ter o mínimo de interferências nas coisas que ele estava vivenciando, 

nas anotações dele. Ele comia sozinho lá na casa, enquanto a gente comia num lugar oferecido, 

numa casa com cadeiras, e ele ficou morando na própria casa” (MARTINS, 2016). 

Cavalcante (2015) explica que essas vivências possibilitaram uma série de experiências 

que requalificaram o tempo, o espaço e construíram rotinas que foram ressignificadas pelos 

atores. Na rotina de João, personagem de Irandhir Santos, houve muitas horas de isolamento em 

que ele compôs pequenos esquetes e performances que estão presentes no filme. Com o excesso 

de tempo solitário, o ator também bordou e dedicou muitas horas catando pequenos galhos de 

plantas que geraram o manto que ele utiliza na performance em que dança a música “Fala”, do 

grupo Secos e Molhados.  
Eu acho que o personagem de Joãozinho, sem dúvida, é um arquétipo de representação 
de como eu vejo o artista, pelo menos, e de como ele é tratado na sociedade em geral. É 
algo universal da representação do artista que não encontra seu lugar no mundo e é 
tratado com desprezo. Não estou falando do artista mercantilista, tô falando do artista de 
alma mesmo (CAVALCANTE, 2015, informação verbal).  

            

Figura 2 – Frame dos ensaios e das vivências do ator Irandhir Santos retirados do making of do filme A 

História da Eternidade. 

   
Fonte: Elaborado pela autora 

                                                
7 Entrevista concedida por CAVALCANTE, Camilo.[. Entrevista II. [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice 
Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “B” desta tese] 
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               As imagens da Figura 2 são registros dos ensaios que Irandhir fez durante o tempo de 

laboratório. Durante a vivência no Sertão, todo um repertório de memórias e motivações foi 

construído pelo ator e, a partir dessa base emocional criada por Irandhir, Cavalcante (2015) diz 

que ele começou a criar esquetes e coreografias que foram incorporadas ao filme. Toda a 

coreografia e o repertório gestual foi criado pelo ator e repetido exaustivamente. Como parte do 

trabalho de composição, Irandhir também ajudou a criar o figurino da personagem João. 

 
Acho que o personagem caiu como uma luva para ele. Hoje, não imagino mais o 
personagem sem ser ele, ele estudou muito. Dei um livro para ele chamado Dostoiévski 
e Eu, a epilepsia em nossas vidas, de um piauiense epilético, que ele conta a história da 
epilepsia, coloca fatos da própria vida. Enfim, é um livro bem simples e interessante. 
Além disso, o Irandhir tem alguns amigos médicos em Petrolina, que deram uma 
consultoria a ele mais técnica e específica. Por exemplo, a ideia de colocar aquelas 
cotoveleiras improvisadas foi do Irandhir. E o argumento dele me pareceu interessante. 
Ele dizia que o personagem já tinha crises, então, fazia sentido que ele se protegesse de 
se lanhar todo (CAVALCANTE, 2015, informação verbal)8.  

 

Para Stanislavski (1989), as emoções ligam-se prioritariamente à memória e são 

resgatadas a partir de um repertório de experiências pessoais do ator vivenciadas e incorporadas 

à personagem. Essas memórias são elencadas por experiências concretas de emoções e também 

agregam as sensações experimentadas pelo ator, ou seja, uma memória afetiva e também uma 

memória perceptiva. A ação exterior alcança seu significado e intensidade interior por meio dos 

sentimentos e esses encontram sua expressão em termos físicos.  
O ponto principal das ações físicas não está nelas mesmas, enquanto tais, e sim, no que 
elas evocam: condições, circunstâncias propostas, sentimentos. O fato de um herói de 
uma peça acabar se matando não é tão importante quanto as razões interiores que o 
levaram ao suicídio, existe uma ligação inexorável entre a ação da cena e a coisa que a 
precipitou (STANISLAVSKI, 1989, p. 03) 

 

As ações físicas funcionam como uma espécie de isca de processos interiores e como 

catalisadoras de outros elementos do método Stanislavski (1989). O processo de execução das 

ações deve mobilizar traços interiores agindo como uma espécie de isca. Dessa forma, a ação 

física opera como um vetor para acessar os sentimentos, tornando-se um veículo objetivo e 

concreto que funciona como um gatilho de emoções que foram fixadas e que só são acessadas 

por meio das ações.  

                                                
8 Entrevista concedida por CAVALCANTE, Camilo.[. Entrevista II. [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice 
Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “B” desta tese] 
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Um exemplo de ativação dos sentimentos a partir de gatilhos construídos por uma 

memória sensorial está no filme O Céu de Suely, de Karin Aïnouz. A preparação foi realizada 

por Fátima Toledo que, a partir da utilização de cheiros, elaborou gatilhos que podiam ser 

acessados rapidamente no momento das filmagens. Os fotogramas abaixo ilustram a sequencia 

em que a atriz Hermila Guedes contracena com o ator Flavio Bauraqui. No início da sequência, 

as duas personagens conversam amigavelmente e logo depois o rapaz se enfurece e começa a 

bater em Hermila. O cheiro naquele momento da cena foi um agente desencadeador de raiva para 

o ator. 

 

Figura 3 – Frame do making of do filme O Céu de Suely 

   
Fonte: Elaborada pela autora 

 
Fátima Toledo fez a preparação do elenco inteiro. O método da Fátima era um método 
físico, que permitia e dava as ferramentas, as condições pra o ator lembrar de uma certa 
emoção. Então, eu me lembro que tem uma cena no filme, por exemplo, que tem a 
personagem do Flavio Bauraqui em que ele flerta com a Hermila, mas depois ele agride 
a Hermila, e o exercício que a Fátima fez naquele momento foi um exercício de atração 
e repulsão. Como é que ela fazia isso? O exercício de repulsão era um onde eles 
brigavam, teve até um momento em que a Hermila bateu no Flavio, e depois a Fátima 
deu ao Flavio um vidro de óleo Johnson, que ele ficou passando no corpo da Hermila; e 
era um exercício de atração, ali, de sedução. Então, essas sensações físicas eram muito 
presentes pros atores. A Hermila lembrava do óleo tanto quanto o Flávio lembrava da 
pancada que ele recebeu dela. A primeira coisa que a gente fez foi criar situações físicas 
que eram semelhantes às emoções da cena. E quando você vai pro set, que ela [Fátima] 
não tá mais lá, e você tá sozinho com seus atores, de alguma maneira essas sensações 
ficam à flor da pele, então é um pouco sobre como você consegue ativar aquelas 
sensações pra aquela cena (AÏNOUZ, 2009, informação verbal).9 

 

Pudovkin (1952) defendia que o sistema Stanislavski poderia ser adaptado para o cinema 

em “novas condições técnicas”, mais ricas e complexas. O teórico russo foi um dos primeiros 

                                                
9 Entrevista concedida por AÏNOUZ, Karin. Entrevista com o diretor – Making of . IN: O CÉU de Suely. Direção de 
Karim Aïnouz. Brasil: Bretz Filmes, 2006. (88 min.), 2.0 MONO, son., color. 
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autores a escrever sobre as especificidades do trabalho do ator no cinema elencando uma série de 

especificidades como a atuação fragmentada, a mediação do olhar pela lente da câmera, a 

construção da forma final por meio da montagem, entre outras. Para o autor, no cinema, a 

atuação pode ser construída a partir de uma multiplicidade de pontos de vista construída pela 

mediação da câmera. O material do diretor de cinema não consiste dos processos reais que 

acontecem no espaço e no tempo, e sim daqueles pedaços de celuloide nos quais os processos 

foram registrados (PUDOVKIN apud XAVIER, 2009, p. 67) 

Para Pudovkin (1952), no cinema, todo o sentimento do ator transparece no olhar 

próximo que o close constrói. Ele descreve a importância do gesto que nasce da emoção, 

claramente dialogando com o conceito de ação física de Stanislavski. O gesto empresta à palavra 

o colorido emocional designado a entonação. Assim, para a entonação ser válida e o gesto 

sincero, devem ser verdadeira e diretamente evocados pelo sentimento (PUDOVKIN, 1952).10  

Herdeiro americano de Stanislavski, Lee Strasberg (1992) construiu uma adaptação do 

diretor russo para o cinema adotando boa parte de suas técnicas. As diversas práticas estão 

elencadas no que denomina o “Método”, um sistema de técnicas que busca preparar o ator 

desenvolvendo certas qualidades. O que se torna interessante no método é a livre adoção de 

técnicas por parte do ator que cria seus próprios truques a partir de indicações sugeridas.  

Todo o texto de Strasberg (1992) é pontuado por uma busca de uma verdade cênica que 

se ancora no pensamento de Stanislavski. É muito presente no texto de Strasberg a premissa de 

que a atuação não está ligada a um fingimento ou uma imitação, e sim, a uma vivência. Um ator 

deve criar um ser humano com todas as complexidades da personagem e tem como instrumento 

seu corpo, suas vivências, sua mente.  

Entre os pontos importantes elencados no “Método”, estão a construção de uma 

memória sensorial e de uma memória afetiva que deve ser tomada de empréstimo para a 

personagem. Entre as técnicas utilizadas, encontramos exercícios de respiração, concentração, 

improvisações, jogos para criação de situações e um elenco enorme de exercícios físicos para 

desbloquear o corpo, baseado na imitação dos movimentos de animais. Ao final do preparo, 

Strasberg sugere a construção de uma personagem interna e outra externa. A camada interior é 

                                                
10 (Stanislavski System in the cinema. V Pudovkin. www.ung.org.pub/alglosovietj-195291-
00034.  
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composta, segundo o autor, por uma análise das motivações e da existência da personagem e, a 

exterior, seria a elaboração final, contendo toda a composição e pronta para ser exibida ao 

público.  

Muitos preparadores e atores de cinema e televisão adotam pontos do “Método” em suas 

composições, no entanto, cada personagem vai demandar estratégias específicas. Em boa parte 

dos processos que estudamos, o primeiro contato do ator com a equipe se faz com o que 

chamamos de uma “leitura branca”, ou seja, uma leitura sem interpretação feita pelo 

protagonista com a função de apresentar as situações e o argumento do filme. A preparadora de 

elenco dos filmes O Som ao Redor e Tatuagem, Amanda Gabriel comenta: 
De alguma forma, eu leio o roteiro com atores e surgem coisas que eu não tinha visto. 
Muitas vezes, nem o diretor nem o roteirista tinha visto. Então, eu faço uma análise cena 
a cena do que é aquela história, do que me toca, de que lembranças ela me traz, pois 
você se coloca num lugar... Se existe uma total desconexão, então é melhor trocar de 
ator, se existe essa desconexão. Mas, na maioria das vezes, é uma segunda camada do 
roteiro que está sendo descrita ali. Existe (...) todo esse linguajar, encarnar (...) ele tira 
do ator o direito de construir. É como se ele fosse ocupado por algo, mas, na verdade, 
ele produz algo, uma segunda natureza, um excesso de presença.   
É uma forma minha e do diretor de entendermos como é que esse ator está dentro desse 
roteiro. Às vezes, o ator está num momento em que ele precisa contar o roteiro quase 
sequência atrás de sequência. Aí eu digo, ele entendeu a estrutura do roteiro, mas ele 
ainda não escolheu falar sobre o tema, sobre a história. (...) Então, esse exercício de 
leitura e explicação do que é o roteiro eu adotei pra minha vida, pois escutando, eu sei 
onde o ator está (GABRIEL, 2016, informação verbal)11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
11 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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Figura 4 - Assinaturas da atriz Hermila Guedes que deram origem à logomarca do filme. 

 
  Fonte: Arquivo de João Vieira Júnior, produtor executivo do filme. 

 

Além de ter um entendimento profundo do argumento, muitos atores buscam estratégias para se 

descolar de suas vidas pessoais durante o tempo de preparação do filme. No processo de construção do 

longa Era uma vez, eu, Verônica, Hermila Guedes (2016) fez inúmeros exercícios como gravar memórias 

da personagem num pequeno equipamento improvisando textos e deixar pequenos rastros da existência da 

personagem. Essas assinaturas no caderno, foram adotadas para compor a logomarca final do filme. 

 
Eu tenho uma coisa de me distanciar da minha vida pessoal e vivenciar, senão eu me 
desconecto. Eu estou livre. Eu gosto da liberdade de poder criar ali. Eu preciso desarmar 
o meu ser para poder ser outro ser. Eu acho que todo ator é muito seguro. Imagina você 
entrar num mundo que não é seu. Então, o que ele puder ter de coisas para se alimentar, 
ele vai segurando. Fora que tem muita gente ali lhe olhando e esperando muita coisa do 
seu trabalho. Você quando chega nos primeiros ensaios vem carregado de muita coisa. É 
natural. Eu tento começar aos pouquinhos. Eu prefiro chegar lá do que já vir pronta. Eu 
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prefiro a insegurança do não saber do que a segurança do saber tudo (GUEDES, 2016, 
informação verbal)12. 

 
No decorrer desta tese, detalharemos de que forma Stanislavski (1998) foi adaptado por 

parte dos atores e incorporado às técnicas de direção e construção da personagem nos filmes que 

iremos analisar. Todo ator de cinema adota estratégias do teatro que certamente dialogam com 

os processos de resgate das vivências pessoais e memória afetiva na construção de um 

repertório de ações. Ao lado de Stanislavski (1998), Grotowski (2011) também é considerado 

uma matriz metodológica essencial ao trabalho do ator de cinema, como veremos a seguir. 

 

2.1.2  GROTOWSKI 

 

A atuação para Grotowski (2011)  é um ato solene de autoconhecimento coletivo. O ator 

deve aprender a falar com o corpo inteiro e é por meio do corpo que a sua imaginação se 

desenvolve. Ele acredita que a atuação é uma espécie de ética da devoção e o domínio de ação 

do ator é sua própria pessoa. O ator deixa a personagem penetrá-lo, impregná-lo, num processo 

de exposição do seu ser profundo. É um sacrifício e também uma oferenda que o ator traz e é 

por isso que, segundo Grotowski (2011), a arte dramática só pode ser realizada por pessoas que 

buscam uma evolução na sua existência.  

A exemplo de Stanislavski (1998), Grotowski (2011) investiu em sua pesquisa sobre a 

exploração da natureza do jogo do ator, os sentidos, as complexidades e os fenômenos que 

nascem de uma busca individual do ator. Mas, ao contrário de Stanislavski (1998), Grotowski 

(2011) não constrói uma disciplina que se predica numa busca inicialmente racional, pois a 

organicidade de uma atuação está quase sempre presa por uma mente que amarra e limita ao 

tentar conduzir o movimento. 

A meta final é tentar eliminar do seu organismo a resistência a esse processo psíquico 

anulando, assim, com o lapso de tempo entre impulso interior e reação exterior, de tal modo que 

esse impulso já se transforma numa reação exterior. O impulso e a reação acontecem 

simultaneamente. Uma atuação para Grotowski (2011) não tem como resultante um 

agrupamento de habilidades, mas uma erradicação de bloqueios.  

                                                
12 Entrevista concedida por GUEDES, Hermila.[. Entrevista III. [abr. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (27 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “C” desta tese]  



 21 

O aluno, consciente de seus recursos corporais, deve aprender a pensar e a falar com o 

corpo inteiro. É por meio do corpo que a sua imaginação se desenvolve, a partir do momento 

em que passa a ser exercida. Os exercícios, para Grotowski (2011), servem para eliminar 

resistências e bloqueios emocionais.  

Para Grotowski (2011), é fundamental que a máscara cotidiana seja eliminada e também 

os clichês, que são condicionamentos naturais próprios de cada indivíduo. E, como meta de sua 

disciplina, se espera que o corpo se torne, juntamente com o espírito, transparente. Nesse 

sentido, o que foi buscado foi restabelecer conexões perdidas entre os impulsos emocionais 

instintivos e os reflexos musculares, entre a circulação de uma energia num corpo liberto de 

suas inibições e seus condicionamentos nefastos; enfim, o domínio harmonioso do pensamento.  
 

A autopenetração, o transe, o excesso, a disciplina formal - tudo pode ser realizado 
desde que tenhamos entregue totalmente e humildemente sem defesas (...) quanto mais 
nos absorvemos no que está escondido dentro de nós, no excesso, na revelação, na auto 
penetração. Mais rígidos devemos ser nas disciplinas externas; isto quer dizer a forma, a 
artificialidade, o ideograma, o gesto. (GROTOWSKI, 2011, p. 23-25). 

 

O ator Irandhir Santos (2014) fala que inicia seu estudo da personagem a partir da 

identificação do que ele chama de “pontos de aderência”. Ele busca nas personagens 

características que lhes sejam comuns, sejam elas boas ou “detestáveis”. Com isso, o ator 

estabelece pontos de ligação com a personagem e isso ancorará  novas buscas.   

O primeiro contato com o texto é uma leitura “branca”, uma leitura desvinculada de 

moldes, de referências, uma leitura que objetiva apenas entender o contexto do filme. A partir 

disso, o texto é deixado de lado e só é revisitado a partir de uma leitura que se ancora no trabalho 

corporal.  

Sozinho, Santos (2014)  comenta que faz exercícios de aquecimento físico. Dessa forma, 

o corpo desarma. Parte da rotina de exercícios é pautada nos seus estudos sobre Grotowski 

(2011). Os exercícios servem para “acordar o corpo” e quebrar as resistências. Santos (2014)  

não lê o texto todo. Vai lendo à medida que aquece seu corpo, para que a respiração “bata com o 

texto”. “Vou lendo à medida que me aqueço e preparo o meu corpo. As cordas vocais ficam 

aquecidas, o rosto, a respiração mudam. Alguns diretores influenciam você a seguir um outro 

tipo de caminho, como ler o  texto primeiro” (SANTOS, 2014, informação verbal).13 

                                                
13SANTOS, Irandhir. O talento do ator pernambucano Irandhir Santos. 07 out. 2014. Entrevista concedida a GloboNews. 
Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/globonews/v/3681588/>. Acesso em: 21 out. 2015.   
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Ao entrar em contato com o texto, o ator tem que perceber de que forma o roteiro 

funciona para ele, desse modo, ele é capaz de criar e transcender a base intelectual do 

entendimento. Para Irandhir, a compreensão intelectual não é suficiente para a construção da 

cena. O olhar analítico restringe a capacidade do artista intuir.  

Nesse trabalho corporal, a coluna vertebral é trabalhada por Grotowski (2011) como 

centro de expressão. Os movimentos devem ser minuciosamente estudados pelos atores e 

precisam ser executados com a máxima consciência. O processo de cada ação deve ser todo 

visível, desde o início do movimento até o seu término, assim o ator é capaz de perceber a 

existência de um movimento interno que precede o movimento externo. Também é fundamental 

para um ator conhecer suas possibilidades de ação e reação. Perceber o outro com quem está em 

cena, não o olhando fixamente, mas intuindo-o nas sutilezas em que as menores alterações são 

percebidas. 

 
Atuar enquanto materialidade do corpo é mergulhar o próprio corpo (ossos, nervos...), 
mas também ritmos e dinâmicas num platô de invisibilidades, esse fluxo energético e 
fazer potencializar aí fluxos de forças estancadas, ou mesmo fazer criar aí outros fluxos 
e novas linhas nas quais velhas forças possam encontrar canais de escoamento. 
Materialidade enquanto explosão de potências e fluxo de forças no encontro e jamais 
somente como exposição material corporal na imposição de uma tradução subjetiva. Um 
deixar-se afetar para a ação e não somente a realização mecânica da ação per si. 
(FERRACINI, 2013, p. 37-38) 

 

Um outro ponto fundamental no trabalho de Grotowski (2011) é o cansaço físico, que 

ele acredita fazer quebrar as resistências mentais ajudando o ator a movimentar-se de forma 

mais orgânica. O ator deve ser capaz de decifrar todos os problemas de seu corpo que lhes 

sejam acessíveis. Ele deve saber como enviar o ar para as partes de seu corpo onde o som pode 

ser criado e amplificado por caixas de ressonância. “O ator é um homem que trabalha em 

público com o seu corpo, oferecendo-o publicamente. Se este corpo se restringe a demonstrar o 

que é – algo que qualquer pessoa comum pode fazer – então ele não é um instrumento obediente 

capaz de executar um ato espiritual” (GROTOWSKI, 2011, p. 55). 

Para Grotowski (2011), o corpo deve se libertar de qualquer resistência. Ele deve 

praticamente deixar de existir. E isso vale para tudo: movimento, plasticidade do corpo, 

gesticulação, construção de máscaras usando a musculatura facial e cada detalhe da 

corporalidade do ator. A esse conjunto de processos o diretor chama de Via Negativa. A Via 

Negativa seria uma forma de autorrevelação do ator por meio de uma tomada de consciência e 
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acontece a partir uma série de práticas que busca liberar os impulsos psicofísicos do ator. 

Irandhir Santos (2014, informação verbal)14 afirma: “Dez minutos antes de rodar, utilizo 

exercícios que aprendi na universidade, de respiração e exaustão física pra abrir o canal para as 

emoções”.  

Um ponto fundamental no laboratório de Grotowski (2011) é o amadurecimento de uma 

técnica de autoobservação do ator e ele deve aprender a usar a personagem como se fosse um 

bisturi cirúrgico para dissecar-se.  

 
Nessa estreita colaboração, chegamos a um ponto onde o ator se liberta de suas 
resistências cotidianas e se revela profundamente através de um gesto, então, 
consideramos que, do ponto de vista metodológico, o trabalho foi eficaz. Esse ato de 
desnudamento total de um ser torna-se um presente de si mesmo que beira a 
transgressão dos limites e do amor. Eu chamo isso de ato total. (…) Do ponto de vista 
metódico, isso é eficaz pois concede ao ator um enorme poder sugestivo desde que, 
claro, ele evite o caos, a histeria e a exaltação. Este tem de ser um ato objetivo, ou seja, 
articulado e disciplinado. O essencial é que tudo deve vir do corpo e através do corpo. 
Antes de tudo, deve haver uma reação física a tudo o que nos afeta. Antes de reagir com 
a voz, você deve reagir primeiro com o corpo. (…) Se crescer, espontaneamente e 
organicamente, como impulsos vivos, finalmente dominados, sempre será belo, muito 
mais belo do que qualquer quantidade de resultados calculados. (GROTOWSKI, 2011, 
p. 72) 

 

Para Grotowski (2011), há dois elos no trabalho da atuação, um visível, que é o 

espetáculo em si e um quase invisível, que corresponde aos ensaios e treinamentos. Todo 

trabalho de preparação foca na consciência dos atores e nunca na percepção do espectador, essa 

função cabe ao diretor que, através da montagem e da articulação de elementos cênicos, vai 

construir esse diálogo. Ele acreditava em reevocar por meio do teatro uma forma de arte muito 

antiga, quando o ritual e a criação artística eram uma coisa só.  

O ator realizava um trabalho sobre si mesmo que era predicado em exercícios de 

respiração, inicialmente. Os treinamentos se estruturavam em torno de nove exercícios físicos, 

feitos diariamente, que tinham por objetivo romper os bloqueios e as limitações psicofísicas. 

Cada ator também exercitava e compunha uma dança pessoal, praticando uma série de posições 

e estiramentos corporais que correspondem aos pontos cardeais.  

Por meio de uma formalização, muito exigente do ponto de vista técnico, pode-se chegar 

ao espiritual. Somado a tudo isso, existe também a prática do que Grotowski (2011) chamou de 

                                                
14 SANTOS, Irandhir. O talento do ator pernambucano Irandhir Santos. 07 out. 2014. Entrevista concedida a GloboNews. 
Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/globonews/v/3681588/>. Acesso em: 21 out. 2015.   



 24 

verticalidade, que são fenômenos de ordem energética em que o ator move desde energias mais 

sutis, mais orgânicas, alterando a realidade cotidiana e a densidade do corpo.  

A experimentação de transformações energéticas é uma herança das práticas ancestrais 

de ascese, incorporada ao cotidiano do trabalho do ator. Com esse método, Grotowski (2011) 

constrói formas eficientes de crescimento pessoal capazes de, concretamente, levar a diferentes 

estados de consciência e de expansão da percepção. Os exercícios buscam a relação entre as 

energias internas do corpo e suas expressões exteriores. A busca de Grotowski (2011) era, antes 

de tudo, liberar no corpo aquilo que o torna vivo, potente, orgânico e poético. 
 

 (...) tudo se concentra no amadurecimento do ator que se expressa através de uma 
tensão levada ao extremo, de um completo desnudar-se, da exposição da própria 
intimidade – e tudo isso sem nenhum traço de egoísmo ou deslumbramento. O ator se 
entrega como se fosse um presente. Isso é a técnica do transe, a integração total da 
mente do ator com seus atributos corporais (GROTOWSKI, 2011, p.13). 

 
De acordo com Grotowski (2011), assim como um músico, todo ator precisa compor 

uma espécie de partitura que surge com exercícios e experimentações no laboratório. A partitura 

de um ator é formada por “elementos de contato humano”, por gestos e, uma vez composta, terá 

seu ritmo ajustado, refinado em função da encenação e das demandas do personagem. 

Grotowski (2011) começava seu trabalho de laboratório estimulando a imaginação dos atores de 

forma concreta, por meio de estímulos objetivos. A partir daí, o ator passa a improvisar e anotar 

todos os seus passos, suas descobertas, suas motivações que serão diretrizes de sua persona. A 

partitura é a composição final desse processo e envolve um material objetivo e um material 

subjetivo, íntimo do ator. Por isso, cada ator construirá uma personagem de uma forma única. 

Com essa partitura composta, o diretor irá intervir, alterando seu ritmo. 

 
 (...) todas as forças físicas  e espirituais do ator devem estar em constante estado de 
prontidão e disponibilidade que permita uma partitura de atuação ativa. É preciso 
recorrer a uma linguagem metafórica para dizer que o fator decisivo nesse processo é a 
humildade ou uma predisposição espiritual: não fazer algo, mas abster-se de fazê-lo. 
Senão, o excesso se torna imprudência ao invés de sacrifício. Isso significa que o ator 
deve atuar em estado de transe. O transe, como o entendo, é a capacidade de um ator se 
concentrar num modo teatral determinado e que pode ser alcançado com um mínimo de 
boa vontade (GROTOWSKI, 2011, p.26). 
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Figura 5 – Partitura desenhada por Irandhir Santos  

 
Fonte: Elaborada pela autora . 
 
 

Isso pode ser exemplificado pelo trabalho desenvolvido por Irandhir Santos na Figura 5. 

A partitura do ator geralmente é desenhada em seus cadernos de preparação e é acompanhada de 

desenhos de movimentos recorrentes da personagem com indicações escritas. No caso acima, ele 

desenha algumas posições chave da personagem e descreve indicações como: “o corpo vai para a 

direção do braço erguido. as pernas são levemente arqueadas. Os joelhos flexionados.” O 
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trabalho é extenso e muito aprofundado e nasce depois de uma série de experimentações feitas 

solitariamente pelo ator. Amanda Gabriel (2016), preparadora de Irandhir em quatro filmes, diz 

que o ator é muito barroco em suas composições e essa complexidade lhe dá segurança para 

trabalhar com a forma fragmentada da atuação no cinema. Ela diz que o corpo tem que estar 

preparado e que a partitura tem uma função de guia. Para a preparadora, o corpo de um ator, após 

um trabalho de preparação eficiente, torna-se disponível, modelável. É nesse momento, segundo 

Gabriel (2016), que o ator está preparado para o set e para a modulação do diretor. 

 
Para Grotowski, é esse estado de presença que não é perda de consciência, não é se 
esvaziar. É uma presença plena, como num parto, que me lembrou narrativas de pessoas 
em estados de presença em que corpo e mente se fundem. E existe um treinamento 
físico para isso. Eles (os atores) trabalham anos e anos para isso. Tem alguns exercícios 
que eu fui adaptando, criando, que eu fui adotando para mim. Tem um exercício de 
corda que eu vou fazendo para aquecer e desgastar a fala que eu faço sempre, mas não 
há uma preparação padrão. Cada filme pede uma estratégia, um método, um trabalho 
específico (GABRIEL, 2016, informação verbal)15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                
15 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
 



 27 

2.1 AS PARTICULARIDADES DO ATOR DE CINEMA 
 
 

O cinema constrói espaços e tempos específicos a partir de uma série de técnicas de 

encenação e montagem que constroem variáveis e libertam a atuação de um olhar frontal, que 

caracteriza o teatro (palco italiano). Muitas diferenças são evidentes quando comparamos a 

atuação no cinema e no teatro. Em alguns casos, a persona cinematográfica dá corpo ao filme, 

em muitos outros, um ator pode funcionar apenas como uma alegoria de um espaço, um 

instrumento sem interioridade e sem função narrativa evidente. Cada processo tem sua 

especificidade e demanda técnicas e estratégias específicas. A seguir, analisaremos as cenas de 

abertura dos filmes que são objeto de nosso trabalho com o objetivo de elencar diferentes 

construções que nascem por meio da câmera e da montagem. 

No filme A História da Eternidade (2014), somos apresentados à personagem João, 

vivida por Irandhir Santos, a partir da cena de uma casinha, que depois descobrimos ser a da 

personagem João (imagem 01). Alfonsina, sobrinha de João, em off, chama pelo tio que 

responde, também em off, que está indo abrir a porta. Corta para uma cena totalmente escura 

que prevemos que é de uma porta se abrindo, pois o barulho remete a isso. João, em close, 

(imagem 02) nos é apresentado à medida que se posiciona na luz, de fato abrindo a porta. Na 

sequência, Alfonsina pede para entrar e a câmera nos leva ao universo de João, um artista 

imerso em um cenário repleto de adereços onde improvisa um pequeno palco e ensaia uma peça 

(imagem 03). 

 

Figura 6 – Frame do filme A História da Eternidade 

   

Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03 
Fonte: Elaborado pela autora com imagens capturadas do filme  
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No filme Amigos de Risco (2007), uma série de sequências vai surgindo, uma de cada 

vez, mostrando em cada o universo de um amigo de Joca, personagem principal vivido pelo ator 

Irandhir Santos. O telefone de todos toca e é Joca, recém-chegado ao Recife, convidando-os 

para sair à noite. Uma série de eventos antecipa quem é Joca, sem mostrar em nenhum momento 

sua imagem. Corta e vemos Joca no local marcado aguardando os amigos que se aproximam. 

Joca (figura 04) está de costas e se vira mostrando, finalmente, seu rosto. 

 

Figura 7 – Cena do filme Amigos de Risco 

 
         Fonte: AMIGOS de Risco. Direção de Daniel Bandeira. Brasil: Cinemascópio, 2007. (88 min.), son., color. 
 
 

Nas duas sequências descritas, a personagem nos é apresentada em uma situação que 

jamais seria possível no teatro (cena italiana), local predicado na frontalidade, cujo discurso 

acontece de forma linear e direta. No primeiro exemplo, A História da Eternidade (2014), o uso 

da voz em off, a tela escura e a imagem de João em close abrindo a porta e, no segundo, uma 

montagem fragmentada onde os amigos referem-se a Joca sem que o mesmo apareça e apenas 

surgindo minutos depois. De costas, em um outro local, constrói-se, assim, um paralelismo de 

ações que acontece ao mesmo tempo, só que em espaços físicos diferentes. 

No cinema, pode-se eleger uma paisagem como personagem de uma cena, construindo 

um tempo específico e um recorte de campo num exercício que dispensa a atuação e, muitas 
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vezes, o figurativo. Existem filmes que abrem mão da presença física de um ator ou que os 

filmem apenas como elemento componente de uma paisagem. Essa paisagem podendo ser uma 

paisagem mental que reverbera e se desvela num cenário, numa arquitetura. Cada filme constrói 

visões de mundo particulares, pontos de vista que demandam um tipo de aparato técnico para 

materializar situações cênicas específicas. O cinema se constrói num embate entre o jogo de 

cena e o jogo da câmera ou, como bem define Bergman (1996), numa dança entre a câmera e o 

ator. 

O cinema é o registro de um momento efêmero, fugidio que, segundo Bazin (2014), 

realiza o estranho paradoxo de “se moldar no tempo do objeto e de tomar para além disso o 

registro de sua duração” (BAZIN, 2014, p. 163). Ou seja, no cinema acontece uma perpetuação 

de uma imagem captada e o corpo do ator estabelece uma relação completamente diferente da 

do teatro já que ele está fisicamente ausente e o que vemos é apenas um rastro de uma presença 

que um dia existiu. No entanto, esse rastro de existência materializado na tela, esse corpo virtual 

amplificado guarda em si uma potência. 
No cinema não há pele, nem carne, nem incerteza. O ator é apenas um fantasma, um 
analogon elétrico, vestígio de qualquer coisa que viveu, mexeu, sorriu perante a câmera, 
mas de que quase nada resta; imagem da qual o humano não pesa muito, mas que não 
deixa de orientar, de cativar meu olhar. No entanto, essa presença intermitente que 
apercebo no ecrã não me aparece em nada como um vestígio de um momento humano, 
mas como síntese de uma temporalidade múltipla e fragmentada (NACACHE, 2005, 
p.11). 

 
 

Nos processos analisados nesta tese, não houve grandes períodos de ensaios e a direção 

dos atores, a construção das personagens se efetuou muito no set, exatamente no momento em 

que se filma e se repetem as tomadas. Esse processo pode ser considerado um grande ensaio, 

permeado por improvisações nas quais cada tomada é executada de forma diferente, adequando 

a proposta cênica do ator aos desejos do diretor. Nesse momento, as diferentes variáveis que 

cada ator elabora para cada take16 levam em consideração a presença da luz, da câmera e de 

toda arquitetura do cenário. No cinema, o ator não tem chance de aperfeiçoar a personagem, 

como se faz no teatro. É libertador para o ator de cinema saber que filmar é um grande ensaio 

sem estreia no final. Não se encena um acontecimento, pois a atuação cinematográfica se efetua, 

muitas vezes, por meio de fragmentos. O cinema oferece muitas possibilidades dentro dos 

                                                
16 Take ou tomada são as repetições das cenas realizadas no set durante as filmagens.  
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parâmetros da personagem e a cada tomada se experimenta uma forma diferente, que será 

escolhida depois, na montagem.   
 
O filme documenta a sua filmagem porque a filmagem é o verdadeiro momento de sua 
criação: o momento do risco, da surpresa, do inesperado, do incontrolável, o momento 
da possível fala do mundo, o momento em que o real tem a possibilidade de passar, não 
se sabe como, através das malhas do cálculo (AUMONT, 2006, p.121). 

 

 

O cinema tem como característica o excesso de intimidade e isso é muito caro para um 

ator experiente. Ombros caídos no teatro para denotar tristeza, no cinema demanda apenas um 

delicado olhar melancólico. O movimento de um dedo é suficiente na tela, mas, no teatro, 

demanda que o braço se mova. O teatro pede gestos largos que possam ser notados na última 

fileira, o cinema se constrói numa estética da proximidade que atenua a presença da mímica e 

do som que vêm do ator. O cinema, por estar mediado por uma lente, tem a crueldade e a 

franqueza de desvelar o que o ator sente, fabula, finge, por meio do close e da amplificação da 

imagem.  

Um ponto importante no cinema, que o diferencia muito do teatro, é a voz. O ator de 

cinema não precisa dominar a voz para que seja amplificada para todo o teatro. No cinema, essa 

voz é gravada e amplificada e o espaço sonoro construído na montagem. Suspiros, respiração, 

sussurros podem ser meios de expressão num filme, mas nunca numa peça; a entonação que 

jamais seria ouvida no teatro pode soar excessiva no cinema. 

Para Nacache (2005), o ator no cinema não tem aura e é difícil conceber sua 

significação, uma vez que tudo num filme é capaz de representar. Movimentos de câmera, 

elementos cênicos, luzes, tudo constrói camadas de sentido no todo fílmico.  O corpo do ator, 

que usualmente é matéria prima no teatro, no cinema, dilui-se na função de um instrumento, de 

um objeto de fabricação sintética que “pode desfigurar com a luz, trair com a montagem e a 

quem o cineasta a seu bel-prazer modifica o rosto e a voz”.  

Nos anos 1920, quando o cinema narrativo ainda se estruturava, muitos experimentos 

foram realizados para identificar as reações do público em relação aos estímulos que o cinema 

provocava. Chamaria a atenção aqui para o que mais tarde foi descrito como “Experimento de 

Mojunski”, em que foi filmada uma única imagem do rosto de um ator, inerte, sem expressar 

nenhum sentimento específico, e essa imagem foi montada ao lado de outras imagens. O ator 
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russo, quando surgia antes da imagem de uma menina, parecia estar sereno. Quando estava ao 

lado de um morto, estaria triste e, quando ao lado de um prato de comida, teria fome. Na 

verdade, era a mesma imagem, o mesmo rosto inexpressivo que ao ser articulado na montagem 

produzia diferentes efeitos de sentido no espectador. O discurso desse ator fazia sentido mesmo 

ele estando esvaziado de interioridade. Dessa forma, também podemos pensar que, no cinema, o 

ator pode ser um mero operário, muitas vezes escolhido pelo tipo físico e ter seu corpo utilizado 

apenas como um elemento de composição. Segundo Nacache (2005), o ator, muitas vezes, não 

tem noção do todo do filme e executa ações que lhe parecem sem função, pois sua atuação está 

restrita a executar movimentos específicos ou a fazer poses muitas vezes.  

Essas impressões dialogam com Sartre (1992), que acredita que no teatro o drama parte 

do ator, mas, no cinema ele vai do “cenário ao homem”. Ou seja, o ator age com todo o seu ser, 

como algo que pulsa vivo diante de uma câmera, mas desprovido de uma aura. No cinema, uma 

paisagem sem o componente humano pode construir metáforas, pois o filme busca um 

apoderamento do que é invisível no cotidiano, menosprezado, cego pelo excesso de olhar. Para 

Kracauer (2014), se no teatro o ator é o eixo estruturador de tudo, no cinema ele jamais seria, 

uma vez que a imagem de “uma onda que lambe a areia da praia” pode acender a potência 

dramática da cena. Certamente, em muitos filmes, o material humano é utilizado apenas como 

acessório na construção da diegese. 
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Figura 8 – Frames da abertura do filme Febre do Rato. 

 

 
       Fonte: Elaborada pela autora com imagens capturadas do filme 
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Algumas das obras-primas do cinema só acessoriamente utilizam o homem como 
comparsa ou contraponto da natureza que constitui a verdadeira personagem central. (...) 
O ponto de apoio da alavanca dramática não se encontra no homem, mas nas coisas. 
Como disse, se bem me lembro, Jean-Paul Sartre, no teatro o drama parte do ator, no 
cinema ele vai do cenário ao homem (BAZIN, 2014, p.156). 

 

Essa lógica preconizada por Sartre está fortemente presente na abertura do filme Febre 

do Rato (2012), de Cláudio Assis. Imagens da cidade vistas de um barco que navega no rio 

Capibaribe cruzando as pontes por baixo e a textura descascada pontuada por um som 

expressivo da ambiência do centro do Recife seguem todo o passeio.  

Para Aumont (2006), fazer um filme não é passear um olhar discriminado por uma 

aparência e, sim, construir uma rede, uma tensão que nasce da articulação dos elementos 

mostrados, que desvele algo maior do real. Na abertura de Febre do Rato (2012), o tom não 

natural, saturado dos ruídos de pessoas, águas e motores e o preto e branco que lhe explicitam 

as formas constroem um estranhamento de uma arquitetura familiar que, nesse momento, se 

transfigura, se ressignifica. Nublada, suja, a cidade é desvelada à medida que cada ponte é 

atravessada por baixo. O escuro de cada ponte pontua os cortes criando episódios a partir de 

cenários que saem da paisagem urbana familiar e conhecida, chegando às centenas de palafitas 

fincadas no mangue. Uma favela flutuante se desenha ao final desse trajeto. Em off, o 

personagem Zizo nos é apresentado a partir de uma poesia que descreve a cidade. 

 

“O satélite é a volta do mundo. Abismo de coisas medonhas. Pessoas que ladram seus 

sonhos. Enfeites de cores errantes.  

Cálida vizinha e princesa magra em sua santa loucura grita de alegria a subúrbia. Chora 

de medo o planeta.  

Metida em saias bem curtas, bonecas, ladrões, pernetas. Mundo abismo, grande mundo.  

Logo ali por trás do mangue, descansa em insônia a faca, o serrote, o trabalho, o sexo, o 

sangue. 

Abismo mundo escuro, profundo buraco. Latejo o fardo de tuas ruas. Latejo o grito 

ruminante. Gritos de mim onde abismo. Gritos de não para o meu abismo 

mundo.”17(FEBRE do Rato, 2012) 

 

Ao final do trajeto da sequência de abertura, a câmera continua passeando por um 

espaço que logo percebemos ser uma oficina de fanzines. Um imenso plástico impede que o 

                                                
17 Texto narrado em off  pelo ator Irandhir Santos na abertura do filme “Febre do Rato”, de Cláudio Assis. 
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lugar seja visto integralmente. Como se abrisse uma cortina, nesse momento, Zizo levanta o 

plástico e se mostra para a câmera. Zizo tem, aproximadamente, quarenta anos e seu corpo é 

magro e deixa transparecer alguma sensualidade. Seu comportamento é um tanto jovial. Os 

cabelos esvoaçantes lhe emprestam certo ar de rebeldia. No lugar onde fica a máquina 

tipográfica, pôsteres e cartazes se misturam.  Ruídos da ambiência se misturam a uma música 

eletrônica pontuando as ações da personagem que trabalha na confecção de um fanzine que, 

logo vemos, se chama Febre do Rato. Nessa sequência de abertura, planos de uma grandeza 

ampliada da cidade foram articulados ao dia a dia de Zizo, que permaneceu em off, onde o 

corpo, separado da voz, ou voz ausente de corpo,  revelava indiretamente a personagem.  

 
O cinema mostra-nos o mundo como é: sob este enunciado muito simples e 
aparentemente límpido, podemos na verdade colocar várias crenças. O cinema mostra-
nos aquilo que existe tal como existe, aparência por aparência, e a sua virtude é então 
colocar-nos diante de uma representação simbólica e, ao mesmo tempo, realista: 
sensorialmente realista e mentalmente simbólica. Ou, então, o cinema mostra-nos aquilo 
que existe para nos deixar adivinhar ou pressentir o que nisso diz respeito ao ser: o 
cinema representa o mundo porque é o único modo pelo qual nos pode apresentar o real 
(AUMONT, 2006, p. 120). 
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Foto 2. Frame inicial da abertura do filme Tatuagem. 

 
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
 

Foto 3 - Frame final da abertura do filme “Tatuagem”. 

 
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
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Em Tatuagem (2013), o filme apresenta o protagonista, Clécio, por meio de um cenário. 

Um longo passeio por um espaço semiaberto e muito escuro, paredes quebradas expõem o 

exterior e deixam a luz do sol matinal entrar, desvelando os objetos que o compõem. A câmera 

vai nos revelando, a partir de um movimento muito lento, um salão com mesas improvisadas e 

mal pintadas. Alguns motivos tropicais tirados de revistas estão colados nas mesas. O piso é de 

cimento vermelho e o ambiente está vazio. Divisórias internas, confeccionadas por um tecido 

grosso e pintado à mão, aparecem. Alguns quadros com motivos tropicalistas mal iluminados 

estão pendurados na parede vermelha. Um pequeno palco aparece, em sua boca, flores de 

plástico vermelhas e algumas frutas tropicais artificiais. Uma pintura tosca de uma paisagem 

tropical está no fundo do palco, a escuridão não permite que o cenário seja revelado no todo. 

Uma música pontua o movimento da câmera, um movimento de aproximação muito lento. 

 
Clécio em off 
(som de alguém batendo no microfone) 
 
“Melhorou? Hum? Agora voltou. Bem, como eu ia dizendo, aqui no reino do 
espetáculo, todo mundo faz parte dessa alegria. Por isso nossa arma é o deboche... 
Olhe, hoje vamos ter muita coisa. Vamos ter Paulete Beirinha, Suzana Estylo de Gata, a 
apresentação de Marquinho Odara e o sensacional concurso Membro de Ouro.  
Gostam, não é? E eu! Com as mais de quinhentas máscaras da mais notável noite do 
Recife. A noite que abala o quarteirão e faz tremer toda forma de autoridade. O Moulin 
Rouge do subúrbio, a Brodway dos pobres, o Stúdio 54 da Favela. Bem vindos ao Chão 
de Estrelas”. (TATUAGEM, 2013) 

 
 

Um som forte de aplausos invade a cena à medida que a câmera se aproxima do 

microfone, o ambiente continua vazio. A personagem Clécio, é apresentada de forma indireta 

por meio de um relato feito no dia anterior e, em off, a presença de uma voz desvinculada de um 

corpo nos descreve a personagem indiretamente. O discurso de um corpo ausente ganha sentido, 

uma vez que os objetos e a arquitetura do lugar ajudam a construir a persona de Clécio. A 

incompletude do corpo, a forma de mostrar indiretamente e as metáforas que os objetos 

constroem ao ser exibidos nos trazem um entendimento mais preciso de que no cinema o ator 

nem sempre opera como a matéria prima do discurso. 

No cinema raramente se filmam as cenas em ordem narrativa como está proposta no 

roteiro e isso cria para o ator a impossibilidade de desenvolver sua interpretação de forma 

linear, como faz o ator de teatro. Filma-se na ordem muitas vezes definida pela equipe de 
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produção e frequentemente o ator deve ser capaz de fazer as últimas cenas sem ter vivenciado as 

primeiras. Isso demanda estratégias que são específicas para cada filme.  

No decorrer desta tese, analisaremos os gatilhos e a partitura que foram criados para 

cada filme que iremos estudar. Cada filme pede uma estratégia e cada projeto adaptações por 

parte do ator e do diretor e isso parece só ser descoberto no processo de filmagem, no set. 

Limitações mecânicas que surgem dessa mediação técnica que é o cinema também 

fazem parte da rotina de um ator. Mover a cabeça de uma determinada maneira para que a luz 

não provoque uma sombra indesejada, evitar gestos bruscos que desequilibrem a composição do 

quadro, falar num tom muito preciso para que o áudio seja captado da maneira desejada, 

colocar-se no cenário e movimentar-se para que as equipes de maquinaria, fotografia e som 

possam conjugar suas ações com as do ator. Enfim, muitas variáveis surgem em função da 

técnica sofisticada do set, mas certamente um ator de cinema experiente sabe que lente está na 

câmera e pode prever com o olhar os limites do quadro que aquela distância entre ele a câmera 

vai recortar.  

 
Esta especificidade da imagem cinematográfica determina uma gestualidade mais 
variada e complexa que a da cena. Mais variada: as possibilidades do cinema (edição, 
trucagem) oferecem ao corpo um espaço de representação ilimitado. Não apenas ele 
poderá fazer o que a materialidade do palco impede – galopar em um campo de batalha, 
por exemplo- como também o que as leis da realidade impossibilitam: voar. Dito isto: 
uma tal gestualidade foge na maioria das vezes à responsabilidade do ator que parece 
praticá-la (ROUBINE, 1987, p. 47). 

 

Além da mediação das objetivas, das lentes, um ator de cinema prevê a continuidade e, 

muitas vezes, entende o corpo total do filme e os caminhos por onde pode se estruturar a 

montagem. É importante também pontuar que a imagem cinematográfica é fragmentada, ou 

seja, muitas sequências do roteiro são filmadas e muitas cenas são feitas em vários planos 

diferentes que só serão articulados na montagem. O cinema dirige o olhar do espectador, que 

nunca está flutuante, e é regido por uma síntese de outros elementos que vão além da imagem, 

como o som, por exemplo. Muitas vezes, é possível que o som seja assincrônico e estabeleça 

uma relação de estranhamento com a imagem, que reforça e ao mesmo tempo nega o que o ator 

mostra.  

  



 38 

\ 

Foto 4 – Making of do filme Febre do Rato. 

 
             Fonte: FEBRE do Rato. Direção de Cláudio Assis. Brasil:  
                                                                  Imovision, 2012. (110 min.), 35 mm, son., P&B. 

 

 

Foto 5 –  Making of do filme A História da Eternidade. 

 
            Fonte: A HISTÓRIA da Eternidade. Direção de Camilo Cavalcante.  

      Brasil: República Pureza, 2014. (120 min.), DVD, son., color. 
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Foto 6 –  Making of do filme O Som ao Redor. 

 
                 Fonte: O SOM ao Redor. Direção de Kleber Mendonça Filho.  

          Produção de Cinemascópio. Brasil: Vitrine Filmes; The  
          Cinema Guild, 2013. (131 min.), DVD, son., color. 

 

 

Foto 7 – Making of do filme Tatuagem. 

 
                  Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil:  

             Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
 

 

As fotos 4, 5, 6 e 7 denotam o que está no anticampo, que é composto pela mediação 

técnica que grava o filme. Na primeira fotografia, o assistente de câmera mede a distância focal 

na qual a dupla de atores irá trabalhar, ou seja, uma área será demarcada e os atores deverão se 

manter nela para que permaneçam em foco. Na segunda, um travelling circular estrutura o 

movimento da câmera e a coreografia da personagem João, quando faz uma performance com a 

música “Fala”, do grupo Secos e Molhados. Esse travelling vai limitar os movimentos e gestos 

do ator. Na terceira foto, Irandhir e o ator Francisco Solha, em O Som ao Redor, falam num set 

muito restrito para que o tom do áudio fique baixo e os dois estão completamente cercados por 



 40 

técnicos. Na última foto, Irandhir tem como espaço cênico um palco, mas a plateia está tomada 

por  traquitanas, equipamentos e técnicos. 
Ele [Irandhir] sabe a lente e a distância em que ela está e o que mostrará no quadro 
naquela situação. Sabe o tom de voz que precisa usar. Entende a dinâmica do filme e 
sabe usar o posicionamento de câmera e o enquadramento em favor do discurso, dos 
gestos dele. Tem uma cena de O Som ao Redor em que ele está na calçada, que 
Clodoaldo está tenso. Ele olha o celular e sai de quadro, mas quase... parece um tédio. 
Ele tem consciência do que é a linguagem do cinema. Saber se colocar nas extremidades 
do quadro (GABRIEL, 2016, informação verbal)18 

 
  

                                                
18 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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2.3 PROCESSOS DE TESTES E SELEÇÃO DO ELENCO 
 

O mérito de um diretor está em saber visualizar as imagens e prever uma suposta 

montagem no momento em que tudo está sendo filmado. Para o diretor, a abordagem da câmera 

deve ser livre e cada enquadramento é capaz de provocar um sentido diferente. Esse jogo não é 

previsível, mas é o que traz vigor à construção de um filme. O set de filmagem seria uma 

espécie de “caldeirão”, no qual muitos elementos finalmente se juntam sugerindo caminhos. 

Para o diretor Hilton Lacerda, todo o trabalho de ensaio começa com um jogo de improvisações 

onde são testadas as possibilidades da cena. É preciso conhecer o ator, entender a sua 

personalidade e, a partir daí, inventar pequenos gatilhos que vão acionar a atuação.  

A verdade da atuação, para o diretor, muitas vezes surge com o exercício da imaginação 

e a capacidade que cada ator possui de intuir e não de racionalizar. O ator sente-se livre, mas na 

verdade, está sendo dirigido sem perceber. Um bom exemplo seria o ajuste do tom de voz. À 

medida que o ator vai falando o texto, a câmera se aproxima e este, intuitivamente, baixa o tom 

de voz. Muitos elementos e estratégias surgem no decorrer do processo e esses aspectos serão 

analisados em detalhes no decorrer desta tese. De todo modo, é importante reforçar que é o 

diretor que tem a visão global do filme e sabe que cada som é um ruído dentro de uma paisagem 

sonora que será construída, que cada plano será articulado a outro plano, a outros elementos. Só 

o diretor tem essa visão do filme. 

 Talvez o ponto mais importante na direção dos atores se encontre na sua seleção. Na 

maioria dos casos, dificilmente encontra-se um ator que corresponda inteiramente ao que foi 

pensado no roteiro. É natural, muitas vezes, escolher um determinado ator e ir adaptando novas 

versões do roteiro à personalidade, ao tipo físico e às características da pessoa escolhida. Assim, 

é mais interessante abrir-se às variáveis que esse ator traz do que tentar nos ensaios modelar 

esse ator à personagem do filme. 

 Nos primeiros dias de filmagem, ainda se tem muitas dúvidas se a seleção do elenco foi 

a mais correta. No cinema existem poucos ensaios e as filmagens são testes e improvisações que 

vão fazendo o ator ter oportunidade de gravar diversos tons de voz, agir de diferentes maneiras 

e, com isso, gravar um material mais extenso que será articulado na montagem, posteriormente.  

 Escolher um bom ator é uma atividade complexa que exige desde os testes de elenco no 

qual ele recebe parte do texto e atua em uma situação definida pelo diretor, podendo chegar a 

etapas como contracenar com outros atores. Certamente existem alguns atores capazes de fazer 
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a personagem depois que são gravados os testes, mas cada um vai oferecer um resultado 

completamente diferente. No processo de ensaio, existirá uma busca de algo que se desvela na 

personalidade do ator escolhido cujos vetores convergem junto com a interpretação para a 

existência da personagem.  

 
Figura 9 – As Fases de Seleção de Elenco da atriz Maeve Jinkings para o filme O Som ao Redor.   

   

Imagem 01 Imagem 02 Imagem 03 
Fonte: Elaborada pela autora a partir do making of do filme. 

  

 A figura 8 traz imagens que mostram os registros das várias fases de seleção de elenco 

com a atriz Maeve Jinkings, que interpreta Bia no filme O Som ao Redor. A primeira imagem 

corresponde ao primeiro teste feito em estúdio, que tinha por finalidade elencar as pessoas em 

função da fotogenia e da habilidade em dizer pequenos trechos do texto do filme. Nessa fase, 

foram selecionadas algumas atrizes que passaram para uma segunda etapa de seleção (imagem 

02) que aconteceu numa locação com as atrizes já fazendo ações precisas dentro de um espaço 

cênico semelhante ao definitivo. A terceira imagem corresponde a um frame da sequência 

encenada por Maeve durante o processo de seleção.  

 Alguns diretores têm impressões muito particulares em relação ao modo de escolher os 

atores e cada caso demanda uma estratégia para cada diretor, que define seu elenco de uma 

maneira específica, como veremos a seguir: 
 

O Irandhir eu não pensei nele de início, mas quando se concretizou que eu ia filmar, aí 
sim, eu comecei a pensar nele. Tivemos uma conversa aqui em Olinda. E ele topou fazer 
e foi muito bacana. Acho que todos os atores, além de serem fantásticos como atores, 
eles são seres humanos incríveis que entraram com muita verdade e força durante o 
processo. Acho que o personagem caiu como uma luva para ele, hoje, não imagino mais 
o personagem sem ser ele, ele estudou muito. Ele é isso, ele entra e é uma pessoa que 
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colabora, dá uma profundidade ao personagem, dá uma alma, que imprime uma aura. 
(CAVALCANTE, 2015)19 
 
“A escolha de uma parte do elenco ela é convite. Por exemplo, quando eu vou trabalhar 
com a mãe de Fininha, por exemplo, Soia Lira, eu fiz um convite para ela fazer o papel. 
Eu estou convidando pessoas específicas para fazer papéis e eu as acho atrizes incríveis 
e eu gosto muito de vê-las trabalhando. Quando eu pego Auricéa Fraga, por exemplo. 
Auricéa é uma atriz incrível e ela fez parte do Vivencial. Ela foi atriz do Vivencial e, é 
engraçado, porque ela não tem nada a ver com o Vivencial, nem na época ela tinha, mas 
fez parte. E assim, tudo isso era uma coisa. Outra foi esse processo de escolha desse 
elenco. Irandhir Santos não foi uma escolha, quando eu escrevi o roteiro eu pensava 
muito em Irandhir. Mas não era Irandhir para interpretar, eu imaginava o corpo de 
Irandhir como personagem, porque ele é um ator que eu admiro muito, e para mim ele 
tem uma coisa que é muito próxima de Clécio que me interessava bastante. Então, 
depois que estava pronto, eu apresentei para ele. Gostava de uma coisa física, do 
comportamento do corpo. E eu via nele a possibilidade de uma representação muito 
dúbia, o tempo inteiro, desse personagem, então, foi uma coisa que a gente foi 
alimentando.”(LACERDA, 2015)20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
19 Entrevista concedida por CAVALCANTE, Camilo. Entrevista II. [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice 
Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “B” desta tese] 
20 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
 



 44 

2.4 PROCESSOS DE CRIAÇÃO COMO REDE. 
 

 

A análise da construção da atuação no cinema adota como estratégia, nesta tese, a Crítica 

de Processos (SALLES, 2006) que propõe entender a criação a partir de documentos de percurso, 

rastros deixados pelo artista e pela equipe, na tentativa de encontrar os movimentos de gênese da 

obra. Esses rastros são, segundo Salles (2006), indícios de versões potenciais de uma obra, no 

nosso caso, de um filme.  

Neste trabalho, elencamos, inicialmente, alguns materiais como as versões de roteiro, os 

registros que denotam experimentações, improvisações e tentativas que acontecem em processos 

coletivos. A construção da atuação não tem uma origem determinada ou, como descreve 

Salles(2006), há uma dificuldade de estabelecer pontos iniciais da gênese de uma obra. Dessa 

forma, para facilitar a análise, elegemos como ponto de partida o roteiro, uma vez que é nesse 

texto que começam a ser desenhadas as primeiras linhas da personagem. A partir do roteiro, 

começamos a elaborar o processo de construção da atuação. Por meio de relatos e de 

documentos, os movimentos tradutórios do roteiro, por parte do ator, e adaptações feitas, pelo 

diretor e pelo roteirista, a partir da escolha e da presença do protagonista, foram se desvelando. 

Para Salles (2006), toda obra é pautada por uma dinamicidade e, quando analisamos o 

trabalho do ator, temos que levar em consideração que, num filme, ele está imerso numa 

coletividade de olhares. O diretor, ao trabalhar com a atuação, modela uma matéria viva, 

pensante, propositiva e instável. Isso sugere uma multiplicidade de caminhos, de obras 

potenciais. 

 
(...) pensar a criação como uma rede de conexões, cuja densidade está estritamente 
ligada à multiplicidade das relações que mantém. No caso do processo de construção de 
uma obra, podemos falar que, ao longo desse percurso, a rede ganha complexidade à 
medida que novas relações vão sendo estabelecidas (SALLES, 2006, p. 17).   

 
 

Para Salles (2006), na construção de uma obra, em especial a cinematográfica, a 

influência dos elementos e olhares envolvidos seria capaz de modificar a natureza do filme. O 

projeto poético do diretor vai se materializando a partir de um jogo que se direciona a partir de 

tendências que vão se definindo. Para a autora, as tendências são rumos vagos que direcionam os 

processos e apontam possibilidades de obra. Essa vagueza pode ser bastante desafiadora, abrindo 

espaço para novas possibilidades de composição para a equipe. Nos filmes que estudamos aqui, 
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percebemos um campo aberto para o diálogo e a presença de uma equipe propositiva. Esses 

elementos favoreceram a intensidade das trocas e pautaram o processo por meio de 

improvisações, experimentações, adotando o acaso e as incertezas como um estímulo. 

 
O processo é algo muito mais rico do que a obra em si, totalmente. E a obra é o fim das 
experimentações de um processo. Então, quando você filma, você não experimenta 
mais. Essa invenção durante todo o processo, isso é que dá experiência para o cineasta. 
Não tem graça nenhuma você ter um roteiro, ir lá e filmar o que o roteiro determina. Às 
vezes, você acha que o roteiro funciona e você vai ensaiar e não funciona bem, e você 
tem que encontrar outros caminhos para filmar. Esse é o que é o barato da expressão 
artística. Isso é o que é o bacana de uma obra de arte. Ela não é precisa, ela é incerta. E 
essa incerteza, essa não compreensão é que é maravilhoso. Na verdade, a arte não é 
nada preciso, a arte é uma expressão do sentimento e o sentimento ele vem com várias 
fissuras, várias arestas. Ele não é completamente moldado (GOMES, 2015, informação 
verbal).21 

 
Um fenômeno importante e recorrente encontrado nos relatos sobre a atuação, na nossa 

pesquisa, foi a presença do roteirista no corpo a corpo dos ensaios e da preparação. Percebemos 

que o roteiro funciona muitas vezes como um ponto de partida e o texto se delineia à medida que 

os atores vão se apropriando do verbo, fazendo com que a palavra escrita se torne uma palavra 

em ato. A eficácia das cenas é testada nos ensaios, a estruturação cênica é criada a partir da troca 

com os atores e com a câmera e a linguagem textual proposta no texto muitas vezes funciona de 

forma indicial. Para Hilton Lacerda, roteirista e diretor, um filme é feito por camadas, estágios e 

o seu trabalho como roteirista é realizado muito próximo aos atores e ao diretor.  

 
Gosto de ir ao set conversar com os atores. Apuro e refino o roteiro num processo mais 
de parceria e cumplicidade do que de encomenda. Em todos os trabalhos que eu escrevi, 
uso muito referências afetivas, lembranças. Alguma coisa de mundo que me cerca para 
utilizar de alguma forma dentro das personagens, das situações (LACERDA, 2015, 
informação verbal)22. 

 
 

Este relato de Hilton Lacerda (2015) denota que vários elementos permeiam o ambiente 

da construção de um filme e a estrutura sugerida pelo roteiro está sempre aberta a trocas livres, 

espontâneas que surgem na interação entre os atores, o diretor, o roteirista. Mas também 

dialogam com as condições dos cenários, com as sugestões do momento, com os encontros de 
                                                
21 Entrevista concedida por GOMES, Marcelo. Entrevista VI [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (48 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
22 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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diferentes olhares e percepções. Dessa forma, desenham-se traços coletivos e individuais que vão 

sendo tecidos na construção do filme. 

No entanto, é muito importante ressaltar que as produções dos filmes elencados aqui 

abriram espaço para que outros olhares, como o do fotógrafo, do montador, do diretor de arte, 

entre outros. Isto também para que contribuíssem na criação a partir da observação do trabalho 

do ator em ensaio e também no set. Sem uma hierarquia imposta, os diversos departamentos 

tiveram um espaço propositivo a partir de suas habilidades específicas. Dessa forma, 

concordamos com Salles que a criação, principalmente a cinematográfica, é um produto 

relacional, no qual as relações que vão sendo estabelecidas pautam a construção da obra. 
 

O ato criador mostra-se, assim, uma trama de linguagens que vai, ao longo do percurso, 
recebendo diferentes tratamentos, desempenhando funções diversas e passando por uma 
grande diversidade de traduções. O modo como tudo isso acontece nos leva, também, à 
especificidade de cada processo (SALLES, 2011, p. 127). 

 
 

Salles (2011) realiza a análise da obra de arte a partir do conceito de Rede (MUSSO, 

2004; PARENTE, 2004). Nessa observação, tomamos como premissa que todos os elementos 

presentes no processo são nós que, ao serem ligados, formam um conjunto que interage 

continuamente, aberto e instável. Esses pontos estão, para a autora, organicamente relacionados e 

trabalham de forma recíproca no qual cada elemento pode afetar e ser afetado por ações 

“igualmente potenciais”.  
 

O artista cria um sistema a partir de determinadas características que vai atribuindo em 
um processo de apropriações, transformações e ajustes; que vai ganhando complexidade 
à medida que novas relações vão sendo estabelecidas. O que buscamos é a compreensão 
da tessitura desse movimento, para assim, entrar na complexidade do processo 
(SALLES, 2008, p. 33). 

 
 
Dessa forma, é fundamental observarmos que o contato entre os membros da equipe 

impregna o filme de potenciais caminhos que são estabelecidos fazendo com que seja impossível 

a disjunção ou a separação desses elementos ao final do processo. A maior parte das entrevistas 

que elencamos para analisar a construção da atuação refere-se a relato retrospectivos. Nesses 

discursos não estão presentes as incertezas do processo e os caminhos que foram abandonados ao 

serem testados. No entanto, observando os making ofs, as fotos e os documentos como fichas de 

continuidade, cadernos e anotações, podemos aos poucos refazer esses percursos. 
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Por meio do diálogo com Ferracini (2013), consideramos que a materialidade da atuação 

é o corpo do ator. Ou seja, um corpo que é uma matéria fisiológica, mas atravessado por um 

campo de forças “em atravessamento dinâmico”. Para o autor, um corpo composto de camadas 

culturais, memórias, volumes. Forças singulares e coletivas que denotam, segundo o autor, 

processos de subjetivação. O corpo do ator, para Ferracini (2013), é sujeito, é instrumento, um 

corpo “subjétil” (sujeito e objeto). O corpo como uma complexidade, um mapa “atravessado por 

forças potentes e invisíveis”. 

 
A materialidade também não está somente vinculada a relações abstratas ou afirmações 
verticais de subjetividade ou imposição de presença por parte do atuador. A 
materialidade não se reduz também a força física, adestramento, disciplina ou ainda uma 
memória pessoal traduzida em ação ou emoções corporificadas.  Materialidade também 
não é objetividade do pensamento. A materialidade postulada por esse pensamento 
contemporâneo, portanto, não se reduz ao objeto nem à tradução subjetiva. Ela os 
intensifica, os atravessa e os desconstrói. A materialidade potencialmente poética do 
corpo talvez tenha como premissa o seu atravessamento por forças e potências que não 
se reduzem nem ao seu aspecto fisiológico-mecânico nem a seu aspecto abstrato 
subjetivo, com sua horda de traduções, ilustrações, modelos (FERRACINI, 2013, p. 15). 

 
 

Não pretendemos, nesta tese, sistematizar ou identificar um método. Mas sim, relatar 

diferentes estratégias e experiências singulares no qual as subjetividades são colocadas em 

tensão. Atores oferecem versões. Diretores modulam, filtram. Fotógrafos adotam um ponto de 

vista criando um diálogo com o gesto e o ritmo que cada ator encena.  

Também já partimos do princípio deque o ator cria (MACGUILLIAM, 2007), ou seja, 

existe um ator-autor (MOULET, 2004), um coautor (RIBEIRO, 2010). O conceito de ator-autor 

foi sistematizado pela primeira vez por Patrick Mcgilligan, em 1975, a partir de um estudo com 

atores do cinema americano. Ele analisa o ator como objeto estético, lançando à atuação uma 

importância na estruturação da mise-en-scène. Os atores-autores criam um sistema de 

interpretação que constrói o personagem mas é capaz de “definir a essência dos filmes”, 

sugerindo, assim, “decisões estéticas para o diretor”.  

Dessa forma, o ator passa a ser coautor de processos colaborativos no cinema não apenas 

levando em consideração seu trabalho na construção da personagem, mas, essencialmente, 

desenhando movimentos de câmera por meio de seus corpos, buscando ser uma espécie de imã 

que dialoga com a câmera, mas que também é capaz de surpreendê-la. Para Macgilligan (2007) o 

ator é capaz de impor decisões estéticas ao diretor. “Existem certos atores cujas possibilidades de 
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atuação e as personas são tão marcantes que elas dão corpo e definem a essência do próprio 

filme” (MACGILLIGAN, 2007, p. 30). 

Ao utilizar como ponto de partida o conceito de autoria, Macgilligan (2007) parte do 

princípio de que o ator é um corpo criador, mas também um corpo sujeito que expressa e 

manifesta suas ações construindo uma camada de sentido no filme que nasce do ator. É no início 

dos estudos cinematográficos que a poética da colaboração cinematográfica passa a dar espaço 

ao papel do ator dentro da concepção da mise-en-scène. 

Em 1993, baseando-se nos estudos de Macgilligan, o ator Luc Moullet lança o livro 

“Politique des Auteurs” no qual estuda os mecanismos de atuação (système de jeu) com atores 

americanos na busca por traços de autoria, ou, como ele chama: “figuras ou orientações 

essenciais”. Figuras essas que estarão presentes em determinados atores em diferentes filmes 

dirigidos por diretores diversos. O ator pode ser autor de diversas maneiras, inclusive, antes do 

set, sugerindo variáveis na escritura do roteiro. Esses vetores que nascem do ator são chamados 

por Moullet (1993) de “orientações essenciais” ou “figuras de encarnação” que são repetições de 

padrões gestuais e corporais presentes no tecido da atuação de um ator em diferentes filmes 

(MOULET, 1993, p. 88). 
Em Permanência,  o filme estava totalmente a serviço dos atores. No sentido de ritmo e 
tempo. É como se eu tivesse chegado e falado: olha, eu quero filmar desse jeito, é um 
plano-sequência, um estudo também, e considero a câmera um terceiro elemento, um 
terceiro ator. O tempo da resposta, tudo, eles tiveram total poder sobre isso. É uma 
montagem muito sutil e que não interfere muito nisso. (LACCA, 2015, informação 
verbal)23 

 

Ao longo do segundo Capítulo iremos detalhar como o trabalho de construção da 

personagem é composto pelo ator a partir da tradução do roteiro, dos ensaios e dos laboratórios 

e analisaremos também, como o diretor e o roteirista são capazes de transmutar o texto e a 

encenação em função do que o ator apresenta nesse processo. 

 

 

 

 

  

                                                
23 Entrevista concedida por LACCA, Leonardo. Entrevista VII [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “F” desta tese] 
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“Eu escrevo scripts para servir como esqueletos  
aguardando a carne e o tendão de imagens”  

(BERGMAN, 1996) 
 
 
3. O TRABALHO DE CONSTRUÇÃO DA PERSONAGEM A PARTIR DO ATOR. A 
TRADUÇÃO DO ROTEIRO, OS LABORATÓRIOS E OS ENSAIOS 
 
3.1 A MOLDURA TEXTUAL 
 

Os primeiros traços da existência das personagens nos filmes que analisamos nesta tese 

começam a ser desenhados nos roteiros. O roteiro é um nó de uma rede de complexidades que 

afeta, ao ser ativado por um ator num processo de tradução mas também é afetado por meio da 

presença da humanidade de um ator gerando o que chamamos de tratamentos. Esses elementos 

interligados irão interagir coletivamente na construção da atuação. Um dado recorrente nos 

processos que analisamos é uma rede de profissionais propositiva, aberta e porosa às 

interferências dos membros da equipe a partir de suas habilidades específicas. Ao longo deste 

capítulo, iremos elencar vários exemplos a partir do nosso objeto de estudo. 

 

Incorporo, desse modo, também, o conceito de rede para abranger 
características marcantes dos processos de criação, tais como a 
simultaneidade de ações, ausência de hierarquias, a não linearidade e o 
intenso estabelecimento de nexos (SALLES, 2006, p. 17). 
 

Para Carrière (2006), o roteiro é uma matéria intermediária que serve ao filme, um texto 

que precisa de uma tradução na qual as palavras transformam-se em imagens e sons. Um roteiro 

não é  literatura, não se encaixa em nenhuma definição que sugira uma forma finalizada de uma 

linguagem. Um roteiro sugere uma pré-visualização. É um texto dramatúrgico que nasce para ser 

transposto, traduzido. 

Todo roteiro é estruturado em sequências que determinam um encadeamento de imagens 

e sugerem uma narrativa, uma lógica. Essa estrutura origina uma variedade de descrições de 

espaços, situações, movimentos e falas que será transformada em ação, em mise-en-scène. Essa 

escritura que descreve vai direcionar o lugar de fala da personagem, mas é apenas no momento 

do trabalho de tradução do texto por parte do ator que esse roteiro é ativado. O lugar do ator está 

na fala e, não, no diálogo. A atuação nasce da palavra encarnada, revestida de tons, composta de 

gestos, pontuada de ritmos. 
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Todo roteiro tem camadas objetivas, descritivas, mas é adensado por camadas potenciais, 

subjetivas, que nascem do encontro de olhares, das traduções, do que, muitas vezes, é sugerido 

pela equipe. É nessa tradução que começa a surgir uma tensão no processo colaborativo entre o 

ator, o diretor e o roteirista, e isso traz vitalidade ao filme. O processo de escritura, muitas vezes 

individual e autônomo, coletiviza-se e se expande a partir de diferentes olhares. É com o 

agenciamento entre o ator, o diretor e a personagem que o filme se compõe, se adensa.  

O roteiro cinematográfico certamente não é uma composição pré-definida, imaginada e 

precisa mas, sim, resultante de um conjunto de experimentações que aconteceram durante o seu 

processo de leitura, de ativação e, principalmente, de tradução.  

Para Carrière (2006), o roteiro é evanescente e realizar um filme é verdadeiramente um 

trabalho de alquimia, de transmutar papel em filme. Para o autor, o roteiro é provavelmente o 

elemento menos presente numa obra finalizada. O roteiro surge no processo como um texto, 

portador de um todo independente, mas acaba “fadado a sofrer uma metamorfose”, a 

desaparecer, a fundir numa outra forma, a definitiva. No processo de realização do roteiro, a 

própria matéria transforma-se em virtualidades, em imagem, em luz. Ao final das filmagens, os 

roteiros são descartados, muitas vezes. 
 

Um filme está pronto quando o roteiro tiver evanescido. Sua estrutura não será mais 
vista. (...) todas as articulações, toda a informação necessária injetada enquanto o 
trabalho se desenvolvia, estão agora, incorporadas à própria ação.  O material de 
construção se dissolveu (CARRIÈRE, 2006, p. 148). 

 
Todo roteiro é composto por cenas e cenas têm funções, no entanto, o texto é um corpo 

dinâmico que permite a criação de variáveis cênicas sem que a coerência interna desse roteiro 

seja modificada. O roteiro não é autônomo, precisa ser lido, decupado, interpretado. Esse texto 

dramatúrgico nasce do que reverbera entre o que está escrito e a atuação, pois o texto é um apoio, 

uma moldura portadora de intensidades.  

O roteiro cinematográfico tem uma função “indicial” (CARRIÈRE, 2006), será decupado 

tecnicamente por cada departamento do filme e será reescrito em função das demandas e das 

escolhas que acontecem à medida que as equipes são compostas e os olhares se adensam. O 

roteiro é lido sob pontos de vistas técnicos pela cenografia, fotografia, montagem, direção, som, 

etc. Mas acreditamos que é a partir da escolha do elenco que esse roteiro muda, o que faz com 

que a prática de reescritura seja necessária em função das variáveis que cada ator traz. 
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3.2 TRATAMENTOS 
 

Nos filmes que compõem nosso estudo, os processos de escritura dos roteiros duraram 

cerca de sete anos para cada filme. Os argumentos foram estruturados em roteiros e os roteiros 

em diversas versões, ou seja, tratamentos. Muitas variáveis se desvelam no encontro entre o 

roteiro, a direção e a atuação, o que nos faz colocar o texto como um tecido portador de 

complexidades, de devires.  A prática da reescritura do roteiro e a existência de uma variedade de 

tratamentos são ações da presença dos atores e da abertura do texto às complexidades e acasos 

que ocorrem durante as diferentes fases de produção de um filme. Nesta tese, estaremos focados 

na interferência e nos resultados dessa matéria viva do filme, que é a atuação. 

Eu pensava na atriz Hermila Guedes para fazer Verônica, desde a época do conto, mas 
eu gosto muito de colocar as minhas certezas à prova. Então, fiz um teste com 260 
atrizes e o último teste que eu fiz foi com Hermila. A experiência de percorrer vários 
caminhos nos dá a certeza de que é aquele caminho que você dava como certo. É muito 
importante quando você está escrevendo, porque um filme é um terreno baldio. É um 
bocado de mato que você vai limpar, vai colocar os pilares, vai erguer um edifício, vai 
construir a arquitetura dele e, a partir daí, vai pros detalhes e para a decoração. O roteiro 
é o pilar daquele edifício, você não sabe com que cara ele vai ficar, mas quando você vê 
a personagem que vai habitar aquele mundo que você está construindo, quando você vê 
ela fisicamente é muito mais interessante, você aterrisa as cenas. E em aterrissando as 
cenas, você imagina a sua personagem melhor e você adequa características de 
fisicalidade, da voz do ator. Então, você vai se apropriando de qualidades físicas e 
artísticas para construir melhor as cenas e, além disso, logicamente que a Hermila 
emprestou a experiência dela como mulher para esse roteiro (GOMES, 2015, 
informação verbal).24 

O processo elencado por Marcelo Gomes (2015) refere-se ao filme Era uma vez eu, 

Verônica. Filmado em 2011, o roteiro passou por doze tratamentos e o formato final do texto só 

foi possível ser escrito a partir do empréstimo das experiências da atriz Hermila Guedes. Gomes 

(2015) relata que o tema do filme partiu de uma decisão de lidar com o que para ele era 

desconhecido, o universo feminino, a sexualidade e as descobertas que envolvem as vivências de 

uma mulher que entra na idade adulta. Como cenário, já havia uma decisão de filmar na cidade 

do Recife, a partir do ponto de vista de quem mora no centro e tem uma relação afetiva com a 

praia urbana de Boa Viagem. O argumento do filme nasceu como um conto e, a partir desse 

                                                
24 Entrevista concedida por GOMES, Marcelo. Entrevista VI [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (48 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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texto, o diretor escreveu uma espécie de biografia da personagem, que foi expandida com a 

colaboração da atriz.  

Hilton Lacerda (2015), diretor/roteirista de Tatuagem, 2014, e roteirista de Febre do 

Rato, 2013, diz que a escolha antecipada do ator Irandhir Santos o fez estabelecer um lugar de 

fala para a personagem, o que foi fundamental para que os diálogos fossem escritos com 

precisão. Ambos os filmes se inspiram livremente em personagens reais que foram sendo 

enriquecidos com a personalidade do ator. Lacerda (2015) diz que vai se “deixando contaminar 

nesse processo” de estar aberto às possibilidades cênicas que o ator oferece. Em Febre do Rato, 

as poesias ganharam novas métricas com os exercícios de declamação de Irandhir. Em 

Tatuagem, 2013, o roteiro previa a construção de trechos de peças que foram compostos pelos 

atores, liderados por Irandhir, que funcionou como um diretor da trupe de teatro do filme. Em 

Tatuagem, o roteiro das cenas teatrais funcionou apenas como um indicador do que deveria ser 

criado pelos atores do Chão de Estrelas25. 

 
Os atores liam aquelas peças todo dia e tinham que me entregar uma montagem daquele 
espetáculo para a gente ir afinando. E deixando muito claro que a gente estava 
brincando com o teatro, mas estávamos fazendo cinema. Tem duas interpretações aí 
muito diferentes. Uma é alegórica, do mundo de teatro de revista anarquista e, o outro, é 
esse tom coloquial, lembrando que esses dois universos se contaminam, né? Você, às 
vezes, quando está num grupo de pessoas e está discutindo com elas, você fica usando 
códigos que vêm de outro lugar. O que é uma brincadeira do grupo fica muito sério, 
sabe? Isso foi super bem pensado nesse sentido e também que essas pessoas ficassem 
muito, muito à vontade. Tanto que nas apresentações do teatro, as pessoas que iam ver 
os espetáculos elas só sabiam qual era o espetáculo quando passavam. Elas sabiam que 
era um espetáculo e que as pessoas iam se apresentar. Mas o primeiro impacto para a 
gente interessava, então, a gente estava sempre estreando o espetáculo, que era uma 
forma de criar uma tensão que fosse interessante para a gente (LACERDA, 2015, 
informação verbal).26 

 
 

Para Kléber Mendonça (2012), diretor e roteirista do filme O Som ao Redor, 2012, o que 

acontece com o roteiro a partir da escolha dos atores não é uma mudança substancial do texto, 

mas uma “expansão de elementos humanos e do que eles como pessoas são capazes de trazer 

para a cena”. O diretor tem como prática não interferir durante a leitura dos atores e acredita que 

                                                
25 Chão de Estrelas. Grupo de teatro de revista inspirado na trupe Vivencial Diversiones que nos anos 1980 foi muito 
atuante na cena teatral recifense. O Chão de Estrelas é um grupo de personagens do filme “Tatuagem”, 2014, de 
Hilton Lacerda. 
26 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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isso faz com que o roteiro mostre sua eficiência, ou não, a partir do estado de presença deles. A 

função diegética das cenas se mantém, mas os atores trazem escolhas estéticas que mudam, 

muitas vezes, a forma como essas cenas se expressam. 

Permanência, 2014, surgiu a partir do curta-metragem Décimo Segundo, filmado em 

2007. No longa, o casal de protagonistas, composto por Rita Carelli e Irandhir Santos, 

reencontra-se sete anos depois, em São Paulo. Nesse filme, o roteiro foi escrito como uma 

continuação do curta e levando em consideração a presença dos mesmos atores de Décimo 

Segundo. Leonardo Lacca (2015) diz que escreveu o roteiro junto com os atores e levando em 

consideração toda uma intimidade que eles, enquanto pessoas, construíram por mais de dez anos 

de amizade. 
Rita e Irandhir, como atores, tinham algo muito concreto para se apegar, como um 
elemento que seria impossível de ser simulado. Eles viveram um fragmento do filme a 
partir de um curta, no tempo em que esse casal teve alguma coisa. Então é uma coisa 
física que dá muito subsídio ao ator. E, várias vezes, eles buscaram isso para trabalhar. 
E foi muito estranho porque o ensaio parecia uma concretização de coisas que pareciam 
que já estavam traçadas. Com Irandhir e Rita a gente só precisava entender e lapidar 
essa atualização. Lapidar também essa relação deles dois, que é meio desequilibrada, no 
curta e no longa tem mais espaço para aprofundar e criar uma dinâmica entre os dois 
nesse sentido. Enfim, o processo durou bastante tempo e, mesmo assim, tivemos 
bastante ensaio e os atores que chegavam percebiam que já existia uma coisa muito 
forte deles dois, que termina indo para a tela, que gera esse não dito. Muita informação e 
muito acúmulo de coisa. Não houve improvisação. Mas nesse filme é diferente porque 
eu já sabia como Irandhir falava, como Rita falava, apesar de que eu quero que a palavra 
esteja confortável na boca do ator, e vamos trabalhando isso. Eu gosto muito de 
trabalhar diálogo. Então, o espaço do improviso existe, mas não é o primordial, não é o 
dispositivo (LACCA, 2015, informação verbal).27 

 
 

 
3.3 TRADUÇŌES 

 

A atuação, para Ferracini (2013), é uma rede de complexidades, de processos de 

compartilhamento de sensações que utilizam o corpo como instrumento, que o ator compõe. Sem 

um centro de referência, o texto na interpretação ou o repertório pessoal na representação, o ator 

fica aberto a uma variedade de fluxos de estímulos e trocas que, segundo Burnier (2006), gera 

uma composição com qualidades mais potentes. Para ele, a dramaturgia orgânica surge do corpo 

através de vetores sensoriais, construção de sentido e de uma preparação sólida por parte do ator, 

do atuador. 
                                                
27 Entrevista concedida por LACCA, Leonardo. Entrevista VII [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “F” desta tese] 
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A atuação é sempre instável, sendo gerada por aquilo que gera, deixando-se afetar por 
aquilo que afeta e recriando-se naquilo que cria  (...) A atuação não interpreta nada, não 
representa nada, é um disparador de afetos sem origem, télos ou intenção. Atuar é 
disparar um fluxo de forças de criação e recriação, enfim, atuar como composição. O 
pêndulo entre a técnica e a vida deve encontrar seu centro e a organicidade da alma deve 
encontrar seu foco (FERRACINI, 2013, p. 73).   

 
 
3.3.1 IVO 
 
 

Figura 10 – Frame do filme Permanência, 2014, de Leonardo Lacca 

   
Fonte: Elaborado pela autora com imagens capturadas do filme  

 
 

Permanência fala de um tempo em que o fotógrafo pernambucano Ivo fez sua primeira 

exposição individual em São Paulo. Filmes fotográficos são revelados e as manchas de café 

surgem como memórias permanentes do passado. O longa metragem Permanência, 2014, deriva 

do curta Décimo Segundo, 2007, protagonizado pelo mesmo casal de atores, Rita Carelli e 

Irandhir Santos. “Permanência” é um reencontro entre Rita e Ivo, quando o fotógrafo é chamado 

para fazer uma exposição em São Paulo, cidade onde mora Rita, hoje casada. Ao longo do filme, 

Ivo encontra-se com alguns rastros do seu passado, enquanto monta uma exposição cujas fotos 

que a compõem nunca são mostradas diretamente no filme. Apenas percebemos sua presença a 

partir da reação de outras pessoas. 

No filme, ao chegar à casa de Rita, Ivo tenta esvaziar-se do sentimento que ambos ainda 

mantêm. Durante todo o tempo, o filme constrói uma atmosfera vazia, numa cidade fria, 

pontuada por movimentos repetitivos de metrôs, máquinas, filas, escadarias e pessoas em 

ambientes amplos. O esvaziamento está na fotografia esbranquiçada, fria, que constrói a cidade 

de São Paulo como uma personagem desconhecida que faz de Ivo um errante. 

Ao referir-se ao ator Irandhir Santos, Lacca (2015) analisa que, ao buscar o que está fora 

da personagem, o que está dentro se adensa. Essa busca do ator vem de diferentes vetores que 
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constroem a personagem a partir de uma série de elementos objetivos, como a análise do texto; 

intuitivos, que nascem da experiência com os cenários, com a sensorialidade e com os 

movimentos do corpo e, subjetivos, em que o ator busca significados e fabula uma memória a 

partir do confronto com a experiência. Esses elementos vão ajudar incialmente na construção de 

uma máscara que faz a personagem surgir e o ator afastar-se de sua persona, para que, assim, 

possam emergir novas formas de sentir e perceber. 

O trabalho de conhecimento e ativação do diálogo é tratado de forma corporal e as 

relações que são construídas com a realidade da personagem surgem da experiência e da 

intuição. A procura do ator está em encontrar modos de investir no texto para que ele desvele 

novas potências que façam o corpo reagir e entregar-se às ações da personagem. 

 
Foto 8 – Página do caderno elaborado por Irandhir Santos enquanto construía a personagem Ivo 
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Fonte: Cedida por Irandhir Santos 
 

Foto 9 – Anotações feitas por Irandhir Santos enquanto construía a personagem Ivo 
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Fonte: Cedida por Irandhir Santos 
 

 

O caderno da personagem Ivo tem um formato de película fotográfica analógica e tem 

folhas pretas com perfurações laterais onde ele desenha. As páginas de texto são brancas e 

manuscritas com canetas preta e vermelha. As sequências do roteiro estão indicadas por um 

pequeno papel azul colado por cima do texto. No lado esquerdo, dois desenhos descrevem os 

cruzamentos e universos de Ivo. A personagem está no centro e é cercada por indicações. Rita é 

pulsão, desejo. Lais é leveza. A cidade é uma descoberta. O pai, a exposição e o amor do celular 

cercam o nome Ivo, mas não é atribuída nenhuma rubrica. Acima. no lado esquerdo, uma 

indicação de afastamento separada do centro - Ivo -onde está escrito “Mar puro”, remete à cidade 

do Recife, de onde ele vem e que foi cenário do romance vivido com Rita. Abaixo, num outro 

desenho, Ivo está desenhado sentado, contido e de cabeça baixa, com os nomes de seus amores 

escritos em ordem cronológica: “Rita”, “Cristina”, “Laís” e, novamente, “Rita”.  
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Na página branca do lado direito, um excesso de detalhes descreve as ações de uma cena-

chave do filme, em que eles se encontram na cozinha do apartamento de Rita e fazem um café. O 

excesso de descrições de ações elencada por Irandhir não ocorre no filme, mas é uma partitura de 

movimentos mentais da personagem Ivo, denotando sua ansiedade em estar com Rita. As 

respostas do protagonista à mulher são objetivas e rápidas; “Claro”, “Foi?”. Eles estão se 

reencontrando depois de muitos anos e contêm as emoções o máximo que podem. 

Esses registos são recriações que nascem de inúmeras derivadas que o texto projeta para 

o ator. Nesse espaço, estão camadas extras que vão muito além do roteiro e ajudam a construir 

para o ator um universo que é tecido pelos cruzamentos dos desenhos e textos que estão ali. 

Ivo é o fotógrafo que resiste em ainda fotografar apenas no formato analógico, o que 

demanda uma permanência na espera pela revelação. Permanência também remete ao tempo em 

que ele estará hospedado na casa do ex-amor, Rita. O nome vem de uma sensação de espera. 

Todo o roteiro traz a sensação de espera, de um tempo estagnado, subjetivo. O roteiro 

também sugere um silêncio muito grande por parte do casal, uma falta de diálogos e gestos que 

ficam incompletos pela necessidade que eles têm de se conterem. Não há catarses, não há choro, 

apenas uma sensação de desejo abafada. 

As memórias são despertadas com a presença do café. No filme, ele tem um espaço 

ritualístico. É quando eles se olham e sugerem nesses olhares uma densidade de passado que não 

aparece no filme. As sensações são catalisadas pela presença do café.  

O café foi um elemento de gatilho para os sentimentos e sensações do casal e o cheiro do 

café foi utilizado para despertar a vivência dos dois. No filme, há um jogo sensorial da palavra, 

as frases não se completam, pois os dois estão em silêncio ou bebem o café, apenas se olham.  

No entanto, é importante destacar que, apesar da complexidade da composição de 

Irandhir, o texto verbal foi falado como estava previsto no roteiro. Houve uma improvisação, 

mas de forma que ela desconstruísse o verbo e voltasse a construí-lo no momento em que todas 

as outras camadas de gestos, silêncios e esperas já estivessem estruturadas. 
O texto do filme é muito parecido com o roteiro. Muito mesmo. Não existia cena do tipo 
“vocês estão tomando um café e vamos ver o que é que rola”. Não. Assim, tinha um 
norte muito claro, e eles colaboram muito, mas eu tenho uma certa obsessão por texto. 
Já li coisas do tipo “o diretor se ausentou totalmente e deixou eles falando”. E acho isso 
um elogio porque fico feliz das pessoas acharem que aquilo veio do nada. E quando 
parece que as coisas vêm do nada você pode achar que é bom. Mas eu trabalho muito o 
texto e o texto é muito pensado. E como é um filme onde na narrativa acontece pouca 
coisa, tem poucos pontos de virada, apesar de eu achar que é um filme tendendo para 
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um clássico no estilo, mas eu precisava que algumas coisas ficassem claras pelo texto 
(LACCA, 2015, informação verbal).28 

 
 

Figura 11 – Trechos do caderno contendo rastros de construção da personagem Ivo do filme 
“Permanência”, de Leonardo Lacca.  

  

  
Fonte: Imagem fornecida pelo ator Irandhir Santos. 

 

Irandhir Santos (2015) diz que utilizou a sensação de esvaziamento para trabalhar as 

circunstâncias emocionais da personagem e construir uma memória, uma densidade de passado 

que nasceu, de fato, no curta-metragem e veio à tona no longa. A partitura de emoções nasce do 

ato de reencontrar Rita e esvaziar-se de sentimentos que ainda resistem. No caderno, o fundo é 

                                                
28 Entrevista concedida por LACCA, Leonardo. Entrevista VII [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “F” desta tese] 
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escuro e vazio de formas, apenas a imagem de Ivo, não permitindo-se ver o que precisa ser visto, 

e a imagem da câmera analógica. Um excesso de espaço preto circunda as figuras. Um trabalho 

de contenção dos gestos foi feito. Ele permitia que o impulso de mover as mãos acontecesse, mas 

barrava a ação. Nos desenhos de Ivo, ele sempre segura as suas mãos. 
Uma coisa interessante, que eu só percebi depois que o filme foi rodado, tem uma 
particularidade que são dois personagens que compartilham de um passado cênico, 
dramático, cinematográfico no curta-metragem. Irandhir trouxe uma coisa nova que foi 
a questão do gesto. Ele já me falou e falou publicamente que ele quis trabalhar bastante 
a questão das mãos, porque é um detalhe do filme, mas as mãos são muito importantes. 
Eu imaginava que os personagens tinham algum portal que as mãos abriam. E, aí, 
quando no início eles vão se pegar naturalmente, Irandhir foi para as mãos. E, aí, depois 
tem uma cena de mãos no cinema, então ele começou a criar muito a partir disso. E essa 
preocupação de atualizar os personagens foi grande (LACCA, 2015, informação 
verbal).29 

 

Um dos aspectos fortes de Ivo é sua origem, ele leva Pernambuco para onde vai e a figura 

ao lado direito indicia isso. Estão escritas expressões comuns no Recife, como: “Moral”, 

“rocheda”, “noieeee”, que não aparecem no filme, mas ajudam a construir a existência dessa 

personagem. É interessante perceber que a imagem desenhada de Ivo, sentado, segurando suas 

mãos, é colada sobre o caderno e está sobre um papel branco, com uma textura diferente, 

sugerindo um distanciamento de Ivo do seu ambiente, da sua cidade. Ele também segura as mãos 

que, no filme, sempre insinuam um desejo de acariciar Rita. 

Com esse trabalho artesanal, vai se construindo uma rede de complexidades de uma 

personagem que mostra um potencial de recriação muito profundo e que se expande muito além 

do texto inicial. Existe uma necessidade profunda de construir um esteio existencial para que a 

personagem ficcional se ancore, e a técnica de desenhar e fabular todo esse tecido de variáveis 

nos mostra essa necessidade de construção do jogo de uma suposta verdade. 

Para Santos (2014), fazer cinema é muito “louco”, no sentido da ordem que você começa 

a viver os momentos da personagem, pois a ordem das filmagens não é linear. Não há ainda o 

começo, mesmo que já estejam sendo gravadas as imagens do fim, então, para dialogar com essa 

parte matemática e randômica, cronogramas de gravação, o ator cria os cadernos.  

Cada personagem construído possui um caderno e, em cada um deles, existem inúmeros 

ganchos de acesso às emoções que ajudam o ator a manter o foco e deixar os gestos na 

                                                
29 Entrevista concedida por LACCA, Leonardo. Entrevista VII [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “F” desta tese] 
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temperatura certa no ambiente caótico do set. Com o caderno, o acesso ao universo é feito 

visualmente e, com isso, ele afirma conseguir transferir aquilo para dentro dele rapidamente. Isto 

é, as partituras de emoções, as anotações do  que sente, do que poderia ter dito.  
Eu sempre tive a necessidade de ter um tipo de acompanhamento. Aquilo que me desse 
uma luz em meio a tanto caos. Eu amo o caos. Mas, para conviver com ele, eu preciso 
desses pontos de luz, uma âncora que seja. Dentro desses cadernos, estão Stanislavski, 
Brecht, Grotowski, mas reorganizado. Tudo eu compilo nessas folhas e isso se torna 
esses personagens que eu posso apalpar. Eles saem um pouco da minha mente e estão 
nas minhas mãos, no meio daquele caos que é um set cinematográfico. Aí, ele se torna 
um mapa da trajetória desses personagens, com as suas peculiaridades Quando eu acabo 
esses projetos eu guardo esses cadernos num lugar muito especial. Quando é para tirá-
los, eu vou, mas com todo o ciúme do mundo. Na criação, se torna esse instrumento 
mágico onde do papel branco surgem figuras e elementos que vão me ajudar na 
composição de uma persona (SANTOS, 2014, informação verbal).30 

 
 
3.3.2 ZIZO 
 

Febre do Rato é o terceiro longa de Cláudio Assis e fala sobre poesia. Como protagonista 

temos Zizo, um poeta anarquista, visceral e inconformado que banca a publicação de um tablóide 

chamado Febre do Rato. Em seu mundo próprio, onde sexo é algo tão corriqueiro como fumar 

maconha, ele conhece Eneida. Zizo logo sente um forte desejo por Eneida, mas, apesar de seus 

constantes pedidos, ela se recusa a ter relações sexuais com ele. Isto transforma a vida do poeta, 

que passa a sentir falta de algo que jamais teve. 
 
 

Figura 12 – Making of do filme Febre do Rato. 
 

   
Fonte: FEBRE do Rato. Direção de Cláudio Assis. Brasil: Imovision, 2012. (110 min.), 35 mm, son., P&B. 

 
A referência que Irandhir utilizou em Zizo, por exemplo, ele me perguntou: “Qual é?” E 
eu disse: “Olhe para mim”. Eu disse para ele: “Olhe para mim”. Porque quem ia fazer o 
personagem era eu. Lógico! Foi porque eu quis fazer, mas eu não sou esse ator. (...) Eu 

                                                
30 SANTOS, Irandhir. O talento do ator pernambucano Irandhir Santos. 07 out. 2014. Entrevista concedida a GloboNews. 
Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/globonews/v/3681588/>. Acesso em: 21 out. 2015.  
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mandei Irandhir se inspirar em mim no Febre do Rato, mas não me vejo de jeito 
nenhum no filme (ASSIS, 2015, informação verbal).31 

 
 

A primeira aproximação adotada por Irandhir vem da sensação de apaixonamento e as 

derivadas que ela pode provocar no corpo. Gestos largos, braços abertos, tom de voz amplo. Zizo 

é um poeta anarquista que quer ter voz e dar voz a quem não tem. Tem pouca bagagem 

intelectual e o seu dom de contestar nasce de sua vivência como declamador nas periferias de 

Olinda. Não é uma mera postura anárquica, é o exercício de uma liberdade plena como 

indivíduo. 

Quando não está declamando nas ruas, o poeta se isola no quintal de casa, onde tem uma 

prensa tipográfica que produz o jornal “menos lido do mundo”, o Febre do Rato. No fanzine, 

Zizo expõe suas crenças e tenta divulgá-las ao mundo. Para Irandhir, essa é uma forma de “a 

partir do micro reagir ao macro” e essa intervenção faz com que ele tenha voz. Zizo acaba sendo 

sacodido no rio, afogando-se entre os ratos. 

A personagem Zizo é diretamente inspirada no universo da poesia marginal do Recife, 

movimento que teve o centro da cidade como cenário, nos anos 1980, e do qual o diretor, 

Cláudio Assis, foi ativista. Zizo, assim como Cláudio, são amantes da vida em seu estado 

libertário. Essa vivência do diretor foi o embrião para o argumento do filme e há muito da 

personalidade de Cláudio Assis no roteiro. Os diálogos escritos pelo roteirista Hilton Lacerda 

têm traços do sotaque e do jeito de falar do diretor. Essa fala que pede atenção para ser ouvida, 

os movimentos que costuma fazer com os braços e o jeito de olhar de Zizo foram incorporados 

na partitura de Irandhir.  

O filme Febre do Rato também se refere a um estado emocional no qual uma pessoa 

vivencia um misto de entusiasmo, ansiedade e uma paixão que chega ao descontrole, afastando-

se da racionalidade e dos limites sociais. Febre do Rato é uma expressão típica da cidade de 

Caruaru, Agreste pernambucano, terra natal do diretor. A visceralidade da personagem remete a 

esse estado de apaixonamento e de “febre”, e uma partitura de gestos expansivos foi construída 

por Irandhir. 

Ao contrário da maioria dos filmes dos quais Irandhir participa, em Febre do Rato não 

houve um tempo de maturação na construção da personagem e não houve o estudo prévio e 

                                                
31 Entrevista concedida por ASSIS, Cláudio. Entrevista VIII [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (70 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “G” desta tese] 
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solitário que costuma fazer. As filmagens de O Som ao Redor, de Kléber Mendonça, terminaram 

no sábado e, no domingo, Irandhir colocava megahair no cabelo para viver Zizo. Aberto ao 

acaso. O ator teve pouco mais de uma semana para se preparar e parte da composição da 

personagem foi feita realmente no set. Ele chegou ao set com um Zizo rascunhado e a construção 

foi feita durante o processo de ensaios e filmagem. O Zizo definitivo se desenhou defronte à 

câmera por meio de interferências do diretor, conversas com o roteiristas e, principalmente, 

improvisações. 

 
Se ele faz tudo isso e entende aquilo como uma partitura quase de jazz em que ele 
transita, mas deixa algumas linhas para improvisar dentro dessas linhas, eu acho que 
Irandhir trabalha um pouco dessa forma. Essa ideia de que você tem uma partitura e 
transita livremente nela, e cinema tem que acontecer na hora, não pode acontecer na 
hora do ensaio, tem que acontecer no set, com a câmera. Irandhir tem uma partitura e 
transita livremente por ela e isso funciona com a maioria dos atores (GABRIEL, 2016, 
informação verbal) 32 

 
 

Todo o trabalho de composição da personagem foi feito de forma solitária. Isto é, o ator 

sobre si mesmo, construindo a fabulação de uma memória, uma reinvenção que tem 

correspondentes no passado de Cláudio Assis, mas que também tem raízes na existência do 

próprio Irandhir. O processo da gestação de Zizo parece ser um diálogo com Copeau (1995) que 

descreve o trabalho do ator como a transformação da fábula em uma materialidade sincera no 

qual o ator vai atuar e ao mesmo tempo ser o que atua. Como isso ocorre?  
Se o ator é um artista, ele é de todos os artistas o que em maior grau sacrifica sua pessoa 
ao mistério que exerce. Ele não pode dar nada se não se dá a si mesmo, não em efígie, 
mas de corpo e alma e sem intermediário. Tanto sujeito quando objeto, causa e fim, 
matéria e instrumento, sua criação é ele mesmo (COPEAU apud LEABHART, 1995 p. 
203). 

 
 

Parte do laboratório foi feita pelo ator durante as manhãs em que saía da casa onde estava 

hospedado na cidade alta de Olinda, e recitava os versos de Zizo para desconhecidos que 

passavam pela rua. Irandhir fez isso durante quinze dias seguidos, obsessivamente tentando 

chamar atenção para o que ele dizia. A ideia era ser como um morador local, um Zizo dessa 

periferia que buscava fazer-se conhecer. Nessa procura, ele repetiu, incansáveis vezes, poesias de 

Hilton Lacerda e pode perceber, na prática, como é a busca por uma voz que seja ouvida, o que 

tanto mobilizava Zizo.  
                                                
32 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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Nesse laboratório, Irandhir Santos (2015) comenta que criou uma relação intersubjetiva 

com um público real que passou a esperá-lo e a se familiarizar com a sua presença. Essa mesma 

prática ele manteve durante a gravação do filme, que foi realizada num set também em Olinda. 

Com isso, ele construiu uma atuação que nasce de uma relação orgânica, e esse fato foi 

incorporado pelo diretor, Cláudio Assis, que conta que filmou algumas cenas no local com um 

pano de fundo documental, utilizando pessoas comuns que foram incentivadas a serem figurantes 

do filme.    

Para Grotowski (2011), a atuação é relacional e baseia-se num estado de presença entre o 

ator e o espectador. No cinema, o que se vê na tela é exatamente um registro de uma atuação 

performática.  
 

A essência do teatro é o encontro. O homem que faz um ato de autorrevelação é, 
digamos assim, aquele que estabelece contato com ele mesmo. Isto é, uma confrontação 
externa, sincera, disciplinada, exata e total – não simplesmente uma confrontação com 
seus pensamentos, mas a que envolve todo o seu ser, desde seus instintos e seu 
inconsciente até seu estado mais lúcido. (...) A força dos grandes trabalhos realmente 
está nos seu efeito catalítico: ela nos abre portas, põe em movimento a máquina de 
nossa autoconsciência (GROTOWSKI, 2011, p.  44-45). 

 
 
 

Para Alschitz (2011), a atuação está ligada a um processo de autodescobrimento e de 

autorrevelação cujo processo sempre envolve um mergulho profundo em níveis diversos da 

essência do ator. Somente assim, para o autor, o artista entraria em uma espécie de “comunhão 

artística” com a sua personagem.  

Para que esse mergulho seja possível, ele sugere uma série de técnicas de autopreparação, 

que proporciona uma espécie de desvelamento das coisas que “habitam a nossa superfície” para 

um caminho complexo. Essa busca só seria possível por meio de uma autopreparação que exige 

do ator a habilidade de compor sua partitura e descobrir acessos ao seu ser, de forma solitária e 

independentemente de potenciais intervenções. Amanda Gabriel (2016), preparadora de elenco e 

seguidora de Jurij Alschitz afirma ter adotado algumas técnicas do diretor. 

Alschitz (2011) sugere a desconstrução do texto que, no caso de Febre do Rato, pautou a 

declamação dos poemas sem uma ancoragem ou um entendimento do significado do que estava 

escrito. Irandhir decorou as poesias e as declamou para a comunidade em seus ensaios solitários, 

apenas buscando uma métrica no que estava sendo declamado. Dessa forma, desenvolveu uma 
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partitura corporal e uma musicalidade no uso do texto. Esse foi o primeiro momento de 

construção da personagem, em que o uso livre do texto poético ajudou a rascunhar Zizo. 

O ator experiente, para Alschitz (2011), é aquele que constrói uma linguagem particular. 

A partir da experiência vivida, ele cria uma espécie de dança pessoal, um repertório gestual e 

vocal que só depois terá a interferência verbal do diretor. Hilton Lacerda, o roteirista do filme e 

autor das poesias, entrará num segundo momento desse laboratório e ajudará a criar um desenho 

final de Zizo a partir de um tema. 

Irandhir não utiliza o texto como estrutura, no início, pois ele vai adotando aos poucos, 

depois que o corpo está preparado e o “espirito poroso”.  
O ator tem de começar com uma resposta visceral à matéria. Por isso, é bom rejeitar 
escolhas intelectuais no início do trabalho. O ator deve se permitir ficar num estado de 
exploração, em dúvida ainda sobre o que vai fazer; isso o força a confiar nas suas 
primeiras respostas aos diálogos, por mais absurdas ou contrárias que possam parecer. 
Se ele for analítico, seu intelecto vai reprimir essas reações (GUSKIN, 2003, p.03). 

 
Guskin (2003) desenvolveu no cinema americano algumas técnicas que negaram a 

intelecção e foram adotadas no Brasil. Seu foco se dá sobre a leitura e a forma como o ator deve 

criar a personagem a partir da leitura do texto. A ideia é despir-se da técnica para que a intuição 

flua. Fugindo da leitura analítica, o ator não precisa justificar as escolhas e, com isso, encontra 

um campo mais livre para trabalhar a personagem. 

O referido autor encoraja os atores durante o processo de leitura do roteiro, no sentido de 

tirar as falas das personagens, uma vez que acredita que a maioria dos atores não acredita no que 

as personagens falam e, imediatamente, procuram um subtexto, uma intenção que está mascarada 

por trás do diálogo.  
Acredito que a relação do ator com o que ele fala- seu diálogo, suas palavras é a 
conexão mais importante que ele pode fazer. O texto desenterra áreas escondidas no 
ator, dando-lhe mais riqueza de escolhas e personagens, que, por sua vez, são 
estimulados pelos textos de muitos autores brilhantes e diferentes. Ele ensina ao ator 
que a atuação é mais a exploração da personagem que a definição de uma personagem 
(GUSKIN, 2003, p.12). 

 
 
 

Figura 13 – Frame do filme Febre do Rato 
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Fonte: Elaborada pela autora a partir imagens captadas do filme 
 

A figura 13 mostra algumas recorrências gestuais utilizadas por Irandhir na composição 

de Zizo. Ao declamar, o ator levanta os braços e sempre que está próximo de pessoas, chama 

atenção para o seu discurso apontando a mão direita que se mexe com o ritmo de rua fala. Essa 

partitura de gestos são imitações que Irandhir compôs a partir dos gestos do diretor, Cláudio 

Assis, sua principal referência.  

Além do diretor Cláudio Assis, existiam duas importantes referências do movimento de 

poesias marginal do Recife que foram estudadas:  Miró da Muribeca e Zizo (Figura 08), que 

emprestou o nome à personagem. Ambos até hoje ainda resistem como poetas marginais atuantes 

nas periferias da cidade e trazem uma visceralidade ao falar e também um senso de 

pertencimento que foram pinçados pelo ator. Miró participa e recita seus poemas como figurante 

no filme Febre do Rato.  
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Foto 10 – O escritor Zizo 

 
     Fonte: Acervo pessoal de Zizo. 
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Foto 11 – Irandhir Santos no papel de Zizo 

 
Fonte: FEBRE do Rato. Direção de Cláudio Assis. Brasil: 
            Imovision, 2012. (110 min.), 35 mm, son., P&B. 

 

 

Foto 12 – Fanzine Sue 

 
      Fonte: Imagem cedida pelo autor do Fanzine, Zizo. 
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Foto 13 – Personagem lendo um Fanzine 

 
     Fonte: FEBRE do Rato. Direção de Cláudio Assis. Brasil:  

Imovision, 2012. (110 min.), 35 mm, son., P&B. 
 
 

Zizo, na realidade, não escreve poesias, recita poemas de outros autores, mas escreve um 

fanzine semanal que é vendido nos corredores do Centro de Artes e Comunicação da 

Universidade Federal de Pernambuco e chama-se “Sue”. Na foto 10, temos Zizo, e, na, 12 seu 

fanzine “SUE”, que faz semanalmente com poesias eróticas de outros poetas e, Irandhir, no papel 

de Zizo, foto 11, assim como aparece um fanzine confeccionado pelo ator e pela diretora de arte 

Renata Pinheiro, numa cena do filme, foto 13.  

 
Figura 14 - Trecho de poesia e roteito de Hilton Lacerda declamada no filme Febre do Rato 
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Fonte: Roteiro escaneado do filme “Febre do Rato”, acervo pessoal da autora. 
 
 

O entendimento do texto das poesias de Zizo veio depois que a personagem estava 

rascunhada. Todos os poemas do filme foram escritos por Hilton Lacerda, em diferentes 

momentos de sua vida, e não foram pensados para o filme. Nasceram da experiência pessoal, 

impressões de mundo, em momentos diferentes da política nacional. “Nasceram de um olhar 

muito ácido da contradição da cidade”, diz Lacerda (2015, informação verbal)33.  Um traço 

fundamental que atravessa todas as poesias é o rio Capibaribe. Imaginária, metaforizada, a poesia 

sobre o rio abre, encerra e pontua todo o filme. 

Os entendimentos do significado e das motivações que fizeram aquelas poesias existiram 

e vieram com a intervenção de Hilton Lacerda. Numa tarde, no quintal onde foram gravadas 

algumas cenas do filme, o roteirista explicou a Irandhir cada história que gerou cada poema. 

“Entendi para quem eram aquelas palavras, em que momentos foram escritas e o real 

significado de cada uma delas.” (SANTOS, 2014, informação verbal)34. A partir daquele 

momento, Santos (2014) disse que conseguiria construir uma memória, em parte fabulada e em 

parte ancorada nos relatos do roteirista, passando a recitá-las com uma linha emotiva que a 

personagem precisava para se desenhar definitivamente. 

 
No Febre do Rato, de Cláudio Assis, a gente sentava para conversar e Irandhir teve 
pouco mais de uma semana para sair do filme “O Som Ao Redor” para começar o 
“Febre do Rato”, e é muito absurdo o que ele faz de um personagem para o outro. 
Então, eu cheguei uma vez e falei; “Olha, vou te explicar o que é cada poema e porque 
eles foram escritos”. Aqueles poemas foram escritos ao longo da minha vida, alguns 
para o filme, mas a maioria foi de coisas que fui recortando da minha vida. Os que 
foram feitos para o filme não foram inspirados em poemas originais. Não tem nada 
inspirado em poema original. E, aí, na hora de explicar eu disse: “Não, eu não vou 
explicar para você. Você é quem vai me explicar. São pro personagem, eu não sou 
poeta, poeta é você. Então, vá lá e me diga (LACERDA, 2015, informação verbal).35 

 
Irandhir parece construir uma compreensão total do universo fílmico da personagem, a 

partir de muitos eixos. No caso de Febre do Rato, temos referências internas e externas, 

experimentações com pessoas desconhecidas tomadas de surpresa por sua performance, 

                                                
33 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
34 SANTOS, Irandhir. O talento do ator pernambucano Irandhir Santos. 07 out. 2014. Entrevista concedida a GloboNews. 
Disponível em: <http://globosatplay.globo.com/globonews/v/3681588/>. Acesso em: 21 out. 2015. 
35 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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entendimento da gênese dos textos poéticos de Hilton Lacerda e uma série de percepções que 

surgem nos laboratórios e que são interpretadas e traduzidas, de acordo com sua personalidade.  
Eu sou bem ridículo escrevendo o roteiro, sou bem radical, gosto de escrever bem 
detalhadamente. Obviamente que vai ter gírias e atores que vão contribuir bastante. Mas 
eu gosto muito da ideia de você oferecer coisas pro ator, dar uma liberdade imensa e, 
depois, ir retomando o que interessa, porque aparentemente tem coisas que não parecem 
ser muito importantes, mas algumas coisas, e não é só a ideia do diálogo que me 
interessa. Me interessa exatamente o que está no diálogo, me interessa como as palavras 
pesam (LACERDA, 2015, informação verbal).36 

 
Para Burnier (2006), a emoção deriva-se do ato de mover-se e que independe da vontade. 

Ela é acessada a partir de técnicas e de um profundo empréstimo pessoal do ator, que a constrói 

de um repertório de dados sintetizados em uma espécie de alavanca, gatilho. Com o trabalho de 

construção de uma partitura de ações físicas, o entendimento se transfere para o corpo, que 

produz sensações musculares que são sentidas e vivenciadas na atuação. Dessa forma, Burnier 

(2006) diz que o ator não pensa com a razão e, sim, com o corpo que seria o portador de uma 

“memória muscular” (STANISLAVSKI, 1980) ou de um “corpo-memória” (GROTOWSKI, 

2011). Esse corpo, portador de um aparato perceptivo que experimenta e “pensa” é projetado na 

atuação, ampliado, dilatado (BURNIER, 2006, p. 93). 

 
Eu acho que ele pode ser chamado de racional, mas esse racional não anula nem o físico 
nem o emocional. Ele tem um estudo muito profundo do universo do personagem. 
Talvez, por ele ter um caderno. Mas o que está escrito. Eu acho engraçado, por outro 
lado, muitas coisas que chegam e viram escrita, chegam por um lugar de memória 
afetiva, chegam do acaso, surgem de você pesquisar muito e, de repente, encontrar uma 
coisa que te leva a alguma coisa, te desperta. Mas a referência só racional não te leva a 
nada. Se esse racional faz sentido emocionalmente, aí você chega em algo e nem sabe 
bem porque (GABRIEL, 2016, informação verbal).37 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
36 Ibid, 2015. 
37 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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3.3.3 VERÔNICA 

 

Figura 15 – Frame do filme Era uma vez eu, Verônica, de Marcelo Gomes 

   
Fonte: Elaborada pela autora a partir de imagens capturadas do filme 

 

O filme Era uma vez eu, Verônica é uma crônica sobre uma psiquiatra recém-formada, 

nascida e criada na cidade do Recife, que atravessa um momento de passagem para a sua vida 

adulta, onde as ilusões e ansiedades da juventude dão espaço para um conjunto de incertezas 

sobre sua escolha profissional, seus amores, família, amizades e sobre a capacidade de lidar com 

a vida daqui para diante. 

O filme nasceu de um conto, conto esse que o diretor Marcelo Gomes diz ter nascido de 

um desejo. Desejo de fazer um filme sobre o desconhecido, o universo feminino no espaço 

urbano. Entre o conto e a realização do longa metragem, passaram-se sete anos. Um tempo 

fundamental que, segundo o diretor, investiu em um mergulho profundo na essência da 

personagem.  

O filme se ancora narrativamente em pequenos relatos que Verônica registra em um 

gravador portátil sobre a sua vida íntima, seus anseios, seus desejos e descobertas. Hermila foi 

fundamental na materialização desses relatos, não só como atriz, mas emprestando sua 

experiência de vida como mulher para construir esse diálogo dela com a personagem. 
  

Eu acho que tem uma questão muito forte; é o mergulho que você dá no mundo desse 
personagem. Eu acho que tem que ser intenso e ele passa por várias fases. Primeiro vai 
o conto, segundo vai a pesquisa, muita leitura também e depois você vai conhecendo 
pessoas que de uma forma ou de outra também têm uma experiência semelhante, e, 
depois, você mergulha no roteiro. A atriz Hermila me ajudou a construir esse caminho. 
É um mergulho que dura cerca de um ano pra você chegar na essência (GOMES, 2015, 
informação verbal).38 

 
 

                                                
38 Entrevista concedida por GOMES, Marcelo. Entrevista VI [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (48 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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Stanislavski (2001), por meio de seu método, direcionava a leitura do texto a partir de 

uma motivação da personagem, que foi chamada de “superobjetivo”. Ele encorajava os atores a 

construir a personagem a partir da racionalização de suas ações, encontrando no texto âncoras 

que funcionassem como motivações e ações que gerassem conflito na cena. A personagem nascia 

de um investimento intelectual na leitura e interpretação do texto, somado a um empréstimo 

pessoal do ator a partir de suas memórias e vivências.  

 
No trabalho, devemos sempre começar de nós mesmos, de nossa própria qualidade 
natural e então continuar seguindo as leis da criatividade. (...) a arte começa quando não 
existe papel, quando existe somente o eu numa circunstância dada na peça. Se “nos 
perdermos no papel” é porque estamos olhando o papel desde fora, estamos copiando-o 
(...). O ator realmente atua a vive os seus próprios sentimentos: ele foca, cheira, ouve e 
vê com toda a essência de seu organismo, seus nervos, verdadeiramente atua com eles. 
(...) (TOPORKOV, 2004 , p. 156-157). 

 

Hermila Guedes (2016), ao falar de seu processo de construção da personagem, diz que 

nunca consegue desconectar as personagens dela mesma e teme por não saber até quando vai ter 

material para isso. Em todas as personagens que viveu no cinema, até agora, há muita coisa 

particular da atriz. 

No caso de Verônica, o universo da personagem era completamente distante do que 

Hermila viveu. Verônica é recifense, ama o carnaval e tem uma relação afetiva com o mar. 

Hermila é sertaneja, acostumada ao calor tórrido e ao ambiente esvaziado das cidades do Sertão e 

conheceu o mar tardiamente. “Esse mar, esse cheiro de sal, essa sensação de água banhando a 

pele” não lhe dizia nada.   

 
Eu sou sertaneja. Suely me dizia muito mais, aquela atmosfera, o cheiro daquele lugar, o 
calor escaldante era conhecido. No Verônica, eu não sabia. O mar, eu não gosto do mar. 
E o diretor, Marcelo Gomes, me foi muito importante, pois ele me alimentou. Nesse 
momento, ele estava muito próximo de mim e de todos os atores e foi ele que trouxe a 
Verônica. Ele me dava os anseios, ele me dava o cheiro do mar, ele me dava essa 
vontade de tomar um banho de mar que eu não tinha (GUEDES, 2016, informação 
verbal).39 

 
Esse distanciamento de experiências levou a atriz a um processo de autoexploração para 

encontrar características de sua personalidade, de sua individualidade e que dialogassem com 

Verônica. Uma das pontes que tentou construir foi a elaboração de uma percepção corporal 

                                                
39 Entrevista concedida por GUEDES, Hermila.[. Entrevista III. [abr. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (27 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “C” desta tese] 



 74 

ligada ao cheiro do mar e à textura da areia da praia, buscando sensibilizar e potencializar seu 

corpo a traduzir as sensações e transformá-las em gatilhos para a ativação da personagem em 

cena. 

 
Quando nos movemos e quando somos capazes de abrir uma brecha na técnica do corpo 
da vida cotidiana, então nosso movimento transforma-se em um movimento de 
percepção. Pode-se dizer que nosso movimento é ver, é sentir, é escutar. O nosso 
movimento é percepção (GROTOWSKI, 2006, p.  97). 

 
Guedes (2016) diz que tenta, ao máximo, não se envolver com o texto e a primeira busca 

é encontrar na personagem algo que ela lhe diga. Dessa forma, ela faz uma leitura branca apenas 

para conhecer o contexto e as situações e começa a elencar coisas que a personagem teria e que 

estão fora da história e dialogam com a atriz.  
Eu acredito que é a entrega e o envolvimento que me faz chegar na personagem e não o 
texto. Eu busco o que ela tem de exterior e interior. Todas as relações que essa 
personagem tem,  a família, o namorado, eu invento artifícios e relações para a 
personagem. O roteiro não me diz tudo. Eu procuro mais. A conexão só chega depois 
que eu invento uma existência para aquela personagem. O cenário me dá pistas, eu tiro 
coisas de mim e eu gosto de ser dirigida (GUEDES, 2016, informação verbal).40  

 
Um exercício muito utilizado na construção da uma personagem está descrito no método 

de Eugênio Kusnet (2003), que pede que o ator escreva uma carta imaginária e a envie para 

alguma outra personagem ou para a própria personagem que está construindo. No caso de 

Hermila, um exercício semelhante foi realizado nas gravações em que a personagem registrava 

como um diário os sentimentos e anseios que pontuavam sua existência naquele momento. Ao 

escrever as cartas e ler, o ator, em silêncio, entra na atmosfera da personagem com mais força, 

segundo Kusnet (2003), e começa a desenvolver uma partitura corporal, com gestos e sons. À 

medida que se concentra no objetivo, fala com a personagem e vai deixando marcas externas 

fundamentais que são vistas pelo diretor.  

 
 

Parte do Roteiro 
Verônica olha para o rio enquanto pensa. 
 
“Eu, Verônica. Paciente de mim mesma. 
Tentando pensar a vida de um outro leito. 
Eu pensando na vida. Na vida como um filme. 
Era um vez um filme que começou lá dentro da minha cabeça que revelasse um outro 
mundo. 

                                                
40 Ibid, 2015. 
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Um mundo com um final feliz. Um final feliz ao meu mundo.”(ERA uma vez eu, 
Verônica, 2011)  

 

Com esse exercício dialógico, o ator acumula um material externo que será adensado em 

exercícios de improvisação. Uma variável de imagens e pensamentos nasce dessa vivência. No 

caso de Hermila, o exercício focou na gravação de áudios, cujo texto foi se construindo a partir 

de uma série de indicações que o roteiro trazia, que foram se moldando até chegarem à forma 

final que aparece no filme. 
 

Atuar é uma arte quando somos capazes de criar realidade, verdade e beleza de 
condições aparentemente adversas, de um vazio, por assim dizer, e fazê-lo com apenas 
os implementos básicos de vida ao nosso redor, apenas com nós mesmos e nada mais 
para trabalhar, então, e só então, teremos transformado o teatro e as obras em uma 
forma de arte (STRASBERG,1992, p. 13). 

 
No roteiro, havia a ideia de que os pacientes de Verônica seriam um pouco o espelho 

dela. “Ela tentando resolver o problema dos pacientes e, ao mesmo tempo, pensando 

profundamente nos problemas dela” (GOMES, 2015, informação verbal)41. Num primeiro 

momento de laboratório e investigação dos últimos tratamentos do roteiro, Marcelo Gomes 

entrevistou alguns psiquiatras e Hermila participou disso junto com ele. Os dois foram conversar 

com profissionais da rede pública para imergir na rotina deles, além de entrarem em contato com 

pacientes. Foi um trabalho muito extenso que durou cerca de três meses. 

No filme, um tecido documental permeia toda a narrativa. São locações com pessoas 

normais, fatos urbanos que aconteciam enquanto a atriz caminhava, mas o que marca muito o 

diálogo de Verônica são seus pacientes, parte deles atores e parte deles pessoas comuns e 

pacientes da rede pública de saúde. Essa escolha ajuda a construir, numa ficção, uma atmosfera 

real. 
E, é engraçado, porque a gente ensaia, ensaia e ensaia para depois desconstruir a própria 
cena na filmagem. Que tudo é construído muito no sentido de deixar espaço para o 
acaso, deixar espaço para a invenção, ser influenciado pela locação, ser influenciado 
pelo momento. O documentário foi uma grande escola para mim, e eu gosto disso 
porque dá um frescor a tudo aquilo que a gente ensaiou antes de começar as filmagens 
(GOMES, 2015, informação verbal).42 

 
 

                                                
41 Entrevista concedida por GOMES, Marcelo. Entrevista VI [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (48 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
42 Entrevista concedida por GOMES, Marcelo. Entrevista VI [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (48 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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Toda a partitura de memórias da personagem é motivada por um sentimento de dúvida, e 

no roteiro isso está presente nas sugestões de imagens de um horizonte que não se alcança, que 

escapa, que treme, que parece incerto e inatingível.  

Hermila Guedes (2016) conta que gosta da liberdade de poder criar as cenas junto com o 

diretor, mas diz que, para isso, precisa desarmar-se. Nos processos, ela busca estar com o corpo e 

a percepção abertos e busca na repetição dos ensaios o encontro de gestos, de tons que nascem 

com a improvisação.  

Para “entrar na personagem”, a atriz utiliza um apoio sensorial que muitas vezes vem 

com a música. Ela busca um local, longe da agitação, onde medita e escuta música. “É uma 

brincadeira, um jogo duro, mas é maravilhoso, porque você às vezes se descobre dois minutos 

antes de entrar em cena. É uma catarse incrível. Ou se descobrir em cena” (GUEDES, 2016, 

informação verbal)43. Ela diz que não faz uso de nenhum tipo de registro em diários ou cadernos 

e que vê os processos como jogos de erros e acertos, mas, principalmente, como um cenário 

amplo que muda muito durante as filmagens.  

 

 

 
Figura 16: Making of do filme Era uma vez eu, Verônica. 

 

 
   Fonte: ERA uma vez eu, Verônica. Direção de Marcelo Gomes. Recife (Brasil): Rec  
              Produtores, Dezenove Filmes, Urban Factory, 2012. (90 min.), son., color. 
 

 
Eu acho que todo ator é muito seguro. Imagina você entrar num mundo que não é seu. 
Então, o que ele puder ter de coisas para se alimentar, ele vai segurando. Fora que tem 
muita gente ali lhe olhando e esperando muita coisa do seu trabalho. Você, quando 
chega nos primeiros ensaios, vem carregado de muita coisa. É natural. Eu tento começar 
aos pouquinhos. Eu prefiro chegar lá do que já vir pronta. Eu prefiro a insegurança do 
não saber do que a segurança do saber tudo. Porque eu sei que eu vou chegar lá se eu 

                                                
43 Entrevista concedida por GUEDES, Hermila.[. Entrevista III. [abr. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (27 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “C” desta tese] 
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tiver ajuda. Por isso, que eu adoro ser dirigida. Por isso que eu adoro fazer processos de 
trabalho (GUEDES, 2016, informação verbal). 44 
 
 
 
 
 
 

3.3.4 CLODOALDO 
 
 

O Som ao Redor é um filme sobre como uma determinada estrutura de poder, herdada de 

um passado ligado ao latifúndio açucareiro e escravagista que ainda permeia as relações urbanas 

no Recife. O filme é ambientado em uma rua da Zona Sul da cidade, onde a maioria dos imóveis 

é de seu Francisco, vivido pelo ator J. W. Solha, proprietário de terras na Zona da Mata de 

Pernambuco e figura de autoridade na rua. Francisco, vivido pelo ator W. J. Solha, é desenhado 

com uma espécie de coronel urbano que habita a cobertura de um prédio, uma “casa grande” 

contemporânea, e detém autoridade sobre tudo o que se pratica na “sua” rua. 

O filme se estrutura na sensação de que algo está para acontecer, mas nada ocorre. 

Clodoaldo, a personagem principal do filme, vivido pelo ator Irandhir Santos, só surge na 

segunda metade do filme, quando todos os personagens da rua já nos são conhecidos. Clodoaldo 

é um vigilante de rua e coordena uma milícia com outros dois integrantes, Fernando e Ronaldo, 

que chega ao bairro para vender proteção. Com a permissão dos moradores assustados com o 

latrocínio da região e a “benção” de seu Francisco, o grupo se estabelece durante a noite numa 

tenda montada na calçada para garantir a segurança dos moradores que “colaboraram com a 

iniciativa”. 

Muitas camadas de sentido são construídas no filme. Câmeras de segurança, guaritas e 

grades remetem ao sentimento de medo dos moradores. Uma sensação de não pertencimento dos 

moradores ao espaço público é construída a partir da presença de muros altos que diminuem o 

elemento humano em relação à arquitetura, numa crítica direta à especulação imobiliária da 

cidade e ao individualismo dos que lá vivem. Sons de máquinas de solda, tratores e ruídos de 

música brega invadem a vida dos moradores. Diferenças profundas nas relações assimétricas 

entre patrões e empregados domésticos são mostradas em suas contradições mais cotidianas, 

                                                
44 Entrevista concedida por GUEDES, Hermila.[. Entrevista III. [abr. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (27 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “C” desta tese] 
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onde crianças negras assistem à televisão do “patrão” e deitam na cama gigante quando não há 

ninguém em casa, enquanto seus pais trabalham na cozinha, a “senzala contemporânea”. 

O filme se constrói em situações cotidianas sob o ponto de vista da classe média urbana 

e, para ajudar na construção desse realismo do filme, o diretor optou por misturar atores 

profissionais e não profissionais. Essa estratégia fez com que o roteiro inicial, que descrevia 

precisamente as sequências mas não continham diálogos finalizados, não fossem entregue aos 

atores no início dos ensaios. A ideia do diretor era possibilitar a construção do que seria dito a 

partir da interação entre os atores e não-atores durante os ensaios.  

Todo o trabalho de construção da atuação foi coordenado por Amanda Gabriel, e Leo 

Lacca, preparadores de elenco. O esforço da dupla de preparadores consistia, inicialmente, em 

construir um jogo no qual o texto falado saísse com naturalidade.  

Apenas os atores Irandhir Santos, W. J. Solha e a atriz Maeve Jinkings tiveram acesso ao 

roteiro completo. Os atores coadjuvantes e todo o corpo de figurantes chegaram ao set 

conhecendo pequenas situações da história. Albert Tenório fez parte do elenco de atores 

coadjuvantes e viveu Ronaldo, companheiro de ronda noturna chefiado por Clodoaldo. 
  

Começaram os ensaios, eu nunca tive acesso ao roteiro completo, só a algumas cenas. E 
tivemos um laboratório. Foi uma coisa bem conversada. Pra a gente se inserir no 
universo dos guardadores de rua e nós ficamos algumas noites lá fazendo a ronda. A 
população achava que a gente era mesmo guardador de rua e nos ofereciam café, 
comida. Eles se sentiam seguros com a presença da gente. Eu cheguei a abrir o portão 
de uma casa e a gente se apresentou como os novos seguranças da rua. E daí veio o 
texto. Kléber não permitiu que a gente tivesse acesso ao roteiro inteiro pra não 
contaminar, talvez. Você se pergunta: onde é que eu estou? Mas ao mesmo tempo lhe 
livra de cometer algum clichê. Alguma coisa que você tinha na cabeça prontinha pra 
dar. Isso leva você a descobrir outros caminhos que não tenha uma ligação direta com a 
montagem do filme (TENÓRIO, 2016, informação verbal).45 

 
Tarkovski (2002) defendeu algumas ações que negam a eficácia de algumas técnicas de 

trabalho de Stanislavski (2001) na construção da personagem. O diretor russo questiona o ator 

racional de formação stanislavskiana que baseia sua construção a partir de questionamentos que 

o Método Stanislavski (2001) sugere. Perguntas como: qual o objetivo, qual a ideia subjacente, 

qual o núcleo da imagem? 

                                                
45 Entrevista concedida por TENÓRIO, Albert. Entrevista IX [abr. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (14 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “H” desta tese] 
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Essa crítica empreendida por Tarkovski (2002) está direcionada ao ator mais analítico e 

cerebral que pressupõe conhecer o filme em sua forma final, levando em consideração o corpo 

inteiro do roteiro, o subtexto e as opções de montagem do filme. “Não aceitar que, no cinema, o 

ator não deve ter uma imagem de como o filme será concluído” (TARKOVSKI, 2002, p. 174). 

 
Quando faço um filme, tento não atormentar meus atores com discursões, e não admito 
que o ator estabeleça uma ligação entre o trecho que está representando e o filme em sua 
totalidade; à vezes não permito que ele o faça nem mesmo com relação às cenas 
imediatamente anteriores ou posteriores (...) Terekhona não conhecia o roteiro inteiro e 
representou seu papel em partes separadas (...)  Seria melhor que ela não conhecesse o 
enredo e não soubesse, realmente, que o marido não voltaria (TARKOVSKI, 2002, p. 
171-173). 

 
O ator profissional tem noção da fragmentação de um filme. Ele tem que ter noção do 

valor daquela cena unitária, mas também do valor daquela cena no contexto e das possibilidades 

de construção de sentido que a montagem constrói. Os atores não profissionais não têm nenhuma 

ideia sobre as técnicas de filmagem, nem da fragmentação que compõe um filme. Amanda 

Gabriel (2016), preparadora de elenco, diz que nos primeiros encontros com os atores não 

profissionais, começa e introduzir algumas técnicas para que eles se familiarizem com o set. 

Nem sempre o elenco recebe o roteiro inteiro, às vezes só o produtor de elenco, que mal 

falou sobre o que era o filme. Quem conhecia o roteiro completo além dos três atores principais 

eram os preparadores de elenco e o diretor.  

O diretor também tinha consciência de que as cenas só mostrariam sua eficácia, ou não, 

quando fossem testadas nos ensaios, a partir da fala das personagens e dos jogos de improvisação 

que iriam ser feitos pelos preparadores de elenco. 

  
Durante o processo de ensaio é quando você descobre se uma determinada cena 
funciona ou não. E, a partir desse trabalho, é quando você começa a visualizar o filme 
com mais nitidez. E, nesse sentido, é quando você percebe a qualidade das pessoas, dos 
atores com que você está trabalhando (MENDONÇA FILHO, 2016, informação 
verbal).46 

 
Os ensaios do filme foram feitos cinco semanas antes das gravações e coordenados por 

Amanda Gabriel e Leonardo Lacca. Eles relatam que estimularam o elenco a recriar a cena e dar 

corpo ao que estava sugerido no roteiro. Não foram ensaiadas todas as cenas, apenas o que eles 

consideravam como sequências chaves. “A ideia era fazer, através dos ensaios, a personagem 

                                                
46 MENDONÇA FILHO, Kleber. Entrevista com o diretor. IN: O SOM ao Redor. Direção de Kleber Mendonça 
Filho. Produção de Cinemascópio. Brasil: Vitrine Filmes; The Cinema Guild, 2013. (131 min.), DVD, son., color. 
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chegar, e evitar o excesso de repetições para que os atores não profissionais não ficassem 

engessados no espaço e descobrissem intuitivamente a melhor forma de agir (GABRIEL, 2016, 

informação verbal).47 

Os preparadores também serviram como catalisadores na construção de um passado para 

cada uma das personagens. Cada ator trouxe suas sugestões e, a partir de conversas, foi-se 

criando uma memória para cada um deles. “Eu crio um passado a partir de histórias que não 

estão no roteiro, tento estimular a imaginação e a capacidade de recriação dos atores” 

(GABRIEL, 2016).  

Nos ensaios havia a preocupação de construir um universo e uma atmosfera para que a 

personagem chegasse e isso, para os preparadores, é uma forma de construir uma atuação mais 

pautada na humanidade das pessoas do elenco. Os ensaios foram realizados na casa do diretor do 

filme, na rua onde de fato as filmagens aconteceram. 

Nos ensaios com os atores não profissionais, a estratégia foi identificar ligações entre 

experiências vividas por eles e as situações pautadas na personagem. Amanda descreve o ensaio 

como um momento de encontrar uma modulação e um ritmo comum a todos os atores, 

profissionais ou não. A dificuldade surge no momento de diálogo entre os atores profissionais e 

os não profissionais, uma vez que o primeiro atende a impulsos, ou seja, gatilhos resultantes de 

sua elaboração, e o segundo precisa de estímulos específicos que precisam ser construídos nos 

ensaios. 
Um entendimento da personagem profundo mas não o conhecimento do que iria 
acontecer entre as personagem. Uma construção para que as emoções e o corpo 
ficassem disponíveis para os estímulos que surgiam nos ensaios, local onde os diálogos 
finais eram elaborados. Uma leitura branca no começo, apenas para a gente descobrir o 
que se passa e ter familiaridade com o texto, com algumas palavras. Então essa 
construção da gordura da personagem teve uma liberdade incrível, nada foi imposto. 
Acho que as atuação é composta antes, durante as filmagens. Isso foi muito válido esse 
tipo de processo em O Som ao Redor (GABRIEL, 2016, informação verbal).48 

 
Mendonça Filho (2013) diz que buscou as pessoas pela fisicalidade, mas também elencou 

gente que ele achava interessante e que poderia emprestar algo muito particular à personagem. 

Por isso, houve uma seleção com muitas pessoas, em que ele fez perguntas básicas e registrou as 

                                                
47 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
48 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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imagens em vídeo. Depois, houve uma nova seleção com o mesmo grupo, agora reduzido, para 

definir quem iria fazer o papel de quem. 
 

Muitas pessoas não eram atores profissionais, mas eram pessoas interessantes. A partir 
daí, você começa os ensaios e é lá que você descobre que uma cena é boa por causa do 
ator. Eles reagem pessoalmente à cena e falam de experiências de vida que remetem 
aquela situação, isso foi muito interessante (MENDONÇA, 2013, informação verbal).49 

 
O diretor também comenta que foi investido um foco na construção de uma “arqueologia 

emocional” dos atores. Por “arqueologia emocional” ele define a construção de memórias e a 

fabulação de vivências ocorridas nas vidas passadas das personagens.  

Kléber Mendonça Filho (2013) diz que dos três seguranças, Clodoaldo, Ronaldo e 

Fernando, dois haviam perdido algo significativo. Fernando perdeu o olho e Ronaldo a irmã, 

atropelada numa rodovia estadual. Clodoaldo perdeu o pai, assassinado a mando de “Seu 

Francisco”, mas isso só é revelado no final do filme. Toda partitura gestual de “Seu Francisco” é 

baseada na postura de um senhor de engenho, enquanto que a composição de Clodoaldo baseia-

se no molde de um jagunço.  

Albert Tenório (2016), ator que viveu Ronaldo, diz que construiu a memória da 

personagem a partir de um sentimento de admiração e gratidão que depositou em Clodoaldo, que 

“ajudou a juntar os restos da irmã atropelada’. A personagem Ronaldo é capaz de matar e morrer 

em nome de Clodoaldo e Albert compôs alguns traços que comenta: 
O meu timbre de voz é menos grave do que o de Clodoaldo, mais passiva. Sou sempre 
submisso. Foi um processo crescente. Houve muita conversa sobre o núcleo narrativo, 
sobre as possíveis intenções das personagens. Do que aquilo poderia desencadear. As 
situações que não estavam no texto, o background do personagem. De onde ele veio. 
Antes dele ir pro trabalho o que ele foi fazer. Como é a vida dele. Você vai construindo 
a base humana dele pra entende-lo.  Essa construção é bem colaborativa. Amanda 
Gabriel foi uma catalisadora dessas ideias, eles nos deram uma liberdade muito grande 
(TENORIO, 2016, informação verbal).50 

 

Como parte de seu trabalho de composição, Irandhir Santos passou três semanas  

cumprindo o que ele chama de “ritual”. O ator fez rondas noturnas e tornou-se um andarilho e 

“guardador da paz” da rua onde acontece o filme. Abriu portões para os moradores e disse que 

trocou de fato o dia pela noite. Como ator, tentou “ser impregnado pela noite e pela sensação das 
                                                
49 MENDONÇA FILHO, Kleber. Entrevista com o diretor. IN: O SOM ao Redor. Direção de Kleber Mendonça 
Filho. Produção de Cinemascópio. Brasil: Vitrine Filmes; The Cinema Guild, 2013. (131 min.), DVD, son., color. 
50Entrevista concedida por TENÓRIO, Albert. Entrevista IX [abr. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (14 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “H” desta tese]. 
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horas mortas”. Irandhir diz que isso o fez olhar diferente para o espaço esvaziado e para o 

comportamento das pessoas que o habitavam.  

Irandhir é um ator que faz construções muito complexas. Em O Som ao Redor, tudo se 

ancorou no laboratório noturno, e também na construção de uma memória muito profunda de 

quem era Clodoaldo e de uma partitura corporal que nasceu da observação dos guardadores de 

rua. O segundo investimento é a construção de uma camada racional que descreve e constrói toda 

uma periferia de fatos e de afetos que resultou na vinda de Clodoaldo para o Recife. No entanto, 

a personagem de Clodoaldo se desenha no final a partir de camadas que ele chama de 

“invisíveis”, “subjetivas”. O ator diz que essa racionalidade dá um entendimento do personagem, 

uma moldura que dá segurança e margem depois para improvisar e chegar no espírito dele. 

 
No roteiro do filme estava uma série de ações que para mim são ações mínimas mas 
resumiam o que era o filme para mim. Clodoaldo caminha na rua. Chega a uma portaria. 
Pede licença para poder ter acesso. Espera num pequeno espaço para que uma outra 
grade se abra. Caminha até o elevador de serviço do prédio. Sobe até o último andar do 
prédio. No corredor, caminha em direção a uma outra grade. Uma doméstica pede para 
esperar enquanto chama o patrão. Você espera e todo esse processo é formado por ações 
cotidianas que todo mundo faz. Mas para mim, cada uma delas, cada abrir de uma porta, 
cada espera era muito o que o filme me falava (SANTOS, 2013, informação verbal).51 

 
 

Eugênio Barba (2009) define a reconstrução da vida através da arte da atuação,  a partir 

do que ele chama de Extracotidiano. Esse conceito refere-se à necessidade de dilatar o corpo de 

uma configuração habitual a partir de técnicas adaptadas do teatro oriental. Essa prática, segundo 

Barba, levaria a uma construção de um estado corporal e mental específico da cena. Um corpo 

que preparado liberta-se do equilíbrio habitual.  

Icle (2011) define, a partir de um estudo da “consciência extracotidiana”, dois estágios de 

elaboração do ator. Uma primeira fase seria a criação de um material expressivo que nasceria da 

experimentação de estados energéticos diferenciais, sequências de ações e situações brutas. Essa 

fase dialoga muito com a fase de laboratório no cinema, onde através da experiência e da 

interpretação das sensações vividas se elaboram novos estados corporais.  

Esse processo mencionado por Icle (2011) parte do pressuposto da criação de algo não-

verbal inicialmente. O autor diz que os processos racionais são minimizados para que outro nível 

de consciência surja. 

                                                
51 SANTOS, Irandhir. Entrevista com os autores. IN: O SOM ao Redor. Direção de Kleber Mendonça Filho. 
Produção de Cinemascópio. Brasil: Vitrine Filmes; The Cinema Guild, 2013. (131 min.), DVD, son., color. 
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Essa técnica extracotidiana baseia-se na alteração do equilíbrio. Sua finalidade é um 
equilíbrio permanentemente instável. Refutando o “equilíbrio natural”, o ator intervém 
no espaço com um equilíbrio de luxo; complexo, aparentemente supérfluo e com alto 
custo de energia (BARBA, 2009, p.39). 

 
A vivência do ator Irandhir Santos com a rua noturna durante três semanas certamente o 

fez criar um material expressivo a partir da vivência de novas intensidades. Esse material será 

requalificado a partir de uma segunda fase, que Icle (2011) chama de “elaboração”. Para Icle 

(2011), essas primeiras elaborações são responsáveis, também, pelas primeiras rupturas 

“estruturais do sujeito ator”. As inúmeras repetições dessas elaborações que ocorrem nos ensaios 

fariam, segundo o autor, o ator entrar num estado alterado de consciência, que ele nomeia como 

consciência extracotidiana. 

Elaboração, para Icle (2011), seria o processo de ensaio no qual o diretor entra como um 

agente que vai intervir na atuação buscando as especificidades do roteiro, no caso do cinema. 

Essa modelagem está vinculada à presença de um texto que lapida esse estado energético 

construído pelo ator, anexando a ele dados concretos da personagem. No cinema, parece 

pertinente criarmos um paralelo entre o trabalho de preparação do ator nos laboratórios e a 

chegada do diretor aos ensaios.  

Os ensaios, para Icle (2011), baseiam-se em repetições de estados psicofísicos 

“experimentados e modelados na etapa de elaboração”. O autor diz que o ator deve agir, pensar e 

tomar consciência de sua ação para que a mente se expanda, constituindo o que ele chama de 

consciência extracotidiana. “A consciência é um atributo privado da mente, e só temos acesso a 

ela por intermédio de nossa própria experiência ou por indícios nos comportamentos de outros 

sujeitos” (ICLE, 2011, p. 35). 

Icle (2011) define a consciência como uma experiência que se constrói pela ação do 

sujeito e que possui uma íntima vinculação com as emoções que se conectam ao corpo de uma 

maneira singular. Esse estado de consciência extracotidiana seria construído nos laboratórios e 

nos ensaios por meio da improvisação e da repetição excessiva de determinadas situações. 

 
O ator improvisa e, na sua ação, já existe um conhecimento complexo que só terá 
validade e eficiência se puder ser repetido, reproduzido. A reprodução nunca é algo 
resgatado do passado em todos os seus termos, ela é uma reconstrução. É a consciência 
em seus diferentes níveis que assegura ao ator a capacidade de recriar estados 
energéticos específicos (ICLE, 2011, p. 60). 
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Uma das cenas chaves do filme O Som ao Redor consiste no momento em que Clodoaldo 

entra na cobertura de “Seu Francisco” para lhe pedir permissão para fazer o serviço de vigilância 

noturna na rua. “Seu Francisco” é o assassino do pai de Clodoaldo, mas isso só se revela no final 

do filme. A função da cena consiste na personagem principal subir para conquistar a confiança 

de um homem que matou o seu pai. 

O desfecho de uma vingança só surge no final do filme, mas a composição de Irandhir é 

complexa. Ele elaborou níveis diferentes de alívio e nervosismo à medida em que atravessa cada 

obstáculo para chegar à cobertura de Francisco. Toda aquela tensão não faz sentido num 

primeiro momento, mas quando o filme é revisto, toda aquela tensão faz sentido, muitas camadas 

se desvelam. Existe uma espécie de “filme” que passa dentro da cabeça do ator que é resultante 

de uma construção muito complexa e, certamente, não é percebido num primeiro olhar.  

Todos os diálogos foram improvisados durante os ensaios e a cena foi repetida inúmeras 

vezes até ganhar corpo. A cena do elevador estrutura-se a partir de uma série de grades que são 

abertas e esperas entre a abertura dessas grades que Clodoaldo e o parceiro, Fernando, têm que 

passar para poder conhecer e ter acesso à “Seu Francisco”. 

Irandhir desenhou toda uma partitura de ações no qual Clodoaldo ia sendo tensionado aos 

poucos, à medida que pedia permissão para entrar em cada área do prédio. Na cozinha, enquanto 

espera a chegada de Francisco, Clodoaldo está ansioso e mexe com os braços. A empregada vai 

chamar o senhor. Clodoaldo espera, olhando para a entrada da sala, inacessível a ele. A espera é 

longa e Clodoaldo olha fixamente. A empregada volta sozinha e mais uma espera. Finalmente, 

“Seu Francisco” chega e  um aperto de mão discreto denota a ansiedade do encontro. O diálogo 

começa. 
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Figura 17 – Still de cenas dos ensaios da sequência do elevador, filme “O Som ao Redor” 

  
Fonte: O SOM ao Redor. Direção de Kleber Mendonça Filho. Produção de Cinemascópio. Brasil: Vitrine   
            Filmes; The Cinema Guild, 2013. (131 min.), DVD, son., color. 
 

 
As ações indicadas no roteiro para mim eram ações mínimas mas que ali estava 
resumido o que era o filme. Clodoaldo caminha pela rua. Chega a uma portaria. Pede 
licença para ter acesso ao último andar. Passa por uma grade. Depois que atravessa essa 
grade, espera num pequeno espaço para que uma outra grade se abra e, aí, atravessa e 
vai para o elevador de serviço. Sobe o elevador e outra grade. Toca a campainha e uma 
doméstica vem atender. Clodoaldo e Fernando esperam muito até que Francisco chega. 
Todo esse processo eram ações cotidianas muito simples mas com uma força muito 
grande. Cada abrir de porta, cada espera, com aquilo o filme me falava muito 
(SANTOS, 2013, informação verbal).52 

 
Figura 17 – Stills de cenas da sequência do elevador presentes no filme finalizado 

  

  
Fonte: O SOM ao Redor. Direção de Kleber Mendonça Filho. Produção de Cinemascópio. Brasil: Vitrine   
            Filmes; The Cinema Guild, 2013. (131 min.), DVD, son., color. 
                                                
52 SANTOS, Irandhir. Entrevista com os autores. IN: O SOM ao Redor. Direção de Kleber Mendonça Filho. 
Produção de Cinemascópio. Brasil: Vitrine Filmes; The Cinema Guild, 2013. (131 min.), DVD, son., color. 
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Francisco 
E esse cabra aí, não fala não? E esse olho cego? 

Fernando 
Se brincar, eu enxergo melhor do que o senhor. 

Francisco 
Lampião também era cego de um olho. Enxergava melhor do que eu e foi apagado. 

Fernando 
Mas antes dele cair, derrubou muito. 
Francisco (olhando para Clodoaldo) 

Gostei do cabra. Como é o seu nome? 
Fernando 

Fernando Gomes da Silva 
Francisco (olhando para Clodoaldo) 

E o seu? 
Clodoaldo 

Clodoaldo Pereira do Santos 
Francisco 

Vocês são de onde? 
Clodoaldo 

Eu sou de Limoeiro e Fernando é daqui mesmo 
Francisco 

Daqui de onde? 
Fernando 

Da Guabiraba 
Francisco ri (O SOM ao Redor, 2013) 

 
 

Esse texto nasceu no ensaio. Irandhir tinha todas as falas de Clodoaldo definidas mas o 

diretor omitiu dele a frase sobre Lampião, que já havia “derrubado muitos antes de ficar cego”. 

Kléber sugeriu que “Seu Francisco” falasse o nome de Lampião, ao comentar o olho cego de 

Fernando, enquanto ele diz: “Mas antes dele cair, derrubou muito.”. Essa deixa foi uma alavanca 

emocional para que Irandhir acessasse todo o universo de vingança que foi construído para 

Clodoaldo. Ao descer do elevador, Clodoaldo chora discretamente enquanto reclama com 

Fernando sobre a conversa com “Seu Francisco”. A história de Lampião foi um gatilho criado 

pelo diretor, que surgiu nos ensaios. Essa cena, à medida que era ensaiada, repetida, ganhava 

corpo.  
 

Eu cada vez mais me convenço que o lugar do ator no filme não é o do texto, do 
dialogo. A fala é o lugar do ator. O ator esta num lugar em que é signo e é emissor. Ele 
não é o personagem mas o discurso está colado nele. Onde é que esse ator vai estar para 
que ele me dê algo novo, novas camadas de significado que não sejam redundantes, pois 
a fotografia já está dizendo algo, a arte está dizendo algo. É no não dito que esse ator 
trabalha, é na não fala. Eu busco muito o lugar da dialética e negar um pouco o que esta 
sendo dito. (GABRIEL, 2016, informação verbal)53 

  
                                                
53 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 



 87 

3.4 ALÉM DA MOLDURA 
 

A partir dos anos 1990, o trabalho de construção da personagem no cinema nacional se 

requalificou com a presença dos preparadores de elenco.  Fátima Toledo, Sérgio Penna e, no 

cinema pernambucano, Amanda Gabriel, que agregaram ao filme conhecimentos que ajudaram a 

fomentar métodos de preparação que dialogam profundamente com técnicas orientais adotadas, 

até então, apenas no teatro. Esse fenômeno trouxe um universo de técnicas que se ancora no 

trabalho corporal, fora do domínio de conhecimento da maioria dos diretores de cinema. 
A primeira mudança significativa começa com o contato com o texto. No processo de 
direção tradicional, ancorada pelo diretor, o ator chega à equipe já com alguns vetores 
construídos de sua personagem, desenvolvida individualmente e coletivamente, vai 
trabalhar a partir de leituras brancas e leituras dramáticas do roteiro, que serão 
modeladas pelo diretor. Com a preparação do ator, o trabalho do ator começa com um 
trabalho físico intenso e, a partir de uma exaustão, começa um jogo de sugerir eventos 
que trazem a personagem para o ator de maneira indireta. O cinema psicológico, o 
cinema que explica, que revela as causas dos sentimentos me parece cada vez menos 
emocionante, menos necessário. O cinema que vem do corpo, da experiência física, da 
sensação absoluta e, portanto, da matéria humana, este cinema, sim, me deixa à flor da 
pele, me parece cada vez mais necessário (TOLEDO apud CARDOSO, 2014, p. 186). 

 

Uma das técnicas mais conhecidas é o treinamento energético (BARBA, 2006), que 

busca uma desconstrução do corpo cotidiano e de uma gestualidade pautada em hábitos e 

heranças que transferem o investimento do ator da intelecção para o físico. Desse corpo 

desconstruído, sem travas e imerso num processo de ressignificação, nascem impulsos vivos que 

se transformam em emoções. Esse trabalho focado no corpo busca uma essência, e quem sente é 

o ator sem, inicialmente, a mediação da personagem. O diálogo com a performance, nesse 

momento, parece evidente. 
 

Rompe, enfim, a sujeição intelectual à linguagem, dando sentido de uma 
intelectualidade nova e mais profunda, que se oculta sob os gestos e sob os signos 
elevados à dignidade de exorcismos particulares (...) E pouco importa que esses outros 
planos sejam realmente conquistados pelo espírito, isto é, pela inteligência; isso é 
diminui-los e não interessa, não tem sentido. Importa é que, através de meios seguros, a 
sensibilidade seja colocada num estado de percepção mais aprofundada e mais apurada, 
é esse o objetivo da magia e dos ritos, dos quais o teatro é apenas um reflexo 
(ARTAUD, 2006, p. 103-104). 

 

Segundo Burnier (2006), pioneiro no treinamento energético no Brasil, a partir do grupo 

Lume, essa estratégia se ancora em uma abordagem  não interpretativa da  representação na qual 

as ações nascem. A busca é de expurgar as energias contidas nesse corpo não trabalhado para 
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que ele se abra a experiências mais profundas que o façam entrar em contato com “extratos mais 

profundos, dinamizando, assim, as energias potenciais” (BURNIER, 2006). Nesse trabalho, se 

configura uma nova forma de pensamento pautado na organicidade que nasce com a 

experimentação e, não, por meio do investimento intelectual e dedutivo. 

A partir desse desbloqueio reflexo da exaustão, o ator começa um jogo de improvisações 

muito pautado nos trabalhos de Grotowski e o texto é apresentado aos poucos, por meio de 

estímulos dados pelo preparador em função das demandas do roteiro e da cena. Os ensaios, nesse 

momento, são muito mais pautados no encontro do ator com a personagem do que na repetição 

de uma cena específica. Ao “levantar as cenas” (TOLEDO, 2014), as falas brotam do ator de 

maneira mais fluida e intuitiva. 

Um outro ponto importante na preparação dos atores é a imersão. Esses trabalhos são 

feitos nos cenários do filme ou em ambientes que se assemelham às locações onde serão 

gravadas as cenas em questão. O ator deve estar disponível e essa abertura deve ser profunda, 

pois os exercícios muitas vezes são invasivos e transformadores.  

 
Muitas vezes, me sentia invadida. Não tinha resposta. Não tenho até hoje. Mas lá 
alguém me falou uma vez para esquecer os porquês e pensar em viver o filme, apenas 
viver. Foi o que eu fiz. Abri as portas do meu eu, mostrei minha alma para ela. O 
processo de Fátima deixou marcas, foi perturbador, mas o nível de concentração que ele 
me proporcionou, o respeito com o meu tempo, as descobertas que fiz, isso não tem 
preço (GUEDES, 2016, informação verbal).54 

 
O método de Fátima Toledo (2014) não trabalha com a ideia de personagem e não investe 

numa leitura intelectual baseada em Stanislavski (2001). Não há mímese corpórea. É um trabalho 

de autoconexão e, não, de construção de uma máscara. A personagem nasce a partir de jogos que 

o ator vai experimentando dentro de si. A personagem é o ator com empréstimos de sentimentos 

reais, mas tendo aspectos do roteiro trabalhados. A conexão com o eu do ator é feita com 

bioenergética, kundalini, exercícios físicos diversos que desconstroem o corpo cotidiano e que 

fazem nascer ações do ser do ator e, não, do que está desenhado no roteiro. Para a preparadora, a 

construção de conexões entre o ator e a personagem só começa quando eles estão completamente 

desarmados. “Como diretor o meu foco é o elenco. É dali que emana a vida de qualquer filme, é 

dos atores que vem o sopro de vida. Foi com Fátima Toledo que aprendi que a interpretação vem 

                                                
54 Entrevista concedida por GUEDES, Hermila.[. Entrevista III. [abr. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (27 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “C” desta tese] 
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do corpo, do jeito de andar, do jeito de se movimentar e não do cérebro e da memória” 

(AÏNOUZ, 2014, informação verbal).55 

A preparadora Fátima Toledo foi aluna de Eugênio Kusnet, ator russo de formação 

stanislavskiana, que dedicou sua vida ao teatro e à formação de atores no Brasil. Entre as décadas 

de 1950 e 1960, ele trabalhou no Teatro de Arena e foi ator e professor no Teatro Oficina. Para 

Kusnet, a formação de um ator passa por um método que busca a produção de ações 

inconscientes (TOLEDO, 2013).  

A construção de uma personagem deve levar em conta uma suposta verdade e na 

desconstrução da ideia de mímese  o ator deve evitar dois caminhos extremos, mas comuns no 

trabalho de atuação: uma entrega emocional excessiva com um trabalho que plasticamente não 

convence e um excesso de racionalismo que extingue a paixão do ator. O método de Fátima 

Toledo se ancora fortemente nas ideias de seu mestre. 

É necessário despertar a sensibilidade do ator para viver esse mundo ilusório e motivar a 
sua imaginação para construir ações reais no universo ficcional (...) o foco do 
treinamento é na pessoa em si, em despertar o desejo de estar em cena, o prazer de 
revelar, buscar, jogar (...), para que possamos conduzi-los da maneira mais apropriada 
ao conhecimento de si mesmo, do outro e do universo do filme a ser realizado 
(TOLEDO, 2013). 

3.4.1 SUELY 
 

Figura 19 – Frame do filme O Céu de Suely, de Karin Aïnhouz 

 

     Fonte: Elaborado pela autora a partir de imagens capturadas do filme . 
 

Segundo filme de Karin Aïnouz, O Céu de Suely (2006) conta a história de Hermila, uma 

moça pobre que, sozinha, volta a Iguatu, sua cidade natal, um lugar perdido no interior do Ceará, 

carregando um menino no braço e ideais românticos, após um breve tempo vivendo em São 

Paulo. De volta, ela espera a chegada do marido que deve reencontrá-la. Marido esse que nunca 

                                                
55 Entrevista concedida por AÏNOUZ, Karin. Entrevista X [abr. 2013]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 
2013. 1 Arquivo .mp3 (30 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “I” desta tese] 
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chega. Na falta de trabalho e dinheiro, Hermila tenta re-inventar  sua vida, movida pelo sonho de 

ir embora para o lugar mais “longe possível”. 

No interior de Iguatu, uma região aparentemente desértica, tórrida e marcada pela 

escassez, Hermila deseja autonomia, liberdade, um desejo motivado pela falta, que faz com que a 

protagonista, diante da pobreza extrema, decida vender seu corpo numa rifa. Uma noite no 

paraíso com a moça de cabelo “metade louro, metade ruim”. Para vencer a falta de dinheiro, 

Hermila embala seu corpo como quem embala um fetiche barato, atribuindo-lhe um valor de uso 

disfarçado sob o rótulo de Suely. 

O Céu de Suely é uma história aparentemente banal que se torna singular exatamente 

porque constrói uma mulher que renuncia à sua invisibilidade e pobreza, negando uma esperada 

posição de vítima. Nesse sentido, o filme recorta uma realidade muito cara ao Nordeste do 

Brasil, amplificando um protagonismo feminino, fenômeno que timidamente surge entre as 

populações mais pobres. Um feminino tido como oposto de uma matriz masculina, carregado de 

alteridade, enigmático e sempre recluso à esfera doméstica, que vem dando origem a um 

feminino em construção. Assim, papéis historicamente determinados como masculinos ou 

femininos acabam se imbricando, dando origem a novas representações sociais, a novas formas 

de se afirmar como sujeito. 

Em O Céu de Suely, o realismo chega a ser reforçado por uma estratégia muito 

interessante do diretor, que preserva o primeiro nome dos atores nas personagens. Dessa forma, 

Hermila (Hermila Guedes), João (João Miguel), Maria (Maria Medeiros), entre outros 

atores/personagens que também vêm do interior do Nordeste do Brasil, emprestam seus nomes 

reais à ficção na busca por um realismo que lhes é imanente: o drama de uma moça imatura, 

vestida como adolescente, transformada em uma mulher capaz de se transformar, de dar a volta 

por cima num mundo ainda profundamente espelhado na figura do homem. Dessa forma, o filme 

contribui para desconstruir os discursos que legitimam a figura masculina como sinônimo de 

poder. 

O Céu de Suely tem como cenário o Sertão do Ceará e a cidade de Iguatu, um local de 

passagem que chama atenção visualmente pela ausência de construções na estrada e pelo excesso 

de horizonte. O excesso de céu parece opressor, e foi nessa cidade que um grupo de atrizes viveu 

durante seis semanas. 
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Quando chegaram ao local, quatro atrizes começaram a morar juntas e o papel principal 

de Suely poderia ser realizado por três das quatro atrizes. Hermila Guedes era uma delas. Fátima 

Toledo e o diretor Karin Aïnouz fizeram testes e ensaios para definir com que papéis as atrizes 

ficariam, e houve uma discordância inicial entre a preparadora de elenco e o diretor. Fátima 

Toledo havia preferido outra atriz e, não, Hermila Guedes, por achar que havia pouca capacidade 

de entrega para a personagem Suely. 

 
Fátima Toledo, eu não sei o que é que incomodava a ela, eu não sabia o que seria da 
personagem ou não seria da personagem do corpo que eu trazia. Ela queria me dar a 
força pra personagem que ela não via na atriz. E, ai, eu acho que ela desconstruiu a mim 
para que surgisse um outro ser ali. Aquela experiência é muito maluca e foi difícil. É 
muito um pouco de superação. Na preparação, há uma força que eu achei e dei àquela 
personagem (GUEDES, 2016, informação verbal).56 

 
Depois de alguns dias, Hermila ficou com o papel da protagonista, por opção do diretor, e 

as três moças, junto com a atriz Zezita Matos, que faz o papel da avó de Suely no filme, moraram 

juntas numa casinha da cidade durante todo o período de laboratório, ensaios e filmagem. 

Hermila diz que não se sentia em casa; havia uma mala com roupas sempre no canto da cama e 

um direcionamento por parte da preparadora de não deixá-la à vontade. 
Criou-se uma relação de família. Moramos juntas no mesmo quarto e sempre fiquei com 
a sensação de que a casa não é a minha. Ir para aquela atmosfera, fazer parte daquela 
cidade. Fiquei amiga das vizinhas, mesclei-me com aquelas pessoas. Usava a roupa da 
personagem, o que, no início, para mim foi quase insuportável (GUEDES, 2016, 
informação verbal).57 

 
Hermila Guedes (2016) diz que não teve acesso ao roteiro e que fazia ensaios de algumas 

cenas importantes para o filme depois de muito processo de ativação, para que o corpo e a 

concentração estivessem completamente envolvidos com a personagem. Dessa forma, a atriz 

comenta que a personagem ia se moldando e deixando de lado o que seria descartado.  

Ela afirma que não se preocupa com o contexto do filme e prefere, de fato, ser levada 

pelos ensaios e não ter um trabalho inicial com o roteiro. “Eu gosto de ir sendo conduzida, gosto 

de ser levada pela mão do diretor, que exerce um jogo de sedução” (GUEDES, 2016, informação 

verbal)58. “Procuro sempre estar atenta às falas dos atores durante os exercícios de preparação e, 

                                                
56 Entrevista concedida por GUEDES, Hermila.[. Entrevista III. [abr. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (27 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “C” desta tese] 
57 Entrevista concedida por GUEDES, Hermila.[. Entrevista III. [abr. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (27 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “C” desta tese] 
58 Ibdi. 



 92 

principalmente, no levantamento das cenas, quando as vivências das personagens se 

materializam nos diálogos” (TOLEDO, 2014, p.181). 

Hermila Guedes (2016) afirma que o processo de Fátima Toledo traz ferramentas de 

estímulos que são ativadas pelo diretor durante as filmagens. A atriz conta que as sensações 

ficam à flor da pele durante o laboratório e, rapidamente, vêm à tona quando impulsionadas na 

cena. “A gente tem uma linha de ação que não é exatamente a gente. Mas a humanidade com que 

a gente está fazendo aquilo é nossa”(GUEDES, 2016, informação verbal)59.  

No processo de preparação, Guedes (2016) comenta que a personagem e o ator, em 

algum momento, tornaram-se “um ser único”, e isso acontece porque não ocorre a representação 

e, sim, uma vivência real daquela atmosfera, uma série de experiências e estímulos que moldou 

os desejos da atriz aos da personagem.  

Nessa construção, é importante mencionar que não houve nenhuma busca de referências 

em moradoras do local, ou traços de pessoas, que poderiam ser adotados. Hermila Guedes (2016, 

informação verbal) lembra que Fátima Toledo sempre dizia a ela: “Não olhe pra ninguém”. E 

complementava, explicando que a informação já estava na roupa, no cabelo, nos objetos.  

Hermila Guedes (2016) analisa que com a preparação você fica aberta, mas cada cena 

tem um tom e, nas filmagens, quando a preparadora não estava mais no local, o diretor, Karin, 

inventou frases que acordavam a personagem e traziam emoções trabalhadas no laboratório. “Ele 

dava a chave e trazia tudo para a cena naquele momento” (GUEDES, 2016, informação verbal)60 

 Para Hermila Guedes (2016), o caminho foi sendo descoberto à medida que os ensaios 

avançavam e, na improvisação, “tudo nascia”. A atriz diz que o “chão do roteiro” era muito bem 

pensado, o que lhe dava segurança de sugerir um caminho, mas sem se fechar muito nele. Vale 

lembrar, aqui, que esse roteiro estava sendo mostrado para a atriz aos poucos. “A gente sabia das 

situações. Durante a filmagem, Karin filmou tudo na sequência e essa escolha dele ajudou a 

gente a mergulhar na história e a vivenciar” (GUEDES, 2016, informação verbal)61. 

 Abrir-se às incertezas foi uma atitude tomada pelo diretor, que viu na atuação, no material 

humano formado pelos atores, “uma linha de força que ganhou sustentação”. Fátima Toledo 

afirma que Karin descobre o seu processo durante a filmagem, embora pautado num projeto 

                                                
59 Ibdi. 
60 Entrevista concedida por GUEDES, Hermila.[. Entrevista III. [abr. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (27 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “C” desta tese] 
61 Ibdi 
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prévio bem definido (TOLEDO, 2014, p. 179). Há uma linha mestra do roteiro, mas as ações 

desse corpo vivo da ação é a matéria prima que direciona o caminho que o filme vai tomando,  e 

essa realidade contribui para esmaecer a ideia de um sujeito criador. 
Dirigir cinema é um ato meio perverso. Eu vi os atores anestesiados, em suspensão. Eu 
os via totalmente desestabilizados como se tivessem perdido o norte, o centro, e isso 
para mim era muito bom, pois eu precisava dessas pessoas desmontadas para poder 
moldar as emoções (AÏNOUZ, 2014, informação verbal).62 

 

Hermila Guedes (2016) relata que, no meio do processo, Karin Aïnouz trocou os nomes 

das personagens e adotou o nome real dos atores no filme. Suely transforma-se em Hermila e a 

atriz conclui que, exatamente nesse momento, a personagem transforma-se em um ser de carne e 

osso.  

 Essa estratégia de trocar as informações e surpreender para além do esperado, Karin 

jogou durante os ensaios e as filmagens. Hermila Guedes (2016)  conta que havia trocas de 

informações nos diálogos, troca de locação, trocas de horários, que tinham como estratégia 

desconstruir os artifícios da pessoa para que ela verdadeiramente se abrisse para o filme, para o 

inesperado. 

 

3.4.2 CLÉCIO 
 

  

Tatuagem, 2013, é resultado de uma reflexão sobre uma questão muito contemporânea, 

tendo a ver com uma leitura que você faz, em determinado momento, do pudor e do corpo e que 

passa a pautar uma política de um lado muito conservador com  relação a coisas que te 

incomodam. Para ancorar essa discussão, o diretor Hilton Lacerda definiu um romance entre um 

jovem soldado raso, Fininha (Jesuíta Barbosa), e o diretor de uma trupe de teatro, Clécio 

(Irandhir Santos). O romance acontece em 1978, época em que a ditadura começa a mostrar 

sinais de esgotamento, ao mesmo tempo em que a trupe Chão de Estrelas, liderada por Clécio, 

resiste à censura e ao poder militar por meio do deboche e da resistência. 

O filme é livremente inspirado no grupo Vivêncial Diversiones, muito atuante na cidade 

do Recife e de Olinda no final dos anos 1980. Esse grupo apresentava-se semanalmente com 

                                                
62 Entrevista concedida por AÏNOUZ, Karin. Entrevista X [abr. 2013]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 
2013. 1 Arquivo .mp3 (30 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “I” desta tese] 
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esquetes inspiradas no teatro de revista e foi muito presente na obra do superoitista Jomard 

Muniz de Brito. 

O principal desafio para o diretor foi preparar o grupo de atores do Chão de Estrelas para 

que eles aparentassem estar juntos há muito tempo. Só havia cinco semanas e, durante esse 

período, o núcleo de atores permaneceu em uma casa de Olinda, morando juntos e construindo 

de fato os esquetes que estão no filme. Para garantir esse funcionamento, os departamentos de 

cenografia, figurino, maquiagem e os diretores estavam presentes nesse período em que os atores 

criavam os esquetes e produziam, com os técnicos dos outros departamentos, os cenários, objetos 

e as roupas dos espetáculos. 

Hilton Lacerda (2015) conta que as pessoas que assistem ao filme comentam que a trupe 

de atores já existia há muito tempo. No entanto, isso não aconteceu. Algumas pessoas se 

conheceram durante o filme e esse laboratório de cinco semanas foi fundamental para construir 

uma intimidade com o corpo de atores. A personagem Clécio, de Irandhir Santos, e a 

personagem Paulette, de Rodrigo Garcia, já estavam definidas. Mas para o grupo de atores 

escolhidos, suas personagens iriam ser definidas ao longo dessa vivência.  

Antes do início do processo, Hilton já tinha proposto a Irandhir Santos que, nos processos 

de ensaio, se comportasse como um líder. Quem conduzia esses ensaios eram a preparadora, 

Amanda Gabriel, o diretor e seu assistente, Hilton e Marcelo Caetano, e o protagonista. Hilton 

via os ensaios de todas as cenas, mas no processo de abertura dessas cenas, de investigação, o 

diretor não estava presente. Nesse processo de abertura e investigação da cena é muito 

importante que o diretor não esteja junto, porque é o lugar do erro, dos desencontros e o 

momento em que os sentidos do roteiro reverberam. Amanda Gabriel lembra que outras coisas 

eram descobertas, situações que não eram necessariamente o que o diretor estava pensando e os 

atores ficam livres para exercitar não exatamente o que o diretor está pedindo.  

As estratégias de ensaio eram combinadas entre Irandhir e Amanda. Basicamente o 

desafio do filme era fazer com que as pessoas acreditassem que aquele grupo estava junto. Não 

estava escrito o que quinze pessoas faziam numa cena em que elas estavam. Isso era impossível 

do ponto de vista de um roteiro e indica muito o papel de uma equipe propositiva que de fato 

criou tudo junto. Também não havia a pretensão de que aquilo fosse coreografado, pois tinha que 

haver um estado de prontidão, de intimidade, para que toda vez que houvesse uma câmera 

rodando e para qualquer lado do cenário que ela apontasse, sempre tivesse vida.  
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Hilton Lacerda (2015) comenta que a ideia era trazer os atores de um teatro, colocando-

os numa dimensão cinematográfica e, para isso, contou com a parceria de Irandhir Santos, que 

fez todos os exercícios e funcionou como uma espécie de diretor e líder do grupo. “Então, a ideia 

não foi os atores chegarem em Irandhir e, sim, Irandhir chegar nos outros atores, e aí ele fez os 

mesmos exercícios e fez as mesmas coisas e todo mundo vinha meio junto” (LACERDA, 2015). 

Nesse aglomerado, Amanda Gabriel ajudou a escolher quem ia ser quem naquele filme e traçar 

estratégias, exercícios e jogos para fazer com que aquelas pessoas se conhecessem há anos e não 

há cinco semanas.  

A preparadora de elenco, Amanda Gabriel (2016), comentou que o elenco não recebeu o 

roteiro na primeira semana. O ator Irandhir Santos já conhecia o roteiro e chegou ao filme com a 

função de trabalhar de fato como um líder dessa trupe de teatro. Existia um roteiro de teatro 

Chão de Estrelas, mas não o roteiro cinematográfico, Tatuagem.  

Havia dois tons de atuação muito distintos no filme, um naturalista e um teatral, que 

dialoga muito com o teatro de revista. Durante o processo, foi desenvolvido um espetáculo 

baseado em títulos, motes que estruturavam o roteiro de Tatuagem. E os números foram criados 

pelas pessoas, pelo elenco.  

O elenco de fora morou nessa casa e algumas pessoas de Recife ficaram lá também. 

Amanda Gabriel (2016) conta que isso criou um espaço dos atores além da direção e eles foram 

descobrindo conflitos, relações, enfim, foi criado um lugar que é do ator. “A gente ensaiava 

durante o dia todo e as noites eram sempre no Chão de Estrelas. Criamos coletivamente os 

números. Marcelo, Hilton e todo o elenco” (GABRIEL, 2016, informação verbal)63.  

Na primeira reunião com o elenco completo, Hilton pediu para que Irandhir contasse a 

história do filme para a equipe. Quem ia fazer quem na peça ainda não estava definido. Já era um 

Clécio, uma personagem rascunhada, que contou a história do filme para a equipe. Irandhir 

pegou dois sapatos e começou a falar com um sapato de salto e um coturno falando de Clécio e 

Fininha. Irandhir começou a falar: “Essa é a história de um rapaz que conhece outro rapaz....”. 

Foi uma segunda camada fabulada que o Irandhir já trouxe no primeiro encontro.   
 

Os temas eram lançados e eles escolhiam qual iria para o palco. O departamento de arte 
e figurino funcionava na casa e os atores também faziam e ajudavam na confecção das 

                                                
63 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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peças. Isso é uma característica muito importante e bem particular nesse filme. Era 
muito importante que se estivesse ensaiando numa sala embaixo da sala de figurino, ao 
lado da sala de direção de arte onde todos os profissionais estivessem a disposição e 
trabalhando juntos. Isso era essencial, ter uma casa de adereços ao lado da sala em que 
estávamos ensaiando. De alguma forma, mas sem perder essa coisa hierárquica e 
definida que o cinema tem que ter pra funcionar... conseguiu se reproduzir na equipe de 
uma forma muito presente o que é a dinâmica de se trabalhar em grupo de uma trupe de 
teatro. E isso é muito visível no filme. O filme imprime isso (GABRIEL, 2016, 
informação verbal). 64 

 
 

Figura 20 – Trecho da esquete Chão de Estrelas que foi montado pelos atores da trupe do filme 
 

 
Fonte: acervo pessoal da autora. 
 
  

                                                
64 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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Figura 21 – Cenas do filme Tatuagem que mostram a esquete Chão de Estrelas montado pelos atores da 

trupe do filme 

   
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
 

 
Tatuagem era muito importante que eles criassem esse tipo de intimidade que estivesse 
aparente. Por exemplo, a representação do corpo e a liberdade que eles levam não podia 
ser uma coisa que quando você vê na tela, pareça que é uma provocação ou é um dado. 
Não! Essa pessoa está pouco ligando. E tudo isso é parte de um processo elaborado 
junto com a arte, junto com Amanda Gabriel que estava preparando os atores, e junto 
com uma parte de maquiagem também, com um monte de coisa (LACERDA, 2015, 
informação verbal). 65 

 
Fotos : Fotografia do grupo Vivencial Diversiones e imagem de making of no qual Irandhir Santos 

ajuda a confeccionar o figurino da trupe Chão de Estrelas. 

  
Fonte: Imagens cedidas por João Vieira Júnior, produtor executivo do filme Tatuagem. 

 

                                                
65 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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Na personagem de Clécio há uma referência muito forte dos irmãos Coelho, diretores do 

Vivencial Diversiones. Essa referência vem do roteiro, da ideia de Clécio desenhada por Hilton 

Lacerda. No entanto, quando Irandhir pega essa personagem, as referências são outras. Na 

primeira semana, Amanda Gabriel (2016) conta que começou a ver uns gestos, um jeito de sentar 

em que Irandhir recolhe o braço para perto da perna e percebeu algo familiar nesse rascunho de 

gestos que começava a surgir. Eram traços de um antigo professor de faculdade de artes cênicas, 

chamado Roberto Lúcio. Ou seja, as referências vão para outro lugar. Esse jogo de corpo ele 

praticava o dia inteiro e ficou muito claro.  

 
A gente, assim, fora algumas leituras muito específicas em momentos intimistas, tudo 
foi feito como leituras gerais. Amanda trabalhou até uma semana antes e, depois, ela 
não estava mais no set. Eu não acho bom, acho que cria uma insegurança no ator, que 
para mim não interessa. Acho invasivo demais. Mas aí você tem aqueles atores que 
foram levados por um caminho que talvez você utilize ou não. Mas eles precisavam ser 
preparados. (LACERDA, 2015, informação verbal).66 

 
   

No próximo capítulo iremos analisar como a personagem se transmuta ao ser observada 

pela mediação da fotografia nos filmes que estudamos. Essa análise utiliza como suporte o 

conceito de mise-en-scène em seus diversos entendimentos e dialoga com as formas de 

construção do olhar no cinema a partir do encontro entre diretor, fotógrafo, arquitetura e o ator. 

Esses elementos irão interagir continuamente na construção de uma rede de complexidades que 

se materializa na visualidade do filme. A atuação, dessa forma,  nasce como produto de uma 

rede de interações de elementos que vão além do laboratório e dos ensaios, transmutando o 

filme no set, durante o processo de gravação. 

  

                                                
66 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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4 A MISE-EN-SCÈNE CINEMATOGRÁFICA E A ATUAÇĀO 

A etapa do processo de trabalho de construção da encenação do diretor é a mise-en-

scène. Muitas definições rotulam este conceito, mas, de uma maneira geral, segundo Bordwell 

(2008), o termo se refere a colocar em ação – mise-en-scène vem do termo francês, utilizado no 

teatro como mettre-en-scène, que significa “montar a ação no palco”. Isso implica em dirigir a 

interpretação, a iluminação, os cenários, o figurino etc. No cinema, a construção da mise-en-

scène nasce do encontro entre um espaço físico, um enquadramento e uma ação que se processa 

dentro desse quadro.  

De uma forma sintética, para Michael Rabiger (2008), a mise-en-scène inclui: as relações 

da câmera no espaço, o projeto por trás da imagem, o conteúdo dramático e a sonoplastia. “A 

mise-en-scène compreende todos os aspectos da filmagem sob a direção do cineasta: a 

interpretação, o enquadramento, a iluminação, o posicionamento da câmera.” (BORDWELL, 

2008, p. 33).  

Assim como Bazin (2014), alguns críticos passaram a tratar a mise-en-scène 

simplesmente como o processo inteiro da direção de um filme, incluindo a encenação, 

montagem, trilha sonora. Apesar da multiplicidade de definições, podemos dizer que a mise-en-

scène é um momento de convergência, de encontro entre vários departamentos responsáveis por 

materializarem o filme. 

Mise-en-scène é uma definição que, segundo Aumont (2000), mais aproxima o cinema da 

arte teatral. Surge numa época em que o teatro estava fortemente ancorado na palavra, na 

configuração do palco italiano por volta de 1530. O teatro era uma forma de dar corpo e voz à 

palavra poética. A cena passa a ser um retângulo de luz que vibra numa superfície bidimensional, 

uma vez que o limite do plano passa do palco para uma superfície de luz; “Se, no teatro, encenar 

é por numa cena, no cinema, tudo se reporta ao quadro” (AUMONT, 2008, p.120 ). Com a 

câmera e o aparato de lentes que amplificam o olhar, o cinema ganha recursos expressivos e 

movimentos, potencializando a dramaticidade dos fatos e dos gestos.  

No teatro, o gesto largo e a voz projetada para que o ator se fizesse presente foram 

potencializados na tela e a mímica da atuação teatral virou excesso, no cinema. O potencial de 

efeito de cada movimento, de cada olhar, de cada vibração do corpo, que no teatro precisava de 

um excesso de mímica para se amplificar, tem a seu serviço, no cinema, o quadro. Esse quadro, 

em um sentido vasto, é uma moldura que leva em conta duração, movimento, foco e uma 
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reconfiguração permanente do enquadramento. Entra em jogo uma explicitação de sentido pela 

imagem, a tela funcionando como um local para o qual os significados e as emoções se 

canalizam em formato intensificado. Por meio desse quadro, segundo Oliveira Jr. (2013), a mise-

en-scène cinematográfica se faz não apenas uma colocação em cena, mas, acima de tudo, um 

olhar sobre o mundo. 

O cinema cria novas significações de espaço, novas percepções de tempo e traz 

elementos da cultura e os expõe, requalificando-os a partir de uma reconstrução técnica que 

estimula a percepção em um grande número de eixos. O cinema busca entender a formação de 

uma nova percepção do mundo, que se constrói numa ilusão estética e é uma expressão da 

realidade que alia o mais original e o mais moderno das linguagens humanas: o texto, a imagem 

e o som. O cinema se elabora a partir de uma linguagem narrativa (expressão de relações vitais) 

capaz de exprimir a realidade por meio da própria realidade, mobilizando a riqueza e a 

complexidade da percepção humana. 

Bazin (2014) entende o cinema como um instrumento de transcrição e de observação da 

realidade capaz de promover um entendimento e uma aproximação do homem com o mundo, 

um “dispositivo desvelador” (BAZIN, 2014, p. 128). Assim, é interessante perceber o cinema 

como uma transfiguração de uma realidade que se faz ampliada, investida de afeto e 

singularizada. O autor também predica o cinema como um meio capaz de expressar verdades 

elementares, que nos escapam no cotidiano e que, na tela, fazem com que a “realidade confesse 

seu sentido (...) permitindo uma reprodução do real que os nossos olhos não saberiam amar” 

(BAZIN, 2014, p. 128).   

O cinema é uma técnica que depende do real como matéria-prima e nasce ancorando-se 

na necessidade do homem de renovar seus relatos, requalificando seu cotidiano e, com isso, 

construindo novos mundos simbólicos.  

Tarkovski (2002) propõe uma dicotomia quando diz que há duas categorias básicas de 

cineastas: uma compreende aqueles que procuram imitar o mundo que os rodeia; a outra, integra 

os que procuram criar o seu próprio mundo. A segunda categoria é a dos poetas do cinema. 

A mise-en-scène é a ordem necessária para se contemplar esse caos de mundo, pois o 

enforma, retira porções do universo caótico e o coloca em destaque, convidando-nos a olhar 

para essa porção de mundo por meio de um limite que é dado pela lente. Ao mesmo tempo que 

recorta, que impõe esse limite, amplifica esse pedaço de caos enformado, cria vetores, nos 
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convida a experimentá-lo, refleti-lo, colocando-o em relação com outros pedaços de mundo. O 

mundo parece colocado entre parênteses, permitindo uma experiência sensórea, imaginária e, 

dessa forma, a mise-en-scène é a maneira pela qual cada diretor encontra sua abordagem, a 

forma como se interpreta a linguagem singular de um espaço, de um ator ou de um aspecto 

qualquer de realidade, convertendo essa interpretação num conjunto de dados sensíveis que é 

impresso na matéria do filme. 

Para Bazin (2014), o cinema desenha uma realidade a partir da técnica, capaz de 

preservar “blocos de realidade” que pré existem na natureza, deixando-os inalterados. O cinema 

teria a qualidade de tocar a realidade, revelando algo que permanece invisível, ausente ao olhar 

humano. Bazin  (2014) refere-se a esse recorte de mundo, a essa moldura como um limite, mas 

um limite inflamado que chama a atenção para o que está além do quadro, além da tela do 

cinema. Haveria, para ele, uma intensa atividade do quadro, “a inflamação de suas bordas”. 

Segundo Aumont (2008), uma dissolução dos moldes pictóricos, exacerbando uma 

característica que, segundo Bazin (2014), seria já intrínseca à natureza do enquadramento no 

cinema. “A moldura é centrípeta, a tela é centrífuga” (BAZIN, 2014). 

Para Oliveira Jr. (2013), a mise-en-scène estaria aqui inextricavelmente vinculada a seu 

núcleo nominal: a cena. Não à cena do teatro onde ela decola, mas à sua decupagem, ou seja, à 

submissão à arte da duração e da variação dos pontos de vista. A cena cinematográfica se 

constrói pelo plano, que é a sua unidade de composição, potencialmente descontínua, móvel e 

variável. O cinema estende ao universo o jogo dramático que o teatro restringia ao palco.  

No cinema, a mise-en-scène abarca, ao mesmo tempo, a colocação dos atores e sua 

relação com a câmera dentro de uma cenografia definida. Várias formas de agenciamento entre 

a arquitetura e os elementos em cena são possíveis no cinema, ao contrário do teatro, que 

sempre se predicou na frontalidade da cena italiana.  

Michel Marie (2009) enumera cinco tipos básicos de cenografia no cinema: a vitrine, a 

galeria, o tribunal, o circo e o parque. A vitrine seria o modelo de visualização dos elementos 

cênicos mais próximo da cena italiana, onde o espetáculo é organizado frontalmente, mas, nesse 

caso, estruturado a partir de planos distribuídos num eixo de profundidade que é limitado pela 

objetiva (lente). Nesse modelo, o palco italiano é explorado por movimentos de câmera que 

podem se afastar, se aproximar e, frequentemente, quebrar a frontalidade da cena. A galeria é 

uma arquitetura que privilegia os movimentos de câmera laterais e verticais que costumamos 
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chamar atualmente de travelling. No tribunal, de fato, a câmera passa a assumir uma série de 

pontos de vista onde o olhar do diretor -olhar objetivo da câmera- se articula ao olhar das 

personagens, olhares subjetivos em cena. Assim, é construído, um jogo escópico que direciona 

o olhar do espectador e estrutura a narrativa a partir da montagem de pontos de vista e pontos de 

escuta. É a cenografia soberana da época de ouro de Hollywood, aquela que mostra que “todo 

mundo tem suas razões”, aquela que também permite que o espectador seja uma espécie de juiz 

e se identifique com alguns pontos de vista da diegese, que irá se basear nos mecanismos de 

campo e contracampo. No circo, os elementos cênicos se encontram num centro, sendo 

visualizados pela câmera que circula a arquitetura e, no parque, a câmera, independentemente 

do espaço onde o espetáculo tem lugar, realiza trajetos livres.  

Esse tipo de agenciamento entre imagem, fundo e movimento de câmera está muito 

presente nos filmes a partir da década de 1950, passando a estabelecer um jogo mais livre na 

encenação no qual, muitas vezes, o ator ancora os movimentos de câmera e opera como o 

principal agente estruturador da mise-en-scène. 

Para Metz (1982), o cinema é o aparato que potencializa de forma mais efetiva a 

percepção humana, mobilizando-a “num maior número de eixos”, já que seu significante é 

perceptível por meio do som e da imagem. O autor afirma que o cinema oferece uma ampliação 

do olhar a partir da técnica que constrói uma realidade formal que se utiliza de seus 

componentes como planos, cores e luz, para produzir efeitos de sentido.  
 
O cinema, em maior escala que as outras artes, ou de maneira mais singular, embrenha-
se no imaginário: faz com que a percepção, na totalidade, venha de cima, mas de forma 
a fazê-lo cair imediatamente na sua própria ausência, que, não obstante, é o único 
significante presente (METZ, 1982, p. 55). 

 
 

Para Bordwell (2008), o diretor seria uma espécie de “mediador de sentidos do universo 

da cultura”. Todo filme começa com uma inquietação sobre um tema, que se deriva numa série 

de fragmentos cujo diretor deve agrupar a fim de que a obra exista. O início do processo de 

direção é motivado pelo princípio da subjetividade, é algo pessoal, movido a intuições.  

O cineasta Godard credita na frase “uma ideia por plano” a necessidade de entender o 

cinema como uma busca na qual, a cada instante, vários caminhos surgem, um plano sugere um 

outro e estabelece condições de viabilizar uma próxima cena, fazendo com que “a ação de 

filmar seja maior que o filme em si”. Os cineastas contemporâneos, pós-Nouvelle Vague, 
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adotam o cinema como uma busca, assumindo um desconhecimento do mundo em favor de uma 

imersão no caos sensível de uma contemplação não significante e necessariamente não 

narrativa. 
 
O cinema é uma interpelação de aparência fugidia. Diante disso, uns sentem 
necessidade de fixar um centro, um núcleo de imantação das evidências alcançado por 
um máximo de concentração e foco. Outros preferem que seus filmes revelem menos 
uma vontade de ordenação e sabedoria do que uma arte fundada no instante, descoberta 
no próprio ato de criação. Foi assim desde sempre (OLIVEIRA JUNIOR, 2013, p. 189). 

 

Todas as formas de encenação combinadas à subjetividade do diretor certamente nos 

trazem derivadas sobre as possibilidades de olhares e de reconstrução da realidade no cinema. 

No entanto, é importante ter em vista que o diretor não exerce somente a mise-en-scène, ele 

constrói e orienta um grupo de artistas e técnicos. Essa maneira de liderar, por conseguinte, 

varia muito de acordo com os afetos de cada diretor, e isso se reflete muito na forma final do 

filme. 

 
Tudo isso, mais uma vez, prova que o cinema, como qualquer outra arte, é obra de 
autor. No decorrer de seu trabalho conjunto, os companheiros de trabalho podem dar 
uma contribuição inestimável ao diretor; no entanto, é somente a concepção deste que 
dará ao filme sua unidade final. Só o que foi decomposto através de sua visão pessoal de 
autor poderá tornar-se material artístico e fazer parte daquele mundo complexo e 
singular que reflete uma verdadeira imagem da realidade (TARKOVSKI, 2002, p. 33-
34). 

 

O diretor realiza mais do que uma adaptação de linguagens, ele reformula uma realidade 

que é descrita no roteiro, que vai tomando corpo e sendo traduzida do texto verbal para os 

elementos fílmicos que se compõem de imagem e som. Neste sentido, mais do que um 

compositor, o diretor também cumpre o papel de regente da sua composição. Desta forma, 

deve-se compreender que o processo de criação cinematográfica passará invariavelmente por 

estágios transitórios, que serão alterados a partir de sua transposição para outras linguagens. 

(...) é extremamente simplista, então, que a mise-en-scène, em vez de ilustrar alguma 
ideia, exprima vida – o caráter dos personagens em seu estado psicológico. Seu objetivo 
não deve reduzir-se a uma elaboração do significado de um diálogo ou de uma 
sequência de cenas. Sua função é surpreender-nos pela autenticidade das ações e pela 
beleza e profundidade das imagens artísticas (TARKOVSKI, 2002, p. 23). 
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O cinema recorta a realidade amplificando o que ela possui de complexo. A realidade 

densa, contraditória, em que o olhar metafísico que conforta e reduz o caos seria inútil. 

Realidade essa na qual os indivíduos são atravessados por identidades diversas, voláteis, que se 

juntam.  

Para Aumont (2008), o realizador é um homem do concreto, do visível e do audível, 

aquele que sabe traduzir uma narrativa escrita em ações e gestos (Aumont, 2008, p.21). O 

diretor é aquele que mantém um olhar sobre um conjunto material e imaterial, assim como sobre 

os detalhes. É o artista que assina a sua obra, o que equivale a imprimir ao material sensível do 

filme a particularidade do seu olhar. A mise-en-scène também pode ser gerada por um olhar 

intelectual inchado de mundo, que não percorre e indaga a matéria, mas que a enforma. Nesse 

caso, o plano significaria a acuidade máxima, a capacidade cortante de enquadrar e de centrar, 

de desenhar, por uma exacerbação ou uma exorbitância simbólica, um fragmento do mundo 

subitamente inchado por uma atenção humana, um excesso de racionalismo, um desejo de 

enformar a realidade num modelo. 

A mise-en-scène diz respeito a ações e reações de um ator em um cenário, pois existe 

uma arquitetura que é limitada pela lente.  “O realizador deveria encarnar um sentimento do 

mundo por intermédio das figuras dos corpos dos atores fotografados em seus movimentos e em 

seu meio” (AUMONT, 2000, p. 08). Mise-en-scène seria, então, erguer ou erigir o que está 

sobre a superfície plana, passar da virtualidade à realização e, para essa tradução de verbo em 

imagem e som, são exploradas as potencialidades dos elementos disponíveis: atores, cenário e 

luz.  
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4.1 A ATUAÇĀO SOB A MEDIAÇĀO DA FOTOGRAFIA 

 

O filme A História de Eternidade tem, de acordo com o diretor, a intenção de construir 

uma luminosidade sob o ponto de vista de um sertanejo, um Sertão mostrado de dentro para fora. 

Para o diretor, “É uma luz que para a pupila e para a retina do sertanejo não incomoda mais. A 

pessoa já está impregnada daquela luz, então, já não se incomoda mais” (CAVALCANTE, 2015, 

informação verbal)67. Para isso, o filme contou com a colaboração do fotógrafo Beto Martins, 

sertanejo, que traduziu o desejo de Camilo Cavalcanti investindo numa estética naturalista, 

construída com fontes de luz natural e lentes abertas para manter a profundidade de campo e 

colocar o ator numa paisagem onde tudo está em foco. A ideia do diretor, segundo o fotógrafo, 

era escolher os planos e a movimentação de câmera a partir  da observação dos ensaios dos 

atores. 

 
Camilo valoriza muito o ator, então, muitas vezes, a forma de filmar chegou através do 
ator, observando ele em cena. Muitas vezes, nós sentávamos, ficávamos observando, e 
algumas cenas foram descobertas assim. Algumas estavam desenhadas porque tinham 
coisas objetivas em relação ao contexto, mas a gente falou muito disso: que a gente ia 
botar o ator numa paisagem com bastante profundidade de campo, porque a gente 
trabalhou com um diafragma de 16mm a 22mm, e algumas pessoas até falaram ''Mas 
Beto, no cinema, a gente procura a tridimensionalidade, desfocando o fundo, separando 
mais o ator do fundo''. E eu contra-argumentava dizendo que a gente queria integrar os 
atores igual a um poste, igual a um pé de árvore; então, quando a pessoa olhasse a cena, 
o ator seria um elemento dentro daquela geografia. A gente traçou isso, que o diagrama 
seria aberto e os planos também, e aí, junto com isso, a gente estava liberando o ator pra 
andar em cena. A gente falou muito em oferecer o quadro ao ator, e ele anda dentro 
desse quadro (MARTINS, 2016, informação verbal)68 

 
 

Na fase de pré-produção, o fotógrafo e o diretor afirmam ter setenta por cento do roteiro 

decupado, na tentativa de já chegar ao set com o filme desenhado e todo planificado. No entanto, 

Beto Martins diz que, antes de terminar o trabalho de decupagem, Camilo Cavalcante desistiu de 

decupar e preferiu ir para o set e deixar que o acaso o surpreendesse. Boa parte dessas surpresas 

veio a partir da interferência dos atores.  
 

                                                
67 Entrevista concedida por CAVALCANTE, Camilo.[. Entrevista II. [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice 
Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “B” desta tese] 
68 Entrevista concedida por MARTINS, Beto. Entrevista X [ago. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “I” desta tese] 
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O roteiro tinha uma intenção com relação às cenas e aos personagens, que já sugere isso, 
mas, sem dúvida, foi durante a pesquisa mesmo que a gente podia ter seguido vários 
caminhos. A coisa vai tomando forma, é um trabalho coletivo onde cada um tem 
importância total quando em seus momentos específicos (CAVALCANTE, 2015, 
informação verbal)69. 

 
Um exemplo está na cena na qual a personagem João declama o poema “Poema do Mar”, 

de Carlos Drummond de Andrade, para Alfonsina. O ator Irandhir Santos ficava isolado numa 

casinha improvisando textos e criando esquetes. Ao observar os ensaios, o fotógrafo definiu o 

quadro. A movimentação da câmera, a luz e a forma de abordagem da personagem foram 

estruturadas a partir do gestual e da espacialidade definida pelo ator. 

 

 

 
Figura 22 – Cenas de ensaios e improvisações do ator Irandir Santos 

   
Fonte: Acervo pessoal do diretor Camilo Cavalcante 

 
 

Irandhir estava fazendo exercícios de interpretação do texto, de vivência da personagem 
e, na maioria das vezes, ele chamava Débora Ingrid (atriz que representa Alfonsina) 
para ver os ensaios. Camilo disse: ''Beto, Irandhir tá ensaiando, vamos lá ver'', e a gente 
chegou lá e a cena estava pronta, entendeu? Só fiz colocar a câmera do ponto em que eu 
estava, e o travelling avançava. Foi um negócio bem mágico, né? Essa imersão que ele 
fez começou a oferecer coisas pra gente (MARTINS, 2016, informação verbal)70. 

 
Figura 22 – Cena final do filme A História da Eternidade. 

   
Fonte: A HISTÓRIA da Eternidade. Direção de Camilo Cavalcante. Brasil: República Pureza, 2014.  
           (120 min.), DVD, son., color. 

                                                
69 Entrevista concedida por CAVALCANTE, Camilo.[. Entrevista II. [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice 
Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “B” desta tese] 
70 Entrevista concedida por MARTINS, Beto. Entrevista X [ago. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “I” desta tese] 
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Ao mesmo tempo em que o ator pode inspirar e definir a perspectiva da construção do 

plano, também pode ter sua atuação moldada a partir da mediação de uma lente já escolhida 

anteriormente no processo de decupagem. Na cena em que João faz uma performance com a 

música “Fala”, do grupo Secos e Molhados, o fotógrafo Beto Martins analisa que a amplitude 

dos gestos construídos pelo ator Irandhir Santos não “cabia” no espaço cênico pré-definido pela 

objetiva.  

A sequência se estruturava a partir de um olhar de uma câmera que girava 360 graus num 

traveller, continuamente. Muitos takes foram feitos até que o fotógrafo precisou intervir e 

chamou o ator para observar as imagens filmadas. O fotógrafo, que estava próximo ao ator 

durante a performance, relata: 

 
Eu ficava mais perto dele e chamei pra ele ver a cena: ''Irandhir, a cena é essa, eu estou 
usando uma lente de 24mm e a sua performance tá aqui dentro desse quadro''. Depois 
que eu disse isso pra ele, a gente só fez a cena uma vez (MARTINS, 2016, informação 
verbal)71. 

 
 

A partir dessa intervenção do fotógrafo, o ator Irandhir Santos adotou a prática de sempre 

ver o quadro definido e adequar sua movimentação a partir de um diálogo prévio que levava em 

consideração a amplitude do espaço cênico disponível e os movimentos de câmera sugeridos na 

decupagem, feita anteriormente pelo diretor. 

Beto Martins (2016), a partir dessa experiência, analisa que diferentes formas de 

abordagem podem ser compostas no set em função do ator, mas, também, por meio de um 

diálogo e de uma adequação entre o ator e a lente. Para isso, é importante que cada um esteja 

flexível em suas funções de modo que a mediação da câmera flua juntamente com a atuação.  

O fotógrafo também elenca, como exemplo, uma sequência em que começou a gravar 

com uma lente com abertura de 24mm e dialogou com Irandhir para fazer um outro take 

utilizando uma lente de 40mm. Beto Martins (2016) comenta que Irandhir “colocou” sua atuação 

dentro do espaço cênico definido pela nova objetiva. 

 
Tem uma cena que não entrou no filme, que era um circo passando pela vila. Eu estava 
muito longe, há quase 100m de Irandhir, ele tá muito pequenininho no quadro, mas, por 
exemplo, ele correu lá na câmera e perguntou como é que ele estava. Então, ele fez 

                                                
71 Entrevista concedida por MARTINS, Beto. Entrevista X [ago. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “I” desta tese] 
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gestos enormes, e a gente tinha a percepção dele no quadro, a alegria dele com a 
chegada do circo, como ele se entusiasmou com os artistas. Ele media os gestos com 
essa distância que ele tinha da lente. (...) Quando o outro entende o que você tá fazendo. 
E há uma vontade de que haja essa confluência, e não essa ditadura do ator. Também 
não é a ditadura da imagem, que aprisiona o ator” (MARTINS, 2016, informação 
verbal)72. 

 

 
Foto 15: Irandhir Santos conversando com o diretor de fotografia Beto Martins durante as 

gravações da cena “Fala”. 

 
Fonte: Acervo pessoal do jornalista André Dib. 
 
 

É que tem uma coisa na cena do ''Fala'' que é incrível. É o seguinte: a gente já tinha 
rodado seis ou sete vezes, eu acho. A cena se desenrola e ele sai de cena, pra depois 
voltar com o manto. Só que Irandhir fez uma coisa interessante com o manto e que me 
surpreendeu demais, porque ali foi a única vez que nós fizemos. Quando o travelling 
está girando, é naquele momento que a gente acelera um pouco, e Irandhir gira o manto 
ao contrário, então, a sensação de velocidade da cena ganhou muita força, e ele 
percebeu isso. Ele percebeu quando ele viu a cena toda revisada. Ele fez isso quando 
revisou a cena. Que lição, aquela cena (MARTINS, 2016)73. 

 
 

Figura 24 – Cenas da sequencia “Fala”, do filme “A História da Eternidade” 

                                                
72 Ibdi. 
73 Entrevista concedida por MARTINS, Beto. Entrevista X [ago. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (60 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “I” desta tese] 
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Fonte: A HISTÓRIA da Eternidade. Direção de Camilo Cavalcante. Brasil: República Pureza, 2014.  
           (120 min.), DVD, son., color. 
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4.2 A MISE-EN-SCÈNE ABERTA E A ATUAÇÃO 

 

Para Rosselini (apud AUMONT, 2008), o quadro já está nas coisas, é determinado pelo 

corpo do ator, pela configuração natural do espaço, pela predisposição do mundo no momento 

em que ele o filma.  Rodar um plano nada mais é do que prospectar as verdades nativas do 

mundo. Ao analisar os filmes do neorrealismo dirigidos por Rosselini, Bazin percebe a 

existência de um olhar que se desliga do centro do quadro, que já não se fixa ansiosamente 

sobre os aspectos mais importantes do mundo, pois prefere estar atento ao significante, perder-

se no fluxo sensório-temporal da realidade fenomênica. Esse olhar gasta mais tempo que o 

habitual para transitar de uma porção de espaço a outra, de um corpo a outro, como se quisesse 

perceber os pequenos eventos que se escondem entre as coisas.  

Bergala (2004) analisa a mise-en-scène como uma técnica redutora do processo de 

filmagem, ao estudar os filmes do cineasta Abbas Kiarostami. Para Bergala, a encenação é um 

fardo, um modelo autoritário e arrogante que muitos cineastas adotam para dobrar a realidade à 

sua vontade. No foco de sua análise, destaca a importância de “capturar fragmentos do real 

imprevistos, suscitar iluminações” (Bergala, 2004, p. 49). 

 Para muitos cineastas contemporâneos, a mise-en-scène é um ponto de partida, mas a 

construção do filme não se predica a seguir modelos definidos inicialmente e, sim, a estar aberta 

para o acaso e às descobertas que acontecem durante uma filmagem.  

 
O foco principal não é a existência como geradora de histórias, mas a matéria sensorial 
do mundo. Ao explorar espacialmente o real e deixar escapar o fio linear do relato, o 
olhar é devolvido a um prazer primordial, uma vez que o ato de ver, em si, não organiza 
o espaço de forma narrativo-descritiva; seu movimento é circular e inconcluso. A 
imagem perde grande parte de sua função de estruturação do espaço e da cena; ela é 
trabalhada como ritmo e textura, mas não quadro ou decupagem (OLIVEIRA JR., 2013, 
p.195). 

O diretor Marcelo Gomes (2015) diz que busca sempre estar aberto ao acaso e deixa espaço em 

seus filmes para a invenção. Ele afirma que gosta de ser surpreendido pela locação e ser influenciado 

pelo momento da filmagem. Suas referências principais estão nos documentários e, em particular, nos 

filmes do cineasta Abbas Kiarostami. Ele diz que busca o frescor de lidar com o desconhecido e que 

constrói a visualidade dos filmes durante o processo de filmagem, pautando suas escolhas na relação 

do ator com o ambiente.  
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E, é engraçado, porque a gente ensaia, ensaia e ensaia para depois desconstruir a própria 
cena na filmagem. Que tudo é construído muito no sentido de deixar espaço para o 
acaso, deixar espaço para a invenção, ser influenciado pela locação, ser influenciado 
pelo momento. O documentário foi uma grande escola para mim, e eu gosto disso 
porque dá um frescor a tudo aquilo que a gente ensaiou antes de começar as filmagens 
(GOMES, 2015, informação verbal)74.  

O diretor relata o processo de filmagem das sequencias iniciais e finais do filme Era uma vez, 

eu Verônica. A sequencia mostra várias pessoas nuas numa praia observadas a partir do ponto de vista 

de uma câmera instável e desfocada. Inicialmente, a decupagem deu origem a um storyboard com 

desenhos objetivos dos atores fazendo sexo na praia. Ele descreve o dia da filmagem como um 

momento onírico no qual todos os atores passaram a fazer ações que fugiam do esperado e ao ver o que 

acontecia ele resolveu filmar com uma câmera solta que se movimenta pautada na descoberta do 

fotografo que se aproxima e se “impregna” pela energia dos atores em cena. Ele diz que esqueceu o 

storyboard e deixou que o acaso dominasse a cena. Depois de filmada, ele descreve a cena não como 

uma cena de sexo grupal, mas como uma brincadeira de crianças. 

Então, aquela cena foi pensada antes, ensaiada antes, foi construído um storyboard de 
uma parte, mas a outra parte da cena foi deixada mais solta com um tom documental. 
Lógico que a gente dirige muitas coisas enquanto a gente está filmando. Mas a ideia era 
deixar a câmera mais solta, porque se a gente fosse coreografar toda aquela brincadeira, 
ela poderia ficar um pouco delimitada e artificial demais. É uma decisão que cada cena 
vai pedindo a partir de um caminho, de um desejo dramático do que você quer chegar 
(GOMES, 2015, informação verbal)75.  

 
Figura 25 – Stills da abertura do filme Era uma vez, eu Verônica, de Marcelo Gomes e Storyboard 

elaborado na pré-produção do filme. 

   

                                                
74 Entrevista concedida por GOMES, Marcelo. Entrevista VI [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (48 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
75 Ibid. 
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Fonte: Elaborado pela a autora a partir de imagens do filme Era uma vez eu, Verônica. 

 

Na atuação, os corpos dos atores ancoram os movimentos de uma câmera curiosa não 

mais preocupada em apenas narrar uma história mas, agora, na espreita e como se estivesse 

descobrindo o filme na própria filmagem, aberta ao acaso e às singularidades que o material 

vivo da cena sugere.  

Às vezes, eu decupo uma cena e sigo exatamente o que está no storyboard. Às vezes, eu 
construo o storyboard e a cena evolui para um outro caminho e a gente esquece o 
storyboard e segue. Às vezes, uma cena é completamente documental e a gente nem 
pode ensaiar e, às vezes, também a gente tem uma cena que é ensaiada durante um mês 
a gente muda tudo, muda até a função dramática dela. Eu acho que têm vários caminhos 
para percorrer, então, o negócio é a gente entender como aquela cena quer contar para o 
filme, como a gramática do filme, como eu vou fazer essa rima visual e o filme é uma 
poesia e você constrói essas rimas de acordo com o universo que o filme lhe dá. E, a 
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partir daí, a gente constrói a visualidade de cada cena. Cada cena tem o seu processo, 
cada cena tem a sua forma de ser (GOMES, 2015, informação verbal)76. 

 

Para RAMOS (2012), o que predica a direção são traços estilísticos que nascem de 

termos plásticos compostos pela cenografia, fotografia, elementos cênicos e movimentos de 

câmera e de termos relativos à encenação e à interpretação dos atores. Para ele, ao analisar uma 

encenação, deve-se observar camada de estilo cinematográfico que transcende os elementos 

visíveis da mise-en-scène.  Esse fenômeno se dá a partir do que ele chama de “sujeito- da-

câmera” que, a partir da construção de um ponto de vista, constrói a ação dentro do quadro. 

Assim, no coração da encenação cinematográfica, existe, para o autor,  a ação cênica, a “carne” 

do corpo cinematográfico, composta por uma matéria viva que encarna a ação e ocupa uma 

espécie de mediação entre o sujeito-da-câmera e a ficção. O corpo que encena, encena e joga 

com um sujeito que, por sua vez, está mediado por uma imagem técnica - a imagem da câmera.  

Esse corpo impregnado da personagem é investido de afetos, tomando a estrutura da 

cena, mas sempre interagindo com esse sujeito “câmera”. A história ficcional somente se adensa 

no momento em que esse corpo em cena se personifica e mergulha em um espaço que é 

construído por um procedimento de estilo, o olhar do diretor materializado a partir do sujeito-

da-câmera e de uma matéria viva. 
O corpo do ator, mesmo se personagem esvaziado no cinema moderno, carrega uma 
camada significativa de densidade psíquica. Corpo pleno de personalidade, o 
personagem move-se, age, atravessa a cena fílmica. É para ele, corpo do ator, que 
diretores constituem sua obra pessoal, dando formas à dimensão autoral através da qual 
são reconhecidos. Esse outro corpo que sustenta a câmera e está atrás dela, o sujeito-da-
câmera, irá comutar criativamente sua expressão com a expressão do corpo que encena 
à sua frente encarnando uma personalidade. A personalidade não é a sua nem a dele: é 
um personagem. A esta comutação chamamos direção de atores. Compõe-se num dos 
principais elementos da encenação cinematográfica (RAMOS, 2012, p. 35). 

 

Essa descrença nas formas de encenação mais estruturadas, que modelou o cinema 

clássico, levou muitos cineastas a buscarem um jogo com a câmera, a arquitetura e os atores 

mais imediato, mais bruto. Ao reduzir o peso da encenação, cria-se um espaço aberto no set para 

o acaso, e as emoções são geradas e captadas no próprio processo de busca que permeia essa 

encenação aberta. Para Ramos, as intensidades e descobertas não podem ser evanescidas pelo 

                                                
76 Entrevista concedida por GOMES, Marcelo. Entrevista VI [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (48 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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excesso de linguagem. Então, a iluminação torna-se mais leve, a câmera sai do tripé e a força do 

cinema se faz num momento de inspiração dos materiais vivos em cena.  
Dirigir cinema é um ato um tanto perverso, né? E eu acho que tinha uma coisa muito 
bonita que aconteceu durante a filmagem, que os atores ficaram quase anestesiados, mas 
não no sentido de letargicamente anestesiados, eles ficaram em suspensão. Eu acho que 
eles estavam realmente desestabilizados, que eles tinham perdido o centro, e isso pra 
mim era muito bom, porque me permitia moldar as emoções pra o que eu precisasse, 
então, tem um ato que é um pouco perverso (AÏNOUZ, 2006, informação verbal)77. 

 
 

O diretor de “O Céu de Suely” diz que vivenciou atmosferas e fugiu da “representação” 

durante a gravação do filme. Ele  comenta que o roteiro foi muito bem estruturado, “tinha chão”, 

o que o possibilitou a arriscar-se e provocar os atores ao longo das filmagens. Ele diz que 

construiu uma relação de confiança com os atores, ao mesmo tempo em que começou a quebrar 

os acordos que tinha estabelecido com seu elenco. Ele afirma que começou a “mentir” para os 

atores, pedindo para fazerem coisas diferentes do que havia combinado. Essa estratégia, para o 

diretor, permitia a criação de uma camada no filme a partir da instabilidade dos atores.  

Para Karin Aïnouz (2006), ‘alguém só é apaixonante quando alguém se mostra 

vulnerável” e, para o diretor, essa característica nasceu com o processo de preparação de Fátima 

Toledo, que criou gatilhos para que as sensações fossem acessadas facilmente pelos atores e 

permitisse que o diretor modelasse a atuação dos atores que “estavam porosos”.  

 
Você não sabia o que ia acontecer, mas, ao mesmo tempo, sabia que ia ser sequenciado, 
pra ser vivido mesmo, as situações viriam uma atrás da outra de acordo com a vida da 
personagem. Tem uma cena do macarrão, na mesa, que é a despedida da personagem, e 
ele inventou na hora, então ''vamos fazer essa cena. Vocês estão comendo macarrão, 
vejam o que acontece''. Daí a gente foi improvisando, ''esse macarrão tá ótimo'', e de 
repente, também, já estava no final do filme, era um momento de despedida do filme 
inteiro, a emoção à flor da pele (GUEDES, 2006, informação verbal).78 

  

                                                
77 Entrevista concedida por AÏNOUZ, Karin. Entrevista com o diretor – Making of . IN: O CÉU de Suely. Direção 
de Karin Aïnouz. Brasil: Bretz Filmes, 2006. (88 min.), 2.0 MONO, son., color. 
78 Entrevista com GUEDES, Hermila. Entrevista com os autores – Making of . IN: O CÉU de Suely. Direção de 
Karin Aïnouz. Brasil: Bretz Filmes, 2006. (88 min.), 2.0 MONO, son., color. 
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Figura 26 – Cena do “macarrão” criada pelo diretor durante as filmagens. 

   
Fonte: IN: O CÉU de Suely. Direção de Karin Aïnouz. Brasil: Bretz Filmes, 2006. (88 min.), 2.0 MONO,  
            son., color. 

 

Karin Aïnouz comenta que muitas cenas do filme foram planejadas, mas houve muitos 

“acidentes”, ou seja, situações que aconteceram com os atores e que acabaram sendo 

incorporadas ao filme. Um exemplo disso está na cena em que Hermila sai de casa, depois de 

uma briga com a avó. Karin Aïnouz diz que Hermila gravou a cena da briga mais de doze vezes e 

estava exausta, chorava muito. “Eu perguntava pra Karin: é o último take, Karin?, porque eu 

chorava desesperadamente, sempre. Ele falou que era” (GUEDES, 2009, informação verbal). 

Karin Aïnouz diz que, quando terminaram as gravações e o set estava sendo desmontado, 

Hermila saiu chorando pela rua e ele tomou a iniciativa de gravar a situação. “E aí tive um surto 

de dúvida ética, falei pra mim mesmo: filmo isso ou não filmo isso? Claro que eu filmo isso, 

depois eu vou me desculpar'' (AÏNOUZ, 2006).  

O plano foi filmado e é considerado pelo diretor a cena mais bonita do filme. Na cena, 

Hermila sai andando “para o infinito” e o fotógrafo Walter Carvalho segue-a com a câmera na 

mão. 
 

Figura 27 - Cena da briga, ensaio durante a preparação com Fátima Toledo e Still da cena em que 
Hermila sai chorando do set 

   
Fonte: O CÉU de Suely. Direção de Karim Aïnouz. Brasil: Bretz Filmes, 2006. (88 min.), 2.0 MONO, son., color. 
 

Quando seguro uma câmera na mão. Quando você faz a câmera, você está segurando 
uma tela de oito metros. A lente ela tem que ter uma organicidade, uma distância com o 
objeto e ter uma surpresa. Eu acho que o conceito vem do jeito de filmar. Existe uma 
forma de filmar, uma maneira de enxergar o objeto. (...) que é um ator. O jeito de você 
olhar esse objeto faz você encontrar um conceito, uma forma de se posicionar. (...) A 
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minha preocupação técnica não existe nesse momento (CARVALHO, 2009, informação 
verbal). 
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4.3 A ILUMINAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA ATUAÇĀO 
 

 
Em Febre do Rato, o eixo de observação da câmera é ancorado pelo ator Irandhir Santos 

nos momentos em que recita os poemas de Zizo. Irandhir está sempre no centro do quadro no 

início dos planos e, na busca de uma organicidade entre a câmera e o ator, Walter Carvalho optou 

por deixar a câmera na mão, muitas vezes. A mesma estratégia foi utilizada pelo fotógrafo no 

filme O Céu de Suely, nos momentos em que a personagem Hermila anda solitária pela estrada. 
 
Figura 28 – Comparação entre o eixo de observação da câmera do filme Febre do Rato e O Céu de Suely. 

 
 

  

 
Fonte: Elaborada pela autora a partir de imagens capturadas dos filmes 

 

No entanto, acontecem construções poéticas, externas ao trabalho individual do ator, mas 

que reforçam o sentido da narrativa. Em Febre do Rato, todo o filme foi captado em cores e 

dessaturado na finalização dando, assim, uma dramaticidade às imagens captadas na rua, com luz 

natural. 

Em O Céu de Suely, o fotógrafo Walter Carvalho sugeriu uma sequência de imagens de 

um céu que se apaga à medida em que a personagem Hermila se fortalece.  

Nas sequências de imagens da figura 28, percebemos camadas extras de sentido que são 

construídas a partir da fotografia que, encadeadas ao longo do filme, produzem a principal 

metáfora. A presença do céu e sua relação com a personagem principal. 
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O céu azul ocupando quase toda a tela, reduzindo o horizonte a uma linha que ocupa 

apenas dois terços do quadro. Hermila está em pé, observada por uma câmera distanciada que a 

diminui. Está com um bebê no colo, solitária e, com dificuldade, tenta carregar uma bolsa muito 

pesada. Nesse momento, o céu é imensamente maior do que a protagonista, diminuída, pela 

presença do background claro e azul.  

Por todo o filme, o céu surge como metáfora do sonho de Hermila, inicialmente grande, 

lúdico, presente. No decorrer da narrativa, a proporção da personagem em relação ao céu 

aumenta. À medida em que Hermila amadurece, o céu diminui e o sol se apaga. No final do 

filme, nos momentos antes de Hermila tornar-se Suely, é importante perceber um total 

apagamento do céu e o surgimento de um aura de luz, um brilho que reveste o fetiche. No 

entanto, apesar da aura, percebe-se que Hermila se apagou. A personagem se esvazia para dar 

origem ao fetiche, a Suely. 

 

Figura 29 – Frame do filme O Céu de Suely. 

 
       Fonte: Elaborado pela autora a partir de imagens capturadas do filme 

  
 

Também percebemos que a paisagem ao longo do filme passa a ser interiorizada pela 

protagonista. A primeira sequência começa com imagens lúdicas, memórias produtos da 

subjetividade de Hermila, imagens mentais que recontam momentos felizes. Sonhos de vida na 

cidade grande, o encontro com o amor ideal. Momento imaginário de imagem solar, sorrisos, 

cores lúdicas e uma trilha que perderá seu romantismo ao longo do filme. 

Nessas cenas que compõem a sequência, as imagens são fotografadas por um filme de 

alta sensibilidade que possui uma granulação muito evidente, assemelhando-se aos filmes 

caseiros feitos até a década de 70, que trazem uma textura nostálgica para aqueles que se viram 

como crianças através de imagens em Super 8. Imagens que indiciam uma inocência que, no 

decorrer do filme, se tornam irônicas, evidenciando a infantilidade dos sonhos da protagonista. 
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Nessa sequência inicial, não há céu. O eixo da câmera aponta para o chão. O que se vê são 

apenas imagens felizes de Hermila com o marido, num tempo passado. 

Num segundo momento, já sozinha, tendo que encarar a vida, a personagem nos fornece 

uma segunda imagem subjetiva. Nesse momento, identificamos o que chamamos de tempo 

morto79 narrativo, ilustrado apenas por imagens mentais e abstratas. Luzes sobre um céu escuro. 

Assim, o céu subjetivo, que não existia, surge escuro, confuso, sugerindo que a abstração da 

imagem tem um referente material. É uma cena desfocada da rua por onde Hermila anda.  

Na sequência final, Hermila está dentro do ônibus, vista por uma câmera próxima. Closes 

em busca de uma verdade constroem um sujeito mulher que vê, pensa e transforma. No final, 

choro dúbio, riso disfarçado de choro, olhar que insiste em ser inquieto, mas que revela uma 

posição firme. A direção do olhar se inverte. Hermila no ônibus se distancia de Iguatu. Trajetória 

de fuga do sertão endurecido rumo a algum lugar distante. Hermila sorri discretamente. Subjetiva 

de um céu azul que preenche grande parte do quadro. O céu azul que oprimia a protagonista, que 

a transformava numa criatura diminuída, agora é produto de seu olhar. Imagem em movimento, 

porém muito trêmula. É um céu belo, mas não límpido. Claro, mas não uniforme. Tem balanço 

instável. A atriz Hermila Guedes não teve acesso ao roteiro com essas descrições. A construção 

foi elaborada pelo diretor e pelo fotógrafo. 

  

                                                
79  
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A luz não é para iluminar o ator, é para proteger o ator.  (...) O ator não é obrigado a 
andar só pela região que tá iluminada, tá entendendo? O ator tem que andar por um 
caminho como se ele não esbarrasse nas coisas. A analogia que eu quis fazer em relação 
a andar no escuro é você ter um espaço cênico que é sagrado para o ator. Se você criar 
problemas para o ator no sentido de não sair da área de luz, você tá inibindo o processo 
de criação do próprio ator.(CARVALHO, 2016)80 

 

Figura 30 – Fotograma do filme O Céu de Suely. 

   
Fonte: O CÉU de Suely. Direção de Karim Aïnouz. Brasil: Bretz Filmes, 2006. (88 min.), 2.0 MONO, son., color. 
 

 Outro aspecto importante do fetiche Suely surge nos fotogramas que compõem a 

sequência ilustrada na figura 30. Vemos que o semblante da personagem muda rapidamente. Ora 

é Hermila dançando para o cliente em profundo constrangimento; ora é Suely, personagem de 

olhar sedutor, ativo, viril e ora é Hermila de costas virando-se para a frente da câmera com olhar 

endurecido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
80 CARVALHO, Walter. Workshop com Walter Carvalho: linguagem da fotografia. 2016. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6sL2qvpIg3Q>. Acesso em: jul. 2016. 
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Foto 16 – Frame do filme O Céu de Suely. 

 

 
   Fonte: O CÉU de Suely. Direção de Karim Aïnouz. Brasil: Bretz Filmes, 2006. (88 min.),  
                             2.0 MONO, son., color. 
 

 
Se eu estou vendo tudo desse rosto, a ruga do ator, todas as feições desse ator, eu obrigo 
o ator a dobrar sua capacidade de transmitir emoção através do seu rosto completamente 
iluminado. Mas se eu proteger, que eu chamo de proteger, e iluminar só um lado do 
rosto, o outro lado vai estar escuro, ou, pelo menos, em penumbra; ele não precisa se 
esforçar tanto pra me dar a emoção que tá sentindo através da câmera, porque eu deixei 
uma região de mistério pra ele, tá certo? Há que ter algum mistério. A imagem, ela não 
pode se revelar por completo. Há que se criar algum mistério, algum interesse naquela 
imagem, pra poder você se interessar por ela. Deixar algum mistério pra você se 
interessar por ela, pra ela não ficar velada completamente. Daí eu dizer que a luz não é 
para iluminar, a luz é para proteger (CARVALHO, 2013).81 

  

                                                
81 CARVALHO, Walter. Ofício em cena. 08 jul. 2016. Entrevista concedida a GloboNews. Disponível em: 
<http://globosatplay.globo.com/globonews/v/5047214/>. Acesso em: 10 jul. 2016. 
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4.4 VISUALIDADE CONSTRUÍDA NAS FILMAGENS COM O ATOR 
 

No filme Febre do Rato, o fotógrafo Walter Carvalho e o diretor Cláudio Assis 

estruturaram o eixo da câmera e a movimentação, a partir da observação dos ensaios com os 

atores. Nas fotografias abaixo, o fotógrafo e o diretor analisam as ações dos atores em cena e 

somente depois posicionam a câmera. Boa parte das cenas é feita como planos-sequências, ou 

seja, não há cortes durante as ações. Dessa forma, como estratégia, a atuação passou a pautar a 

construção da movimentação de câmera cujo eixo de visão está no ator. 
Existe um espaço matemático da criação, mas existe um espaço poético que é a 
linguagem. E é isso o que me interessa. (...) Tem dois motivos básicos do meu interesse 
em fazer a câmera na mão. Primeiro eu sei onde esta o refletor, fui eu que coloquei, e 
segundo, eu me aproximo do ator. Se eu me aproximo do ator, eu tenho a chance de 
ouvir a respiração dele e  eu consigo sentir a pulsação dele e consigo sentir o arco 
emotivo que ele está trabalhando e aí, eu choro junto, eu estou junto com aquela massa 
de músculos e nervos de pura emoção. (...) eu vou para junto dele. E indo para junto do 
ator, eu estou me aproximando  da possibilidade de fazer uma coisa que eu não domino 
que é a emoção (CARVALHO, 2013).82 

 

Figura 31 – Durante as gravações do filme Febre do Rato. 

 
  Fonte: acervo pessoal da Produtora Júlia Moraes 

 

A figura 31 é composta por duas fotografias que foram feitas pouco antes das gravações. 

As duas foram tiradas em extremos diferentes do cenário, enquanto os atores ensaiavam e a 

equipe observava o espaço cênico que naquele momento estava sendo definido pela atuação.  

                                                
82 Ibid.  
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Como nos filmes de Cláudio existem muitos planos-sequência e movimentações de 
câmera, tinham as visitas de locações e, a partir delas, ele via como operar, mas tudo 
isso tem um ritmo próprio. Quando o ator surge, então, a coisa se transforma, pensando 
em como iniciar os movimentos, em como a intenção, no dia, vai aparecer. (...) E tudo 
isso vai se modificando, de acordo com o sentimento da atuação. Vai chegando mais 
junto ou não. Então, durante os ensaios, as direções vão mudando e aprofundando 
(ARAÚJO, 2016, informação verbal)83. 

 
 

Para Oliveira Jr., o que passa a definir o movimento de câmera é a amplitude do gesto de 

um ator, já situado numa arquitetura que muitas vezes também será desvelada na cena. Esse 

olhar no cinema questiona os moldes de representação e devolve à cena o caos que lhe é 

imanente. A narração e a verossimilhança serão permeadas por verdades que fluem dos corpos 

em cena, e o diálogo preciso e estruturador do discurso será esmaecido em favor de silêncios e 

improvisações que criam derivadas. Ou seja, “a verdade do cinema não está na maneira, mas na 

matéria” (OLIVEIRA JR., 2013, p. 76).  

As cenas que surgem ao acaso no set são chamadas pelo diretor Cláudio Assis de 

“epidermes”. Ele afirma ter feito 42 epidermes durante as gravações do filme Febre do Rato, e 

algumas dessas cenas foram criadas por meio das intervenções do protagonista Irandhir Santos. 

Irandhir desenha e, diante desse fato, foi criada uma “epiderme” em que ele grafita um rato no 

muro de um galpão abandonado enquanto fala em off um dos poemas do filme.  

 
“Nos meus filmes, assim, a gente tem o roteiro, tem o argumento, tem os diálogos, mas 
a gente sempre adequa, de que maneira? Não é uma coisa fechada. E eu improviso 
também muito, então, isso é uma troca, então, não tem... Se você perguntar a mim, no 
Febre do Rato, por exemplo, tem quarenta e duas epidermes. Epidermes são cenas que 
não têm escritas no roteiro. O roteiro não foi escrito, mas tem quarenta e duas 
epidermes. São cenas pequenas, que estão lá. Não estão todas no filme, e entraram 
poucas. Poucas quer dizer, porque é o que tá embaixo, o que você não tá vendo, o que 
não está ali, mas tá presente. Não tá no roteiro, mas tá presente. Então, é uma 
determinação que eu criei. Epiderme um, epiderme dois, epiderme três, epiderme 
quatro, epiderme cinco. E assim vai, entendeu? São planos, são coisas que não estão no 
roteiro, mas que a gente cria no decorrer do filme. Então, tem muitas coisas que estão ali 
que a gente improvisou (ASSIS, 2015, informação verbal).84 

 
  

                                                
83 Entrevista concedida por ARAÚJO, Cecília. Entrevista XI [jun. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (40 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “J” desta tese] 
84 Entrevista concedida por ASSIS, Cláudio. Entrevista VIII [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (70 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “G” desta tese] 
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Figura 32 - Detalhe da ficha de continuidade de Cecília Araújo que mostra que a sequência registrada é a 

Epiderme 25 do filme Febre do Rato 

 
   Fonte: Acervo pessoal de Cecília Araújo  

 
Como eu sou a continuista, ele pede que eu coloque: 'Cena tal, plano tal'. Quando algo 
não faz parte de nenhuma sequência, aí a gente abre uma 'epiderme'. Não lembro 
quantas, mas chegamos a várias epidermes. Tem toda uma parte da ficha de 
continuidades que a gente chama 'epiderme 1', 'epiderme 2', 'epiderme 3', e foram 
muitas. Acho que 42 (ARAÚJO, 2016, informação verbal)85. 

 
 

Figura 33 – Ficha de Continuidade da cena da grafitagem sugerida por Irandhir Santos  

 
  Fonte: Acervo pessoal de Cecília Araújo 

 
  

                                                
85 Entrevista concedida por ARAÚJO, Cecília. Entrevista XI [jun. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (40 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “J” desta tese] 



 125 

 
Foto 17 – Cena da grafitagem do filme Febre do Rato. 

 
Fonte: FEBRE do Rato. Direção de Cláudio Assis. Brasil: Imovision, 2012. (110 min.), 35 mm, son., P&B. 

 
 
Ao final das filmagens de Febre do Rato, algumas diárias foram feitas atravessando as 

pontes do Rio Capibaribe por baixo com um barco. Durante esse período, Cecília disse que o 

diretor criou pequenas intervenções com pescadores do local, onde Zizo os abordava 

conversando e declamando trechos do escritor Josué de Castro e do músico Chico Science. Os 

trechos ditos por Irandhir foram improvisados, e uma conversa sobre os dois autores surgiu como 

uma provocação de Zizo no momento em que o ator dialogava com os pescadores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 126 

Figura 34 – Ficha de Continuidade e da própria cena do filme Febre do Rato.  

 

 
 Fonte: Elaborada pela autora a partir de imagem capturada do filme e acervo pessoal da continuísta do 
filme Cecília Araújo 
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No último dia, quando a gente filmou aqui, ele chegou também com um texto que não 
tinha sido escrito em lugar nenhum e que foi emocionante, ali embaixo da ponte do rio 
Capibaribe. Foi uma homenagem a Chico Science, e quando ele começou a recitar tudo 
aquilo, que aconteceu no último dia de filmagem, todo mundo começou a chorar muito. 
(...) Na verdade, a equipe toda mergulhou muito fundo. E Irandhir, que personifica, ele é 
que entrou fundo mesmo. Foi bem forte (ARAÚJO, 2016, informação verbal)86. 

 
 
O conceito “Cinema de Fluxo” (BOUQUET, 2002) refere-se uma estética 

cinematográfica que busca se construir por meio de ambiências que vão estimular a 

sensorialidade e diluir a importância de uma apreensão intelectualizada da narrativa. Esse 

cinema não tem como objetivo construir uma história nem elencar elementos técnicos para a 

materialização de suas narrativas. A busca é por um espectador ativo que permite que seu olhar 

vagueie pelo universo visual projetado sem um objetivo determinado para essa procura. Para o 

autor, o olhar é convidado a perder-se numa paisagem, numa ação priorizando a experiência e as 

descobertas mais do que um contato  com a realidade amplificada e vista de uma forma mais 

livre do ponto de vista da mise-en-scène, que permite novas experiências estéticas. 

Cinema de fluxo seria um conjunto de narrativas contemporâneas que se estruturam na 

sinestesia. O espectador apreende o filme de uma forma mais sensorial do que racional, uma vez 

que a relação da câmera com os elementos cênicos se estrutura de forma  a construir formas 

diferentes de percepção. A busca está na construção de uma dimensão sensorial da imagem na 

qual o corpo do ator assume uma função estruturante na construção do filme. O tempo 

escandido, as narrativas ambíguas, a não linearidade dos enredos, um realismo que se constrói 

no fenômeno da experiência e a busca por um cinema que se constrói no encontro, no processo, 

são alguns pontos que caracterizariam certos traços estilísticos contemporâneos que são 

modelados pela expressão Cinema de Fluxo, termo cunhado pela francesa Stephane Bouquet, 

em 2002. 

 
A mise-en-scène não obedece  a regras preestabelecidas -- se há uma lei que a conduz, é 
a lei intrínseca às propriedades da matéria, que só pode ser aplicada no momento do 
encontro, no ato do registro. A câmera é guiada por forças, muitas vezes ocultas, e 
potencialidades das coisas e dos seres aos quais ela dirige; ela se sintoniza à respiração 
do mundo (OLIVEIRA JR., 2013, p. 192). 

 

                                                
86 Entrevista concedida por ARAÚJO, Cecília. Entrevista XI [jun. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (40 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “J” desta tese] 
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Nesse cinema, a câmera acompanha os movimentos e os deslocamentos dos atores em 

encenações não desenhadas, que se estruturam de forma intuitiva no momento de encontro dos 

corpos dos atores com a arquitetura e com a câmera. Os atores estabelecem uma relação 

corpórea e sensorial com o espaço onde a cena acontece e criam-se um tempo próprio e um 

território de construção de sentidos e criação de novas realidades. Ou seja, criam-se 

movimentos de desterritorializações e a narrativa liberta-se  dos excessos de drama e 

significado, pautando-se agora em uma dimensão documental da realidade. 
O que vemos no cinema de fluxo é uma estética derivada de um olhar não mais diante 
do mundo para buscar nele um acordo ou uma dissonância, e sim imerso no mundo. (...) 
O cinema leva a um estado imperceptível e se pauta pela recorrência de personagens, 
que, submetidas às leis da afecção, perdem-se entre duas hipóteses, dois mundos, 
ocupando o intervalo entre eles, ou melhor, flutuando em uma espécie de intermundo 
(OLIVEIRA JR., 2013, p. 153). 

 
 

Todo diretor parece ter o papel de estar sempre em estado de busca, de aprofundamento 

e, para isso, acaba criando camadas de sentido que vão muito além do eixo narrativo previsto no 

roteiro, ensaiado, decupado, pensado. Ao dirigir, cria-se uma maneira de definir um campo, de 

escolher um ângulo, um ponto de vista, cria-se um quadro que controla uma distância focal e 

direciona o olhar, movimenta-se a câmera em função de uma ação cênica, enfim. Inúmeras 

variáveis estão disponíveis no momento em que se chega ao set de filmagem, mas é preciso 

saber deixar a porta aberta e, com isso, permitir o imprevisto, o espontâneo e estar atento ao 

andar em um caminho movido pela intuição. O set é um organismo vivo composto por vários 

profissionais de universos muitas vezes distintos, mas um diretor que se coloca enquanto autor 

faz um filme para si. 

Existe toda uma gama de elementos disponíveis num set, mas a centelha que surge 

somente acontece quando todos os profissionais se encontram. De uma maneira geral, a 

primeira coisa que um diretor realiza ao entrar no set é observar o cenário e fazer com que os 

atores se movimentem nesse espaço, dizendo suas falas. O segundo passo é colocar a câmera e 

recortar o quadro em função, muitas vezes, do que surgiu no movimento dos atores. Muitos 

diretores agem movidos pela intuição, reconhecendo no cenário um caminho familiar, mas 

ressignificando-o à medida em que filma. Cabe a cada diretor encontrar sua forma de captar, 

mas, certamente, o que muitos buscam é a construção de uma realidade que tem camadas 

invisíveis que se desvelam a partir do visível. 
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4.5 A CÂMERA-SUJEITO E O OLHAR NARRATIVO 
 

No filme Tatuagem, o diretor Hilton Lacerda trabalhou dois tons de atuação. Um 

naturalista, que estruturou a narrativa do filme e uma interpretação teatral, inspirada no teatro de 

revista, que está presente nas esquetes que pontuam toda a diegese do longa. O trabalho de 

câmera foi pautado, segundo o diretor, com a intenção de manter os atores dentro do quadro, mas 

ocupando os cenários da maneira mais natural “possível”.   

Hilton Lacerda (2016) comenta que não queria escravizar as personagens a um espaço 

específico do enquadramento, mas não queria, tampouco, o fotógrafo escravizado à liberdade dos 

atores. Dessa forma, investiu um longo tempo de ensaio para que os atores se sentissem livres e 

adaptados ao espaço limitado que tinham. Outro aspecto importante no filme foi manter a 

sensação de que aquele grupo teatral se conhecia há muito tempo, quando, na verdade, 

começaram a se relacionar há apenas seis semanas. Dessa forma, a câmera deveria mostrar uma 

intimidade desses atores com a arquitetura do Chão de Estrelas e da casa onde moravam. 

 
O acordo da gente era: o espaço e movimento desses personagens dentro desse espaço. 
Então, assim, eles não estavam extremamente à vontade. Mas como a gente tinha o 
Chão de Estrelas, como era uma locação que estava disponível pra gente o tempo 
inteiro, a ideia era: 'Quais pontos que eu tenho dentro do Chão de Estrelas? Como é que 
eu posso absorver o movimento desses atores? E mesmo que esses movimentos sejam 
mais esparsos, eu vou direcionar eles, depois, pra esse movimento de câmera'. Porque 
era uma coisa que a gente falava muito: ''Olha, vocês não estão fazendo teatro, estão 
fazendo cinema. A gente tá agindo como teatro, mas na verdade é um resultado 
cinematográfico (LACERDA, 2016)87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
87 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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Figura 35 – Stills de uma sequencia de esquetes do filme Tatuagem filmada em quatro eixos diferentes. 

  

  
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 

 

Durante as filmagens, toda a noite um grupo de atores e figurantes era convidado a 

assistir às esquetes encenadas pela trupe de teatro. Eles não sabiam o que iria ser encenado e a 

ideia do diretor era pegar a reação espontânea da plateia nos primeiros takes. Depois dessa fase, 

o diretor repetia as tomadas em função da decupagem que havia realizado junto ao fotógrafo, 

para ir detalhando o movimento da trupe e gerando opções de planos para serem escolhidos na 

montagem. A plateia não podia olhar para a câmera e os atores da trupe também ignoravam a 

presença dela. Nas figuras acima, Clécio encena uma esquete que é filmada em três diferentes 

eixos. Um ponto de vista de um espectador afastado do palco, uma perspectiva próxima e um 

plano médio. Os três pontos de vista estão presentes na montagem final. 

No caso das cenas narrativas filmadas fora do espaço do teatro Chão de Estrelas, a 

atuação também ignorou a presença da câmera e para cada cena foram escolhidos três eixos de 
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abordagem da câmera. Os takes narrativos eram repetidos para que gerasse material para a 

montagem. Dessa forma, a cada tomada, eram realizadas ações que poderiam ser fragmentadas 

na montagem e articuladas em diferentes tomadas. 

 

Figura 36 – Cenas de takes narrativos 

   
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
 
 

(...) o mais importante é como o eixo de observação vai se relacionar com os atores e 
com a arquitetura. É importante entender que você trabalha com um mecanismo muito 
específico. Então, eu gosto de pensar o quadro, mas gosto de imaginar as pessoas dentro 
desse quadro. Como elas se representam, tentar dar liberdade ao máximo. Em 
Tatuagem, isso foi muito pensado, e a câmera foi escolhida para que o eixo de visão 
ficasse mais livre e o centro do quadro era muito importante (LACERDA, 2015, 
informação verbal)88. 

 
 

Figura 37  Fotógrafo Ivo Lopes estudando o enquadramento a partir da observação do 
movimento do ator Irandhir Santos. 

   
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
 

A sequência de imagens acima revela o fotógrafo Ivo Lopes seguindo os movimentos da 

personagem Clécio durante o ensaio, antes da gravação. Ivo analisa Irandhir se movimentar no 

cenário e, a partir dessa observação, vai refinando os movimentos de câmera que serão 

executados para a cena. No espaço limitado, o fotógrafo vai tentando estabelecer o diálogo com 

os atores em cena. 

                                                
88 Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. Entrevista V [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (75 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “E” desta tese] 
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Em algumas cenas, foi escolhido o plano sequência, ou seja, gravar a cena sem cortes 

para que o diálogo e a emoção dos atores se destacassem. Na cena “Quase Pazes”, em que a 

personagem Clécio tenta dialogar e “ficar de bem” com Paulette, a câmera aborda os dois atores 

frontalmente, apenas com um discreto movimento de aproximação para que não houvesse ruído 

na atuação.  

 

Figura 38 – Still da sequência “Quase Pazes”. 

   
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
 

Eles (Clécio e Paulette) não podiam se emocionar e nem se abraçar porque tinha o título 
dizendo que era quase. E esse quase pazes foi o norte da gente e fazer a cena foi negar 
toda a emoção em que eles queriam sentir a negação. A cena acontece com os dois de 
lado, praticamente quase não se tocando fisicamente, mas sem se olhar. Porque se 
olhassem não conseguiriam. A gente foi criando esse desenho de vetores desses olhares 
porque Rodrigo Garcia queria chorar e não conseguia controlar. O próprio roteiro vira 
um caminho para você desenvolver aquela cena, era só dizer “quase”. E bastava isso. A 
gente vai fazer uma mais dura como está escrito. quando foram filmar, fizeram várias 
vezes e a que valeu foi a dos olhares com vetores diferentes. Garcia segurou o choro 
(GABRIEL, 2016, informação verbal)89. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
89 Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. 
Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 min.). [A entrevista encontra-se transcrita no Apêndice “A” desta tese] 
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Figura 38 – Roteiro da sequencia “Quase Pazes” numa versão antiga em que ainda se chamava “Meia 

Paz”. 

 
 Fonte: Acervo pessoal da autora. 

 
Figura 39 – Stills retirados do filme Tatuagem que mostram cenas em Super 8. 

   

   
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 

 

Um aspecto fundamental em relação à construção da imagem por meio da fotografia está 

na presença do Super-8 durante todo o filme. Hilton Lacerda utilizou referências de filmes 

realizados nos anos 1970 e 1980 que dialogam diretamente com sequências do Tatuagem e têm 

na narrativa a personagem Joubert, uma referência direta ao diretor, professor e agitador cultural 

Jomard Muniz de Brito, autor de dezenas de filmes do Ciclo do Super-8 que utilizou o grupo 

Vivencial Diversiones, nos anos 1980, como protagonista de seus filmes. O Vivencial 

Diversiones é uma referência direta do Chão de Estrelas no filme Tatuagem. 
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Para Hilton, Tatuagem tem duas camadas de leitura. A primeira é melodramática, 

construída por meio da relação entre Clécio e Fininha e uma segunda, pautada sobre a discussão 

do universo do Super 8 que durante algum tempo foi utilizado como um instrumento marginal 

para contrapor-se a indústria cultural. O superoitista não era um cineasta ou um artista, mas um 

agitador intelectual. 

Dessa forma, as imagens rodadas em Super-8 com o grupo Chão de Estrelas simulam o 

olhar da câmera da personagem Joubert, vivida pelo ator Sílvio Restiffe. Hilton conta que viu 

mais de 200 filmes em Super-8 para impregnar-se da estética visual construída pela bitola e criou 

uma câmera “sujeito”, um olhar subjetivo do “agitador” que movimentava intelectualmente 

aquele pequeno grupo. Para Hilton, a personagem estava ali para desmantelar as coisas 

estabelecidas e utilizou o Super-8 como uma “provocação”. Nas cenas dos filmes em Super-8, os 

atores olham diretamente para a câmera, chamando a atenção do público. 
Claro que têm momentos de completa liberdade, quando a gente tá pensando na câmera 
de Joubert (em determinados momentos, a câmera que tá no Chão de Estrelas não é a 
câmera de Ivo. É Ivo, mas seria a câmera do professor Joubert), então, a gente tá 
gravando com um nível de responsabilidade visual muito grande, porque isso é o que a 
gente tinha que explicar pra os atores: 'Olha, quando essa câmera, que é a câmera de 
Joubert, vocês não estão fazendo de conta que não estão vendo a câmera; ao contrário, 
vocês estão se amostrando pra câmera o tempo inteiro. Essa câmera é uma provocação 
pra vocês, enquanto a câmera diegética, da narrativa, ela não está perceptível aos olhos 
de vocês'. Tudo isso era jogado dessa maneira, era meio acordado, sabe? Tanto pro 
elenco quanto pra fotografia (LACERDA, 2016). 
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Figura 40 – Sequência do filme dos anos 1980, de Jomard Muniz de Brito, utilizando o grupo Vivencial 
Diversiones 

 
 Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 

Acervo pessoal do professor marcos Santos. 
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Figura 41 Uma releitura da mesma sequência de Jomard Muniz de Brito presente no filme Tatuagem, 
utilizando o grupo Chão de Estrelas. 

 
Fonte: TATUAGEM. Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
 

As referências aos filmes em Super 8 pontuam alguns momentos do filme Tatuagem. Na 

sequência anterior, imagens do diretor José Agripino de Paula inspiraram a sequência do início 

do namoro entre Clécio e Fininha, presente no filme de Hilton Lacerda. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Começamos esta tese a partir da noção de redes de criação. Nesse sentido a atuação nasce 

como uma rede onde cada nó interage com outros formando um conjunto sempre instável e 

aberto a trocas. Os nós nascem dos encontros de subjetividades, dos materiais disponíveis, das 

técnicas adotadas e estão abertos as intervenções do momento de filmagem, as improvisações e 

as forças que impregnam o processo. A atuação não é privilégio do ator. O ator é apenas parte da 

matéria prima de um filme. Uma matéria viva. Uma matéria porosa que afeta e é afetada. 

 Irandhir Santos e Hermila Guedes, são atores experientes que iniciaram suas carreiras nos 

anos 1990 no teatro. As pedagogias do teatro, em especial Stanislavski e Grotowski, estão 

presentes em suas estratégias de construção das personagens. Stanislavski está nas memórias 

resgatadas, nas memórias fabuladas, nos empréstimos de afetos privados, nas experiências dos 

encontros nos laboratórios, ensaios, filmagens. Stanislavski está nos desenhos, bordados e 

escritas de Irandhir, está nos relatos de Hermila. Podemos afirmar que os sistemas teatrais foram 

adaptados de forma singular, a partir de condições técnicas mais ricas e complexas. 

Ao lado de Stanislavski, Grotowski se desvela no trabalho corporal dos dois atores. Nos 

aquecimento e treinamento disciplinados que ajudam a desconstruir o corpo cotidiano, familiar, 

eliminar resistências e abrir linhas de força para novas experiências. 

Na construção da atuação não existe um início preciso, determinado. No entanto, 

entendemos que os primeiros traçados da personagem nascem nos roteiros. Esses roteiros 

ganham humanidade com os atores ao serem traduzidos e encarnados. Esses roteiros  também se 

transmutam em tratamentos. Nos processos analisados nesta tese, o roteirista está na sala de 

ensaio, no set de filmagem, testando a eficiência das situações que descreve a partir do 

movimento do ator. Adequando o tom e o verbo a partir da palavra em ato. 

 O que é materializado no filme é um rastro da presença de um ator. A atuação é filmada 

em fragmentos que serão ressignificados ao final do processo. A atuação tem camadas de sentido 

construídas pela visualidade do filme que vai muito além do trabalho do ator. No entanto, a 

fotografia, ao mediar a atuação, se submete muitas vezes a ela, observando os gestos do ator 

antes de construir a perspectiva da cena. Os atores estudados nessa tese desenham suas ações e 

adequam-se quando necessário ao recorte da lente. 
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 A atuação no cinema se constrói a partir de domínios técnicos e poéticos singulares ao 

ator mas se materializa a partir de um aparato técnico. Ivo, João, Clécio, Clodoaldo, Hermila, 

Zizo, Verônica são personagens tecidos a partir de diferentes estratégias e vivências únicas, 

desenhadas a partir das necessidades, dos desejos e da riqueza dos encontros. 
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APÊNDICE A - Entrevista concedida por GABRIEL, Amanda. 
 
 
Entrevista I. [fev. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 (45 

min.).  

 

 

Tatuagem tem uma característica bem particular porque tem um diretor e um diretor assistente, 

Marcelo Caetano, que é um realizador muito inserido no processo de escritura do filme e no 

trabalho com o elenco. Como existia um elenco gigante e, normalmente, se chama o preparador 

de elenco nesse caso, Hilton Lacerda chamou Amanda Gabriel. Hilton Lacerda queria 

transformar aquele aglomerado de pessoas num grupo de teatro com as intimidades e vivências 

que as pessoas nesse contexto desenvolvem. Nesse aglomerado, Amanda Gabriel ajudou a 

escolher quem ia ser quem naquele filme e traçar estratégias, exercícios e jogos para fazer com 

que aquelas pessoas se conhecessem há anos e não há quatro semanas apenas que foi o tempo 

que essas pessoas tiveram para se preparar.  

O grupo passou cinco semanas numa casa em Olinda, durante o processo foi desenvolvido um 

espetáculo baseados em títulos, motes que estruturavam o roteiro de tatuagem. E os números 

foram criados pelas pessoas, pelo elenco.  

O elenco de fora morou nessa casa e algumas pessoas de Recife ficaram lá também. De alguma 

forma as pessoas ficavam. Isso criou um espaço dos atores além da direção e eles foram 

descobrindo conflitos, relações, enfim, quem se dava melhor com quem... tem um lugar que é do 

ator. A gente ensaiava durante o dia todo e as noites eram sempre no Chão de Estrelas. Criamos 

coletivamente os números. Amanda, Marcelo, Hilton e todo o elenco. Os temas eram lançados e 

eles escolhiam qual iria para o palco. O departamento de arte e figurino funcionava na casa e os 

atores também faziam e ajudavam na confecção das peças. Isso é uma característica muito 

importante e bem particular nesse filme. Era muito importante que se estivesse ensaiando numa 

sala embaixo da sala de figurino, ao lado da sala de direção de arte onde todos os profissionais 

estivessem a disposição e trabalhando juntos. Isso era essencial, ter uma casa de adereços ao lado 

da sala em que entavamos ensaiando. De alguma forma, mas sem perder essa coisa hierárquica e 

definida que o cinema tem que ter pra funcionar... conseguiu se reproduzir na equipe de uma 
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forma muito presente o que é a dinâmica de se trabalhar em grupo de uma trupe de teatro. E isso 

é muito visível no filme. O filme imprime isso. 

Ainda antes de entrar no processo, Hilton já tinha proposto a Irandhir e isso fazia total sentido 

que nos processos de ensaio ele se comportasse com um líder, então quem conduzia esses 

ensaios era a preparadora, os diretores e o protagonista. Hilton via os ensaios de todas as cenas 

mas no processo de abertura dessas cenas, de investigação, o diretor não estava presente. Esse 

processo de abertura e investigação da cena é muito importante que o diretor não esteja junto 

porque é o lugar do erro, dos desencontros e o momento em que os sentidos do roteiro se 

reverberam. Descobre-se outras coisas que não eram necessariamente o que o diretor estava 

pensando e os atores ficam livres para exercitar não exatamente o que o diretor está pedindo.  

As estratégias de ensaio eram combinadas entre Irandhir e Amanda. Basicamente o desafio do 

filme era fazer com que as pessoas acreditassem que aquele grupo estava junto. Não estava 

escrito o que quinze pessoas faziam numa cena em que elas estavam. Isso era impossível do 

ponto de vista de um roteiro e indica muito o papel de uma equipe propositiva que de fato criou 

tudo junto. Também não havia pretensão que aquilo fosse coreografado, tinha que haver um 

estado de prontidão de intimidade para que toda vez que houvesse uma câmera rodando e para 

qualquer lado do cenário que ela apontasse, sempre tivesse vida. Para onde Ivo apontasse deveria 

existir cena, ação. Essa ação não era de algo necessariamente ensaiado e previamente acontecido.  

Pernalonga é uma grande referência para o personagem de Paulette. Mas as referências são muito 

particulares para cada ator, talvez tenha um pouco de Pernalonga no personagem de Rodrigo 

Garcia mas ele utilizou muito a figura de Maria Bethania para compor seus movimentos 

corporais e seus traquejos. Rodrigo é muito obcecado pelo gesto, então quando a gente vê a cena 

dele debruçado na janela, a gente vê Bethânia. Ele passava horas repetindo os gestos, 

trabalhando e pesquisando os gestos dela até que aquilo adquiriu uma segunda natureza e foi 

fazendo parte de Paulette.  Quando ele pensava nessa época de Tatuagem ele pensava em 

Bethania, no corpo, na Bahia.. 

O elenco não recebeu o roteiro na primeira semana. Nem o roteiro, nem nada. Irandhir já 

conhecia e chegou ao filme com essa função de trabalhar de fato como um líder dessa trupe de 

teatro. Existia um roteiro “ Chão de Estrelas” mas não “Tatuagem”. Na primeira reunião com o 

elenco completo, Hilton pediu para que Irandhir contasse a história do filme para a equipe. Quem 

ia fazer quem na peça ainda não estava definido. Já era um Clécio rascunhado que contou a 
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história do filme para a equipe. Irandhir pegou dois sapatos e começou a falar com um sapato de 

salto e um coturno falando de Clécio e Fininha. Irandhir começou a falar: essa é a história de um 

rapaz que conhece outro rapaz.... Foi uma segunda camada fabulada que o Irandhir já trouxe no 

primeiro encontro. A partir daí, o filme começou a ter chão.  

No personagem de Clésio tem uma referência muito forte dos irmãos Coelho, essa referência 

vem do roteiro, da ideia de Clécio  desenhada por Hilton Lacerda. No entanto, quando Irandhir 

pega esse personagem, as referências são outras. Na primeira semana, Amanda começou a ver 

uns gestos, um jeito de sentar em que Irandhir recolhe o braço para perto da perna e percebeu 

algo familiar nesse rascunho de gestos que começava a surgir. Traços de um antigo professor de 

faculdade de artes cênicas chamado Roberto Lúcio. Ou seja, as referências vão para outro lugar. 

Esse jogo de corpo ele praticava o dia inteiro e ficou muito claro. Ou seja, o exercício é constate 

e nessa repetição de gestos  

Ai foi pra outro lugar, tinha uma coisa do cabelo... ele começou a sentar assim...é nesses 

momentos que o ator coloca o que é dele, é aí que ele começa a ser autoral. Porque por mais 

referências que o diretor traga, que o roteiro traga, você acaba colocando as suas. Os primeiros 

gestos dessa pesquisa estavam alí. 

 

Se você pegar a historia do teatro no século XX ela é repleta dessas negações e reafirmações. 

Stanislavski, meyerhold, Brecht (discurso), Grotowiski. Todas essas referencias são essenciais 

para qualquer ator e é importante que ele conheça e busque um caminho próprio. O que eu penso 

em relação a cinema, pelo menos como eu trabalho é que se você pensar, todas essas escolas, 

elas foram anos e anos de treinamento e estudos existiam grupos específicos, desenvolveram 

uma pesquisa, as vezes esses espetáculos nem surgiam. Eu acho muito incoerente, que na pratica, 

em um filme, se tente colocar qualquer vertente dessas. Porque no fim das contas elas são muito 

fechadas. A terceira camada mais importante pra mim é quando eu tenho um grupo de atores 

para trabalhar e por serem eles nada uniformes nas técnicas que buscam, vieram de lugares 

diferentes, como é que eu na função de preparadora vou apontar para uma construção mais 

racional e psicológica ou obrigar alguém a correr durante quatro horas... eu nao posso fazer isso. 

 

O meu papel é entender, investigar e observar como cada ator desse elenco funciona. Se é mais 

psicológico se é mais racional, se é uma construção mais de improviso que ele nao precise estar 
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amarrado, ele nem precisa ensaiar muito. Eu preciso entender que tipo de vivencia é melhor 

naquele ator do que tentar impor um método. Nunca foi imposta uma formula em Tatuagem por 

exemplo, trabalhava-se de improviso, mas nunca dentro de um modelo, ainda mais num elenco 

tão diverso, tão grande. Eu acredito muito nisso. 

 

Irandhir por Amanda Gabriel 

Eu acho que ele pode ser chamado de racional. Mas esse racional não anula nem o físico nem o 

emocional. Ele tem um estudo muito profundo do universo do personagem. Talvez por ele ter um 

caderno. Mas o que está escrito. Eu acho engraçado, por outro lado muitas coisas que chegam e 

viram escrita, chegam por um lugar de memoria afetiva, chegam do acaso, surgem de você 

pesquisar muito e de repente encontrar uma coisa que te leva a alguma coisa, te desperta. Mas a 

referencia só racional não te leva a nada. Se esse racional faz sentido emocionalmente ai você 

chega em algo e nem sabe bem porque. Então ele tem uma total compreensão do universo 

fílmico desse personagem, isso é como eu trabalho basicamente.  

O que é esse personagem enquanto discurso, o que é esse personagem enquanto signo, qual a 

função dele dentro desse filme e em cada cena ele está. Esse é um processo, de analise, de 

compreensão. Se o ator faz isso de forma racional e executa de forma mecânica, tudo bem.  

Se ele faz tudo isso e entende aquilo como uma partitura quase de jazz em que ele transita mas 

deixa algumas linhas para improvisar dentro dessas linhas, eu acho que Irandhir trabalha um 

pouco dessa forma. Essa ideia de que você tem uma partitura e transita livremente nela, e cinema 

tem que acontecer na hora, não pode acontecer na hora do ensaio, tem que acontecer no set, com 

a câmera.  

Você tem uma partitura e você transita livremente por ela, isso funciona com a maioria dos 

atores.  

Traduzir muitas vezes. Ter um joguinho que aciona ele e vai... atores que flutuam muito.  

Você vai descobrindo em cada ator aquilo que funciona para ele. As vezes você diz, ... 

Tem momentos...tem uma coisa do lume (metáfora de trabalho) 

Isso é encontrado durante o processo. As vezes a gente conhece tanto o ator que se comunica e 

aciona ele usando uma palavra. Com nash por exemplo... 

 

Nao é um código que se cria... encontramos uma palavra 
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A cena do café da manha entre clecio e paulette me lembra muito o ensaio de cinema do alan 

ribeiro. Me lembrava muito e esse filme era uma grande referencia. Do que tinha sido essa 

relação antes do filme e do que viria a ser essa relação depois. Grande referencia de amor, 

amozade e colaboração, parceria. E bastava dizer barbou e a gente sabia que estava naquela 

referencia, naquele momento. 

 

A gente ensaiava com bolacha, e construía-se aquele tempo de quem olha, de quem partilha de 

quem pensa. Eu tinha trazido essa referencia que foi muito adotada pelos dois e essa palavrinha 

barbou surgiu. Usava para atingir aquele estagio. 

 

Hilton trabalha com títulos para as cenas e isso é muito bom, pois esses títulos já sao uma 

metáfora. Só entender aquele título já é um trabalho bem complexo. Tem uma cena ‘quase 

pazes” em que os dois sentam para conversar e .... 

 

E era muito difícil porque o desejo deles era se falar... era possível fazer desse jeito, mas eles nao 

podiam se emocionar e se abracar porque tinha o titulo dizendo que era quase quase.. E esse 

quase pazes foi o norte da gente e fazer a cena foi negar toda a emoção que eles queriam sentir a 

negação de ... e a cena acontece com os dois de lado, praticamente quase nao se tocando 

fisicamente mas sem se olhar. Porque se olhassem nao conseguiriam. A gente foi criando esse 

desenho de vetores desses olhares porque rodrigo Garcia, queria chorar e nao conseguia 

controlar. O próprio roteiro vira um caminho para você desenvolver aquela cena, era só dizer 

“quase”. E bastava isso. A gente vai fazer uma mais dura como esta escrito. quando foram 

filmar, fizeram varias vezes e a que valeu foi a dos olhares com vetores diferentes. Garcia 

segurou o choro.... 

 

Hilton escreve diálogos muito precisos, isso é fato. O que acontece muito quando você nao tem 

isso, e o preparador fica muito na função,  

O processo de preparação as vezes é um tratamento definitivo do roteiro no sentido inclusive da 

escritura dos diálogos. No caso de tatuagem surgiram falas, expressões mas o filme é muito 

preciso em relação ao que estava escrito nos diálogos. Nao parece, pois os atores tomaram muita 

posse das palavras do roteiro, mas soa muito como uma improvisação.  
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Eu cada vez mais me convenço que o lugar do ator no filme nao é o do texto, do dialogo. A fala é 

o lugar do ator. O ator esta num lugar em que é signo e é emissor. Ele nao é o personagem mas o 

discurso está colado nele. Onde é que esse ator vai estar para que ele me dê algo novo, novas 

camadas de significado que nao sejam redundantes, pois a fotografia já está dizendo algo, a arte 

está dizendo algo... é nao dito que esse ator trabalha, é na não fala.  

 

Eu tento buscar essa tentaiva de nao negar o que esta sendo dito mas de adicionar uma nova 

camada. Buskin( como parar de atuar) eu busco muito o lugar da dialética e negar um pouco o 

que esta sendo dito.  

Tem uma cena que eu uso nas minhas aulas que é de clofdoaldo subindo no elevador para ter 

uma conversa com Francisco para pedir licença para trabalhar na rua. O som ao redor. 

Vocêirandir estava tenso. O que esta amarrado nesse enredo s´ø aparece no final. Você esta 

subindo para conquistar a confiança de um homem que matou seu pai. E ai é quase barroco o 

trabalho dele nessa cena em que sobe no elevador mas ó você vendo o filme numa segunda vez é 

que vai perceber pois o desfecho da vingança está no final de o som ao redor e aquela tensão de 

irandhir não faz muito sentido num primeiro olhar. Você percebe o nervosismo e o alivio. Mas 

quando você revê o filme ai você capta todas aquelas camadas, está tudo alí. Existe um filme que 

passa dentro da cabeça do ator que pode se entender ou não. 

 

Quando você esta trabalhando com um ator realmente barrocoe  maníaco e que gosta de fazer 

construções muito complexas ai é incrível. Não está escrito no roteiro que esse homeme está indo 

apertar a mão do assassino do pai. Esta desvelado no final. Talvez essa racionalidade de Irandhir 

exista no inicio do processo, mas depois ele coloca outras camadas invisiveis, subjetivas, mas 

essa racionalidade dá um entendimento do personagem, uma moldura que dá segurança e 

margem depois para improvisar.  

O ator tem noção da fragmentação de que é um filme, um filme é montado. E isso é muito 

particular para quem trabalha no cinema. Ele tem que ter noção do valor daquela cena unitária 

mas também do valor daquela cena no todo. Da construção de sentido que a montagem agencia.  
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Maquiagem e figurino é uma construção de personagem. O personagem ganha uma matéria 

visível. É um processo de colaboração. O teatro trata o ator como uma matriz da criação, tudo 

vem dele, mas a verdade é que não é assim.  

Existe no processo de criação de um filme que é autoral mas que os departamentos criam no 

processo é muito colado a caracterização no trabalho do ator.  

 

Em tatuagem existia um palco e nao havoa a menor pretencao que aquilo fosse cinema. Aquilo 

era teatro, teatro ligado a uma época e a um pensamento de revista de reciclagem de trabalhar 

com o que se tem a mao, de tipos.... tudo aquilo foi trazido. Aquilo existia como teatro. Os 

ensaios eram marcadíssimos. As coisas de palco foram exatas como numa peça de teatro.  

 

Esse caderno de irandhir... o caderno faz parte da historia da arte como um todo, de artistas 

plásticos, escritores... 

Stanislavski aconselhava que se tivessem cadernos. É uma forma de se desenhar todos os vetores 

para onde a sua imaginação e os seus instintos estão apontando e isso te faz lembrar um milhão 

de coisas.  

Maeve faz isso no roteiro. O roteiro dela é lindo. Tem uma partitura da personagem coladinho no 

roteiro. 

Ai eu tenho a impressão que o caderno funciona para ele enquanto uma organização, de ideias e 

de referencias, talvez porque o personagem nao esta escrito. então esse caderno é o brano do 

roteiro. O que esta dito o que vai acontecer. Irandhr é muito artesanal. Manualmente ele é muito 

bom. Desenhava figurinos na faculdade. A construção manual. Isso nao é racional. O processo 

racional passa por uma manufatura. Tem uma dose de racionalidade, logico. Mas é artesanal. Se 

mover, dizer palavras, memorizar um texto. O caderno funciona como uma forma de materializar 

essas ideias com as mãos. Bordando, colando... criando outras narrativas. 

No Amigos de risco, eu peguei o caderno de Irandhir e eu abro na pagina e li: eu lembro do 

Chuck noris. Joca cresceu assistindo os filmes de Chuck noris. Joca nunca conheceu o pai. Ele 

cria memoria. E ele constrói referencia para esse cara que é todo construído a partor de uma 

grande insegurança e que finge que é supper seguro e que está certo de tudo. E como nao 

justificar as atitudes desse canalha porque os atores nao podem julgar s personagens dele. E ai 

esse caderno, essa construção de memoria ajuda. Escolher irandhir para joca foi essencial porque 
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a gente precisaca de alguém que fosse o comtrario de joca. Uma pessoa que a gente acreditasse 

que mesmo fazendo tudo isso ainda era hipnótica e encantadora. Ele fica alguns minutos de tela 

acordado e passa o resto do filme desmaiado mas todo mundo lembra dele ... 

Em amigos de risco eles passaram vinte dias carregando irandhir. A gente trabalhou inúmeras 

formas. A gente desenhou uma partitura de como se carrega de tal jeito. Quantas formas existem. 

Arrasta o pe, segura aqui... 

Durante o processo de ensaio a gente discutiu muito. 

Ele faz o caderno. Ele faz a encadernação. É um ritual. Os cadernos ajudam ele a compartimentar 

esses processos. E marcam o fim e o inicio de um novo processo.  

Eu sempre tento reunir todo o elenco para apresentar o diretor, para dizer como funciona o set, 

quem é quem.... 

E nem sempre essas pessoas recebem o roteiro inteiro, as vezes só o produtor de elenco que as 

vezes mal falou sobre o que era o filme. e ai nesses momentos quando eu vou apresentar o 

protagonista eu peço para ele apresentar o filme. é uma forma de minha e do diretor de entender 

como é que esse ator está dentro desse roteiro. As vezes o ator esta num momento em que ele 

precisa contar o roteiro quase sequencia atrás de sequencia aí eu digo, ele entendeu a estrutura do 

roteiro mas ele ainda não escolheu falar sobre o tema, sobre a história. O som ao redor é a 

historia de uma milícia que vai para uma rua.... mas esse ator entende do filme quando diz que o 

som ao redor é um filme sobre como uma determinada estrutura de poder, histórica, que algumas 

pessoas acham que ficou no passado ainda estão presentes nas relações urbanas no Recife, se o 

ator ainda não entendeu isso, então, tem alguma coisa errada aí. Ele esta perdendo a chance de 

ser autoral. Então esse exercício de leitura e explicação do que é o roteiro eu adotei pra minha 

vida pois escutando, eu sei onde o ator está. O que a gente precisa trabalhar mais, explorar. 

De alguma forma, eu leio o roteiro com atores e surgem coisas que eu não tinha visto. Muitas 

vezes nem o diretor, nem o roteirista tinha visto. Então eu faço uma análise cena a cena, do que é 

aquela historia, do que me toca, de que lembranças ela me traz, pois você se coloca num lugar... 

se existe uma total desconexão, então é melhor trocar de ator, se existe essa desconexão. Mas na 

maioria das vezes é uma segunda camada do roteiro que está sendo descrita ali. Existem ... todo 

esse linguajar encarnar... ele tira do ator o direito de construir. É como se ele fosse ocupado por 

algo, mas na verdade ele produz algo, uma segunda natureza, um excesso de presença.  
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Carrega-se uma historia da importância da palavra escrita e esquece que existia a commedia del 

arte, que não tinha texto para ser encarnado.  

Era uma constrição física codificada...  

Grotowski esse estado de presença que não é perda de consciência, não se esvaziar. É uma 

presença plena, como num parto. Que me lembrou narrativas de pessoas em estados de presença 

em que corpo e mente se fundem. E existe um treinamento físico para isso. Eles trabalham anos e 

anos para isso. 

Tem alguns exercícios que eu fui adaptando, criando que eu fui adotando para mim. Tem um 

exercício de corda que eu vou fazendo para aquecer e desgastar a fala que eu faço sempre, mas 

não há uma preparação padrão, cada filme pede uma estratégia, um método, um trabalho 

específico.  

Em amor plástico e barulho que é um filme extremamente sexual, eu podia ter trabalhado 

kundalini, mas a gente dançava uma hora de brega antes de fazer as cenas. A liberação das 

articulações e os exercícios de chacras era o mesmo, e dançar brega estava dentro do filme. 

porque é que eu vou pegar esse formato. Cada filme tem um desenho.  

Cada atir tem que ter um tipo de preparo especifico. Então, cada ator precisa de um laboratório. 

Laboratório não sou eu. A produção dá ao ator a estrutura para que ele faça a preparação dele.  

 

Atpres nao profissionais, ele é ator pois atua. Pode desconhecer as técnicas/ 

Cinema tem uma coisa muito especifica de um diretor andar na rua e encontrar alguém que senta 

de um jeito especifico e dizer é essa a protagonista do meu filme. em eles voltam, Marcelo viu a 

menina sentada assistindo a um desfile e gostou da forma dela olhar, observou-a de longe e 

depois se aproximou e a convidou para o filme. ele disse, minha personagem é ela. O filme era 

com um menino.  

Malu foi assim. Era um curta e não era um longa. Eu chego num ponto que eu tenho que chegar 

para uma pessoa que nao faz aquilo profissionalmente, que nao estudou para aquilo e vai atuar 

num filme em que vai fazer um papel de uma pessoa completamente diferente dela. Quando a 

gente trabalha com o ator não profissional, você tem que ter toda a delicadeza, toda a 

sensibilidade de entender o que é daquela pessoa que o diretor viu e que tem que ser ressaltado, 

ou seja, não perca isso, não perca. Por exemplo, no boi neon, a personagem da menina era um 

menino. Fatima viu a menina e disse é ela. O personagem é maior que o gênero. Ele tem uma 
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energia, uma ideia central. Eu sei que isso é meio platônico mas existe, está lá. Existe coisa mais 

platônica do que roteiro? 

 

Quando você tem um ator não profissional, você já tem muito aquele personagem alí e tem que 

ter a sensibilidade de observar. Com crianças, eu sei que elas já tem aquela coisa alí, mas não 

entendem o processo. É um tipo de inteligência de ator que muitos atores não tem. Muitos atores 

brigam muito para chegar naquele lugar e não chegam. Tem haver com uma capacidade enorme 

de se deslocar e se colocar no lugar do outro, um poder de imaginação muito ativo. Uma 

capacidade incrível de estar presente, na hora, no momento. De se projetar. E malu tinha isso 

claramente. Trabalhamos cenas. Trabalhamos as falas de maneira que o ator tenha domínio do 

diálogo, não no sentido memorizado, mas que ele tome para ele e diga; eu jamais falaria essa 

palavra, eu não me sinto confortável dizendo isso. Isso se constrói, crianças e adolescentes mais 

ainda. Quando você tem um nao profissional trabalhando, ele tem tanto a te dar sobre aquele 

personagem que é importante estar atento. Vamos pra cá... 

Outro cuidado que eu tenho é fazê-lo entender a estrutura do fazer cinematográfico. Tem que 

repetir, como funciona um set, o que é uma sequencia. O que faz a montagem, enfim, entender 

que mundo é esse. E ai eu não dou uma aula mas aos poucos eu vou falando sobre o método. 

Chegava a um ponto em que Malu bocejava quando estava no contraplano.... e ai eu tinha que 

dizer, existe uma atriz na sua frente... 

 

Entender a linguagem de cinema, é entender como se navega alí. Porque Irandhir e Hermilla 

entendem tanto? Eles sabem a lente e a distancia em que ela está e o que mostrara no quadro 

naquela situação. Sabem o tom de voz que precisam usar. Entendem a dinâmica do filme e 

sabem usar posicionamento de câmera e enquadramento em favor do discurso, dos gestos deles. 

Tem uma cena de o som ao redor que eles estão na calcada, que Clodoaldo esta tenso e o orelhão 

corta e é Dinho... ele olha o celular e sai de quadro, mas quase... parece um tédio. Ele tem 

consciência do que é a linguagem do cinema. Saber se colocar nas extremidades do quadro.  

Ninguém precisa dizer para Hermilla. Se ela sabe que lente é essa e que a câmera está ali. Ela 

trabalha com o ponto de vista do quadro. Os vetores. Como desenhar o quadro com vetores. 

Então com os atores não profissionais, eu me esforço para alimentá-los um pouco dessa riqueza.  
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Uma coisa interessante é que se adquire uma intimidade muito rapidamente, em grupos de teatro 

que andam juntos há anos, isso nem sempre acontece. O elenco e a mágica do cinema. A falta de 

espaço, de tempo, de intensidades. Com atores não profissionais eu tenho o cuidado de alimentar 

ainda mais esse vocabulário de cinema.  

Como o corpo dos atores apontavam para o corte e construíam o ritmo da montagem. Como os 

atores em cena, o olhar para as coisas foi desenhado... isso não funcionaria em Tatuagem, por 

exemplo.  
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APÊNDICE B - Entrevista concedida por CAVALCANTE, Camilo. 
 
 

A História da Eternidade nasceu durante a preparação do curta, que eu fiz em 2003 e filmamos 

no Brejo da Madre de Deus, ali em Fazenda Nova. E, na preparação pro curta, nas idas e vindas do 

interior e nesses encontros de personagens e de pessoas, começou a nascer a ideia do filme.  

A história seria sobre Cego Aderaldo e Querência, que para mim poderia ser um curta, só que 

as coisas foram crescendo, ampliando os horizontes e, aí, chegou a história da avó. Um amigo meu me 

contou um sonho que teve com uma mulher mais velha e um garoto e, a partir desse sonho, começou a 

surgir a história de Das Dores, que num primeiro tratamento do roteiro ou no argumento inicial, acho 

que se chamou Aureliana. E a ideia de Joãozinho e Alfonsina me veio muito naturalmente, porque eu 

acho que com duas histórias eu precisava de mais uma para compor esse trio de mulheres, né?  Aí, já 

veio naturalmente a ideia de que eu já tinha Querência, uma mulher na faixa de seus quarenta e poucos 

anos; Dona Das Dores, uma mulher com seus setenta e poucos anos. Então, me veio essa ideia de uma 

triangulação mesmo, dessa tríade de mulheres em fases diferentes da vida dentro de uma mesma 

comunidade pequena. Veio-me muito naturalmente essa história de Alfonsina.  

Eu acho que o personagem de Joãozinho, sem dúvida, é um arquétipo de representação de 

como eu vejo o artista, pelo menos, e de como ele é tratado na sociedade em geral. É algo universal da 

representação do artista que não encontra seu lugar no mundo e é tratado com desprezo. Não estou 

falando do artista mercantilista (porque tem muito artista mercenário), tô falando do artista de alma 

mesmo. E o mar eu acho que é uma grande obsessão minha, acho que tem essa representação da pátria 

dos sonhadores, sabe? Do desconhecido, do infinito, do profundo. O mar tem várias leituras para mim 

e, ao mesmo tempo, eu morro de medo de mar. 

Educação Pela Pedra sempre permeou o processo de criação desse filme. Acho que é um 

poema muito bonito e muito forte sobre a alma sertaneja. A gente chegou a gravar pro filme. Irandhir 

encontrando o cego (como se fosse um encontro às escuras, do ponto de vista do cego) e recitando João 

Cabral. Gravamos o áudio disso, só que, na montagem, decidimos não colocar mais. Mas toda vez que 

eu apresento o filme, termino lendo um trecho de Educação Pela Pedra. Depois, fizemos um clip para 

colocar na internet, com a voz de Irandhir recitando o poema e uma imagem do filme. Um pôr-do-sol 

do filme. Mas, na hora de finalizar, a gente preferiu não colocar porque achou mais misterioso começar 

só com a música e com a preparação do cego tocando do que começar com um poema sobre o sertão. 
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A pessoa passa muito tempo solitária num roteiro, ali sozinho. Eu acho que um roteiro é mesmo 

um processo esquizofrênico, mediúnico e solitário. Foram muitos anos até conseguir o financiamento, 

que foi em 2000 que a gente ganhou o prêmio de baixo orçamento do Minc, foram uns sete a oito anos 

trabalhando no roteiro. Aí, participei de alguns laboratórios e foi importante porque o primeiro 

tratamento desse roteiro era muito longo, tinha cerca de 170 páginas, era muito, muito longo, tinha 

muita coisa. Coisa que inclusive foi filmada. Durante esses laboratórios, eu já ouvindo, trabalhando e 

refletindo, eu já consegui ir para a filmagem com 120 páginas. Mais ou menos. Que já é enorme. E, 

desse roteiro, filmamos tudo, mas teve coisa que ficou de fora da montagem. Coisas inclusive que 

deram muito trabalho para filmar. Como a cena do circo que passa pelo vilarejo, isso foi filmado. Uma 

cena com todos os personagens, que achamos melhor tirar para não indicar tanto os motivos pelos 

quais Querência vai embora.  

Enfim, na pré-produção, a gente faz leituras coletivas e depois eu trabalho individualmente com 

cada departamento, para que a gente chegue na frequência. Acho que o papel do diretor é bem esse de 

deixar a equipe, cada departamento, cada artista, numa frequência e num clima que o filme pede. Que 

essa história pede. Então, é um trabalho que é necessário tempo. Sem tempo, nada dá certo e a gente 

teve uns dois meses de pré-produção, que foi muito importante para levar toda a equipe para lá. Parte 

do cenário foi construído, a comunidade já existia, Santa Fé, a 60km de Petrolina. Moravam apenas 

duas senhoras lá, porque o resto da família já estava em Petrolina trabalhando, mas, no fim de semana, 

todo mundo vai para lá para fazer os almoços familiares e as reuniões. E, aí, a gente conversou com as 

senhoras e construímos mais três casas; a de Querência, que foi construída estrategicamente de frente 

para o sol, para o nascer do sol, para a gente não precisar usar luz artificial nas cenas que ela abre a 

janela e aquele sol e a música invadem a vida dela.  

A árvore a gente plantou. É, aquela árvore a gente transplantou. Construímos mais duas casas, a 

pracinha e a televisão. A construção de mais duas casas era para dar a sensação de que “aqui você não 

passa”. Que seja um círculo, que você passe, mas que você nunca consiga cortá-la ao meio. E o bar 

também, de Galo Cedo, era uma escola abandonada que transformamos em bar, teve essa intervenção. 

A igreja é uma igreja realmente secular, que tem uma grande festa durante o ano. E era uma locação 

muito mágica, aquele cemitério gigante, um lugar que tem mais gente morta do que gente viva e todo 

aquele entorno completamente vazio. Essa locação foi sugerida por Stella Zimmerman, mas eu quis 

andar o Sertão todinho até ver.  
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Fizemos uma ampla pesquisa pelo Sertão, que durou uns quarenta dias, até chegar lá em Santa 

Fé. Andamos em muitos, muitos lugares, e, chegando lá, realmente era uma locação mágica. Para você 

ter uma ideia, a única forma de comunicação com o mundo exterior é aquele telefone público, o 

orelhão que tem lá no local. 

Para o trabalho com os atores foi maravilhoso porque fizemos esse laboratório antes. Fiz com 

cada ator individualmente primeiro e, depois, a gente propôs algumas situações de improviso, que não 

estão no filme nem no roteiro, mas que aconteceram, para provocar. Como, por exemplo, foi o dia em 

que Joãozinho pediu dinheiro emprestado a Nataniel. Isso tudo durante o processo de pré-produção e 

de ensaios. A gente chegou a dormir algumas vezes na locação, Alfonsina ficou tomando mesmo conta 

da casa, fazendo os afazeres domésticos. A gente teve mais ou menos uns dois meses de preparação, 

individualmente, não todos ao mesmo tempo. A gente trabalhava com Alfonsina, depois com Das 

Dores, com Querência e depois unia. Dependendo também da disponibilidade da agenda dos atores.  

Marcélia é do Sertão; Zezita é do Sertão; Débora é do interior do Ceará, de Russas; Leonardo 

França é do Sertão da Bahia; o fotógrafo Beto Martins é de Irará, do Sertão da Bahia, os pais dele ainda 

vivem lá e ele é um cara que tem raiz.  

E, por isso, também eu acho que a fotografia é muito especial, porque é um Sertão mostrado, 

realmente, de dentro para fora. É uma luz que para a pupila e para a retina do sertanejo não incomoda 

mais. A pessoa já está impregnada daquela luz, então, já não se incomoda mais. A gente trabalhou 

muito nesse sentido de uma fotografia de dentro para fora, que mostrasse o ponto de vista do sertanejo. 

E Beto, como sertanejo, caprichou nisso. Não usamos muita luz, a não ser a natural. Muitas das nossas 

referências procuramos em Caravaggio, para dar aquela coisa do claro e do escuro, da sombra, uma 

coisa pesada onde a luz fala mesmo, expressa uma emoção. Da mesma forma que a música também é 

um personagem nesse filme. 

O roteiro tinha uma intenção com relação às cenas e aos personagens que já sugere isso, mas, 

sem dúvida, foi durante a pesquisa mesmo que a gente podia ter seguido vários caminhos. A coisa vai 

tomando forma, é um trabalho coletivo onde cada um tem importância total quando em seus momentos 

específicos. 
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Pensei em alguns atores na hora de construir o roteiro, outros não. Marcélia, o roteiro foi escrito 

pensando já nela, Zezita também. Jaborandi, eu pensei também. Antes, eu tinha chamado Gero Camilo 

para fazer o papel do cego e ele tinha aceitado. Mas, na época, ele estava ocupado com um trabalho.  

O Leonardo França eu tinha conhecido aqui em Recife, anos antes, sem ter roteiro, e ele veio 

com uma trupe, amigos de Nicolas (técnico de som). Então, a gente se encontrou, eu anotei o telefone 

e, anos depois, eu liguei e foi ele, acho que uns oito anos depois. Isso mostra que esses encontros que 

têm fruição artística têm que acontecer mesmo. E acho que ele faz um Cego Aderaldo realmente de 

uma hombridade incrível. E engraçado que o filme tá passando em festivais e as pessoas me perguntam 

se ele é cego de verdade, e isso prova que funcionou muito bem. 

O Irandhir eu não pensei nele de início, mas quando se concretizou que eu ia filmar, aí sim, eu 

comecei a pensar nele. Tivemos uma conversa aqui em Olinda. E ele topou fazer e foi muito bacana. 

Acho que todos os atores, além de serem fantásticos como atores, eles são seres humanos incríveis que 

entraram com muita verdade e força durante o processo. 

Irandhir mergulha e entra fundo mesmo, acho que ele se transforma no personagem. Tanto que 

eu ensaiava com ele e terminava virando um personagem. Ele virava um outro morador que chegava 

para conversar sobre a realidade e os sentimentos sobre o irmão. E ele tem uma habilidade manual de 

confeccionar coisas, que é massa! Aquele manto mesmo ele construiu.  

Tem uma coisa muito interessante que é uma camisa vermelha, bordada com uma carranca 

amarela, que ele usa para ir até a feira, que ele bordou. A gente não deu um close, de longe se vê uma 

carranca amarela bordada, mas, de perto, ele bordou a carranca com nomes de artistas epiléticos: 

Machado de Assis, Dostoiévski, Leonardo da Vinci. Ele é isso, ele entra e é uma pessoa que colabora, 

dá uma profundidade ao personagem, dá uma alma, que imprime uma aura.  

Acho que o personagem caiu como uma luva para ele, hoje, não imagino mais o personagem 

sem ser ele, ele estudou muito. Dei um livro para ele chamado Dostoiévski e Eu, a epilepsia em nossas 

vidas, de um piauiense epilético, que ele conta a história da epilepsia, coloca fatos da própria vida. 

Enfim, é um livro bem simples e interessante. Além disso, o Irandhir tem alguns amigos médicos em 

Petrolina, que deram uma consultoria a ele mais técnica e específica. Por exemplo, a ideia de colocar 

aquelas cotoveleiras improvisadas foi do Irandhir. E o argumento dele me pareceu interessante. Ele 

dizia que o personagem já tinha crises, então, fazia sentido que ele se protegesse de se lanhar todo.  
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Você, durante o processo de filmagem, você tá absorvido por muita coisa; interpretação, 

fotografia, cenário... Tá pensando, tem uma abstração da música. No processo com Leonardo França, 

por exemplo, a gente precisou que Dominguinhos fizesse as músicas antes, tanto que Dominguinhos 

não chegou a ver o filme pronto porque morreu. Ele fez as músicas para que o ator pudesse estudar 

trechos específicos delas pra que realmente fosse crível pra o público acreditar que ele tá tocando a 

música, e não Dominguinhos. Mas era Dominguinhos que estava tocando.  

Na filmagem, você tá eletrizado, energizado, tem muita gente, tem a energia da equipe, sinergia 

do elenco; é um momento muito mágico o set, um lugar sagrado e mágico de muita energia e emoções. 

Lembro de uma cena que caiu na montagem que é Querência sentada numa mesinha como se tivesse 

dormido na mesa; levanta, entra pelo corredor, chega ao quarto, e a câmera fica no corredor vazio e a 

ficha dela cai que o marido foi embora e o filho morreu. E é um desespero que você escuta, mas que 

você não vê naquele corredor vazio. Aquilo ali, pra mim, enquanto eu já estava filmando, eu precisei 

parar um pouco porque foi muito forte a energia. Já na sala de montagem você vê 200 vezes.  

Vânia Debs, a montadora, esteve no set. Deu uma olhada com Caio, que ficava pré-montando. 

E gostou muito do material. Montamos em São Paulo e em Recife e foi um processo muito legal. 

Tinham muitas cenas importantes e rítmicas. Eu já tinha muitas músicas escolhidas: Forever, dos 

Folhas; Fala, dos Secos e Molhados; Foi Você, de Márcio Greic; todas as músicas de Dominguinhos e 

só faltou a música orquestrada de Zzibigniev, mas que, mesmo assim, colocamos músicas dele de 

outros filmes para sentir o clima. E uma cena específica para explicar o que é difícil é a cena em que 

Alfonsina acende a apaga luz no ritmo da música. E, quando Vânia montou, não fazia muito sentido. 

Não ficou como eu pensei. Tanto que na filmagem eu assumi os detalhes, manipulei e segui um 

compasso quaternário. E, aí, expliquei para ela que era rítmico e precisava ser feito de uma maneira 

bem particular. E se a gente não explica ao vivo é complicado. 

Tivemos tempo de trabalhar bastante, com oito ou nove cortes, abandonamos um pouco, 

tomamos distância para poder voltar e decidimos que essa é a melhor versão para contar essa história. 

Não foi sofrido. Fizemos sessões com parte da equipe para ver. Foi uma decisão sem pressa e 

consciente de que estava tudo certo de contar a história desse jeito. 

Teve o sol. Teve a primeira semana nublada. E a gente precisava da natureza para roubar planos 

e tivemos a sorte de três passarinhos pousando num mandacaru. Tivemos sorte e sensibilidade graças 
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ao fotógrafo. O fotógrafo ser do Sertão é muito bacana porque ao invés dele estar olhando o roteiro, ele 

estava ligado na natureza. As pessoas da comunidade foram importantes também. Foi uma relação 

muito respeitosa. Eles participaram de tudo, no cenário, na figuração, na alimentação, nos animais de 

cena. As pessoas dos arredores também. Foi um processo muito bonito e intenso. Estou até em dívida. 

Preciso levar o filme para lá, mas quero fazer uma bela exibição. 

Entrevista II. [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 

(60 min.).  

 

ALICE: Como é que foi a tua primeira conversa com Irandhir? O que você falou pra ele que o 

fez topar fazer o filme? 

CAMILO: Eu conversei muito sobre o personagem e desde já revelei as cenas de falas pra ele, 

de cara. Desde o nosso primeiro encontro, no Marola, em Olinda. A princípio, eu não imaginava, 

porque Irandhir não foi o primeiro nome que eu pensei. O filme tinha outra configuração, mas, 

de repente, ele surgiu como opção e eu realmente comecei a ver o Joãozinho nele. E aí, 

conversando muito sobre o filme, conversando sobre o personagem, e ele já tinha lido talvez o 

terceiro tratamento do roteiro, eu falei sobre a cena de ''Fala'', falei sobre a sinestesia que essa 

cena poderia trazer pro espectador, desse mundo girando ao redor do artista, dessa intensidade e 

da simbologia desse giro. E ele captou – Irandhir é um cara muito sensível – e topou desde esse 

ponto. 

ALICE: O que mudou no roteiro depois que você teve Irandhir como personagem? Adequasse 

alguma coisa? 

CAMILO: Não, não. O roteiro cresceu muito durante o processo de ensaio por conta dos 

improvisos que a gente fazia, por conta dessa liberdade que a gente tinha de criar em cima do 

roteiro. Então mudou, eu acho, essa relação de alguns diálogos, mas não em relação à mise-en-

scène. Todas as mise-en-scène's do filme já eram estacas. Várias cenas saíram na montagem, 

cenas também emblemáticas, simbólicas, mas que no processo de montagem, que é uma etapa 

em que você tá com mais tranquilidade, e também tinha a montadora, Vânia, que já traz uma 

outra interferência, e é difícil desapegar de certas coisas, né? ''Deu um trabalho do caramba pra 

fazer'', mas na montagem não tá bom, então tira. 

ALICE: Como é o preparo de Irandhir? Ele fica muito sozinho, né?  
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CAMILO: Na verdade ele fica muito só, descobrindo, e durante o processo d'A História da 

Eternidade ele propôs alguns improvisos, cenas que não estavam no roteiro. Por exemplo: tem a 

cena que o irmão vai lá e vai cobrar o pagamento. ''Como é que foi o dia que ele foi pedir 

dinheiro emprestado pro irmão?'', então ''vamos improvisar isso aqui hoje, com o elenco'', até pra 

chegar num tom. ''Como é que ele tá sentindo? Ele já vai humilhado?''. Então, você vai criando 

camadas mesmo, vai compondo um personagem mais tridimensional, porque a gente não tá 

trabalhando só o que tá no texto, a gente tá trabalhando o que está extra, mas que faz parte da 

vida, também, da história dessas pessoas, né? 

ALICE: É como se o ensaio fosse muito mais pra colocar o personagem do que pra automatizar 

essa mise-en-scène. 

CAMILO: Exatamente! Mas Irandhir, ele é muito criativo. Então, as interferências dele… por 

exemplo, o manto. Aquele manto, ele construiu. Ele saía catando pacotes de remédio ali na 

comunidade, andando pelo meio da caatinga, e ele mesmo confeccionou, ele mesmo costurou 

uma camisa amarela da Carranca com o nome dos artistas epiléticos. Ele mergulha fundo. Ele 

teve uma assessoria com amigos médicos de Petrolina pra saber mais sobre epilepsia, eu dei um 

livro a ele (''Doistoiévski e eu: Epilepsia em Nossas Vidas''), um livro que fala sobre epilepsia de 

um autor piauiense. E ele mergulha tão fundo que é contagiante, até pra equipe, pro elenco; ele 

se apropria muito. A gente construiu o set dele, e eu muitas vezes improvisava com ele também, 

eu como morador, entrava lá não como diretor, mas como morador do vilarejo, talvez um 

morador que compreendesse ele, talvez o único que dialogasse com ele, e a gente improvisava. 

Eu colocando questões minhas como personagem, e ele como Joãozinho.  

CAMILO: Durante a filmagem do ''Fala'', os outros atores e toda a equipe sentiram uma emoção 

muito forte, durante a filmagem mesmo, e aplaudiram no final da cena. A gente sabia que tava 

fazendo algo muito especial. No sentido performático e sinestético, como era a proposta inicial. 
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APÊNDICE C - Entrevista concedida por GUEDES, Hermila. 

 

Entrevista III. [abr. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 

(27 min.).  

 

Como entra em contato com o roteiro? como ativa o roteiro? 

Sinceramente eu tento ao máximo não me envolver com o roteiro. Eu procuro dentro da 

personagem coisas que ela me diga. Tem uma leitura branca e o roteiro certamente e o ponto de 

partida, mas eu busco outras coisas que a personagem me daria, fora dele.  

Eu acredito que é a entrega e o envolvimento que me faz chegar na personagem e não o texto. Eu 

busco o que ela tem de exterior e interior. Todas as relações que essa personagem tem,  a família, 

o namorado, eu invento artifícios e relações para a personagem.  O roteiro não me diz tudo. Eu 

procuro mais. A conexão ó chega depois que eu invento uma existência para aquela personagem. 

O cenário me dá pistas, eu tiro coisas de mim e eu gosto de ser dirigida. 

Eu nunca consigo desconectar as personagens de mim mesma e eu não sei até quando eu vou ter 

material para isso. Mas essas personagens tem muita coisa particular, minhas. 

 

Verônica é completamente recifense, ama o carnaval e fui tudo isso que eu não vivi. Eu sou 

sertaneja. Suely me dizia muito mais, aquela atmosfera, o cheiro daquele lugar, o calor 

escaldante era conhecido. Na Verônica eu não sabia. O mar, eu não gosto do mar. E o diretor, 

Marcelo Gomes, me foi muito importante pois ele me alimentou. Nesse momento ele estava 

muito próximo de mim e de todos os atores e foi ele que trouxe a Verônica. Ele me dava os 

anseios, ele me dava o cheiro do mar, ele me dava essa vontade de tomar um banho de mar que 

eu não tinha.  

 

Eu acho que todo ator é muito seguro. Imagina você entrar num mundo que não é seu. Então, o 

que ele puder ter de coisas para se alimentar, ele vai segurando. Fora que tem muita gente ali lhe 

olhando e esperando muita coisa do seu trabalho. Você quando chega nos primeiros ensaios vem 

carregado de muita coisa. É natural. Eu tento começar aos pouquinhos. Eu prefiro chegar lá do 

que já vir pronta. Eu prefiro a insegurança do não saber do que a segurança do saber tudo. 
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Porque eu sei que eu vou chegar lá se eu tiver ajuda. Por isso que eu adoro ser dirigida. Por isso 

que eu adoro fazer processos de trabalho. Por isso que eu me dou melhor no cinema porque na 

televisão isso não acontece. E ai é quando eu posso construir junto também. Eu gosto desse 

processo de encontrar tons, de fazer cenas várias vezes. De errar, de acertar e de chegar no dia e 

me dizerem; isso aqui não é mais aquilo que a gente pensou não, eu quero outra coisa.  

 

Eu tô livre. Eu gosto da liberdade de poder criar alí. Eu preciso desarmar o meu ser para poder 

ser outro ser. 

 

Estar poroso. O laboratório te deixa poroso. Uma busca do que necessariamente uma encenação. 

Armar a cena e ter que estar com o corpo muito preparado para poder encontrar as saídas para o 

que a filmagem vai pedindo.  

 

No teatro você tem um espaço cênico. No set você vai descobrindo esse cenário. Com Hilton 

Lacerda foi impressionante porque ele não me dizia nada. Ele não diz nada. Ele quer que você 

entenda a cena. E o roteiro você não encontra muita coisa. Você vai se descobrindo ali. No 

ensaio antes de filmar. Eu só com mais maturidade você consegue lidar melhor com isso. Com 

essas incertezas e essas descobertas.  

 

É uma brincadeira, um jogo duro, mas é maravilhoso, porque você as vezes se descobre dois 

minutos antes de entrar em cena. É uma catarse incrível. Ou se descobrir em cena. 

 

Os ensaios. 

No Céu de Suely a gente foi preparado por Fátima Toledo e a gente não tinha acesso ao roteiro. 

A gente fazia algumas cenas importantes para o filme, depois de muito processo de ativação, pra 

que o corpo e a concentração estivessem completamente envolvidos com a personagem. E a 

gente ia moldando e deixando o que seria descartado.  

No laboratório a gente estava o tempo todo no lugar da filmagem. Naquela cidade.  

Eu sou muito intuitiva.  
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Fátima Toledo, eu não sei o que é que incomodava a ela, eu não sabia o que seria da personagem 

ou não seria da personagem do corpo que eu trazia. Ela queria me dar a força pra personagem 

que ela não via na atriz. E ai eu acho que ela desconstruiu a mim para que surgisse um outro ser 

ali. Aquela experiência é muito maluca e foi difícil. É muito um pouco de superação. Na 

preparação há uma força que eu achei e dei aquela personagem.  

 

Guerra. Quebra a pessoa, maltrata ela e ela vai morrer em nome de uma causa. 

 

No Verônica, a gente pegou o roteiro e o tempo todo a gente estava buscando as cenas num lugar 

completamente diferente daquele que a gente iria filmar. A gente ficava numa sala de ensaio e a 

partir do texto a gente ia construindo aos pouquinhos a delicadeza que tinha cada uma daquelas 

situações.  

Eu entro na personagem ouvindo uma música. É um gatilho que funciona muito em mim. Busco 

as memórias, os amores que eu acredito que a personagem teria. 

 

O texto muda muito e eu acho que ter começado fazendo cinema me dá esse despudor. Você cria 

um caminho completamente desarmado quando vê o roteiro como um ponto de partida. Isso é 

muito. Essa nudez do texto é o começo para a personagem. 

 

Eu não consigo decorar texto. Quando as coisas são aos pouquinhos e você vai se libertando 

dele, do texto, ele entra. Mas se você tem aquela obrigação de estar com o texto decorado, 

marcado, pensado, ele não fica.  

 

O que eu busco na personagem não está no corpo.  

Irandhir é incrível porque muda o corpo, a voz. 

Como alguém se conecta tão rápido com o personagem. Se ele tivesse vestido ele era lampião. 

Ele entra no personagem muito rapidamente. 

Ele desenha, faz a historia do personagem. Ele é obsessivo. Ele costura. Borda. 

 

Eu tenho uma coisa de me distanciar da minha vida pessoal e vivenciar senão eu me desconecto. 
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Eu não me preocupo com o contexto do filme. eu me dou melhor não tendo acesso ao roteiro. 

Não penso em montagem, nada. Eu gosto de ir sendo conduzida, gosto de ser levada pela mão. O 

diretor exerce um jogo de sedução. 

 

O ceu de Suely nasce num cenário de excesso de horizonte. Amplo e opressor ao mesmo tempo. 

Um não-lugar.  

Criou-se uma relação de família. Moramos juntas no mesmo quarto e sempre fiquei com a 

sensação de que a casa não é a minha. Ir para aquela atmosfera, fazer parte daquela cidade. 

Fiquei amiga das vizinhas, mesclei-me com aquelas pessoas. Usava a roupa da personagem o 

que, no inicio, para mim foi quase insuportável.  

 

O método de Fátima Toledo é físico e faz com que surjam ferramentas e condições para que o 

ator lembre de uma certa emoção. As sensações físicas ficam muito presentes nos atores. 

Cheiros, tato. Depois do laboratório, as emoções estão a flor da pele. Todo o acesso é físico. 

 

No meio do processo Karin trocou o nome dos personagens e colocou os nossos nomes neles.  

A gente tem uma linha de ação que não é exatamente a gente. Mas a humanidade com que a 

gente está fazendo aquilo é nossa.  

Isso fez com que a gente não ficasse representando. A gente de fato viveu essa atmosfera.  

A Suely/Hermilla não é aquele ser do roteiro. A Hermilla passou a ser um ser de carne e osso no 

momento em que eu aboli o nome da personagem.  

O personagem e o ator em algum momento deve tornar-se um ser único. Dentro do processo a 

minha relação com a personagem ficou mais íntima. 

O chão do roteiro era muito bem pensado mas ele se arriscou mesmo assim.  

Eu descobri o Karin filmando e como a gente gravava todo o dia eu ia ficando mais tranquila.  

Mostrar o caminho sem se fechar muito naquilo. No improviso, a coisa nascia. 

 

A informação vai estar na sua roupa, no seu cabelo. Seja você, não busque referencias, não olhe 

para ninguém. 

Karin inventou umas frases que acordavam a gente. Relembravam o laboratório. Ele dava chaves 

e trazia tudo para a cena, para aquele momento. 



 167 

 

Com a preparação você fica aberta mas cada cena tem um tom. 

 

Muitas vezes me sentia invadida. Não tinha resposta. Não tenho até hoje. Mas lá alguém me 

falou uma vez para esquecer os porquês e pensar em viver o filme, apenas viver. Foi o que eu fiz.  

Abri as portas do meu eu, mostrei minha alma para ela. 

O processo de Fátima deixou marcas, foi perturbador, mas o nível de concentração que ele me 

proporcionou, o respeito com o meu tempo, as descobertas que fiz, isso não tem preço. 
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APÊNDICE D - Entrevista concedida por LACERDA, Hilton. 

O Tatuagem é resultado de uma reflexão que necessariamente não tem a ver com o grupo 

teatral Vivencial Diversiones. Ele tem a ver com uma questão muito contemporânea, tinha a ver com 

uma leitura que você faz, a determinado momento, do pudor e do corpo, que passa a pautar uma 

política por um lado muito conservador com coisas que te incomodam. E isso faz parte até de outras 

reflexões de outros filmes que eu faço. Eu não fico muito feliz, às vezes, só com um argumento 

específico. Eu adoro problematizar. E, no caso do Tatuagem, em si, é quando alguma coisa te demove, 

mas o que você procura ao mesmo tempo é entender aonde é que aquela tua preocupação cabe, assim, 

que moldura é interessante. Então, você passa um tempo vivendo um pouco com essa angústia, porque 

a questão não é contar uma história, é saber porque você está contando essa história. No caso 

do Tatuagem, foi muito claro. Acho que o conceito, talvez, da ideia do filme nasceu antes. Ela aparece 

a partir de alguns acontecimentos, nos encontros que foram meio que pautando, assim, e aos poucos 

você vai elaborando onde é que pode caber essa história.  

Mas bem primordial foi uma conversa com João Silvério Trevisan, no momento que eu estava 

fazendo umas pesquisas sobre outras coisas. Tava querendo fazer um documentário sobre Jomard 

Muniz de Brito, que era o “Homem da Ponte”. De fazer essa ligação entre o mundo da Academia e o 

submundo. O que seria o submundo, esse mundo marginal, de resistência que existia ali. E isso ficou 

um pouco na ideia do Tatuagem, que fazia parte dessa minha preocupação, dessa minha angústia. E ele 

falou que achava muito incrível essa ideia do “Vivencial Diversiones”, foi tão importante e ninguém 

nunca fez nada. E foi engraçado porque, de uma certa forma, nesse momento foi quando tudo se 

conformou, parece que ali tinha uma moldura onde as minhas questões contemporâneas e as minhas 

reflexões cabiam nessa construção de memória e de tempo, exatamente.  

Tinha uma coisa que me interessava ali, tinha uma leitura de Brasil que cabia um pouco nessa 

minha reflexão sobre o que fazer. Porque naquele momento eu tinha uma expectativa, e isso é uma 

lembrança muito minha, de que o Brasil ia caminhar para um lado muito interessante, de que o Brasil 

ia caminhar por um lado onde essas questões iam ser superadas porque nós estávamos no fim de um 

processo ditatorial muito específico, inclusive na América Latina. Mas, assim, estava meio se 

esgotando por uma questão econômica, inclusive, mas se abriu uma janela possível. Tanto que, até o 
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início dos anos oitenta, você via uma permissividade criativa muito mais interessante do que o que vem 

depois, meio escravizado assim. Então, você tem que ficar mais resistente em relação a isso. E eu 

achava engraçado porque a leitura que eu fazia do Brasil contemporâneo tinha um pouco a ver com 

isso assim. Essa leitura desse país que vai dar certo e sempre parece que meio que derrapa assim. Esses 

projetos que partem no coletivo e depois meio que derrapam no indivíduo. Então, digamos que uma 

determinada inquietação terminou tendo que gerar uma moldura para se criar uma narrativa. Isso, às 

vezes, me interessa bastante. Parece meio confuso, mas para mim faz parte dessa reflexão mesmo. De 

que forma eu vou fazer uma reflexão sobre algo que me move? Acho que sempre isso deve ser bastante 

importante para quem está escrevendo ou criando qualquer coisa. 

Quando eu comecei a ver as entrevistas com pessoas ligadas ao Vivencial Diversiones, eu já 

tinha feito o roteiro. A minha pesquisa era mais no sentido de entender se o que eu estava 

confeccionando para realizar o Tatuagem estava muito distante. Obviamente que vieram algumas 

colaborações nesse sentido de leituras de época, mas o roteiro já existia. E essa ideia de escrever antes 

era uma ideia muito mais de autonomia, que eu acho muito delicado, tanto que o Chão de Estrela não 

existe, os personagens não existem de fato. Então, as pessoas se reconhecem, mas  se reconhecem meio 

porque querem. Ser fiel à história não era a minha grande onda. Não. Era ter essas referências, então, 

as entrevistas foram feitas todas depois e eu acho que é um material incrível. 

É, engraçado, porque as condições elas vão criando situações que são favoráveis. A primeira 

coisa é que era muito mais barato para a produção, diante do dinheiro que a gente tinha, a gente 

financiar o aluguel de uma casa grande e botar vários núcleos dentro dessa casa e, ao mesmo tempo, 

servia para um adequação, porque não era somente o grupo de teatro que morava na casa. O núcleo da 

fotografia, o núcleo da arte... Então, eram caras que se revezavam para fazer festas e ter um monte de 

coisas acontecendo. Mas o núcleo dos atores, o mais importante que eu achava que estava acontecendo, 

era que a gente tinha cinco semanas para preparar um grupo de pessoas que deveriam aparentar estar 

junto há muito tempo. As pessoas têm uma noção de que parece que aquele grupo de teatro existia e se 

reuniu para fazer. E isso não existe. Algumas delas se conheceram durante o filme, mas esse excesso 

de proximidade para o projeto Tatuagem era muito importante. Que eles criassem esse tipo de 

intimidade que estivesse aparente, sabe? Por exemplo, a representação do corpo e a liberdade que eles 

levam não podia ser uma coisa que quando você vê na tela, pareça que é uma provocação ou é um 

dado. Não! Essa pessoa está pouco ligando. E tudo isso é parte de um processo elaborado junto com a 
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arte, junto com Amanda Gabriel que estava preparando os atores, e junto com uma parte de maquiagem 

também, com um monte de coisa.  

O personagem de Irandhir Santos e o personagem de Rodrigo Garcia, Paulete, e eu já sabia que 

ele ia fazer Paulete, mas, ao mesmo tempo, eles são colocados ali numa situação em que eles vão ter 

que conquistar os personagens. Eles vão ter que parecer com o personagem que eles estão criando, 

então, eles tinham que criar, eles liam aquelas peças todo dia e tinham que me entregar uma montagem 

daquele espetáculo para a gente ir afinando. E deixando muito claro que a gente estava brincando com 

o teatro, mas estávamos fazendo cinema. Tem duas interpretações aí muito diferentes. Uma é alegórica, 

do mundo de teatro de revista anarquista e, o outro, é esse tom coloquial, lembrando que esses dois 

universos se contaminam, né? Você, às vezes, quando está num grupo de pessoas e está discutindo com 

elas, você fica usando códigos que vêm de outro lugar. O que é uma brincadeira do grupo fica muito 

sério, sabe? Isso foi super bem pensado nesse sentido e também que essas pessoas ficassem muito, 

muito à vontade. Tanto que nas apresentações do teatro, as pessoas que iam ver os espetáculos elas só 

sabiam qual era o espetáculo quando passavam. Elas sabiam que era um espetáculo e que as pessoas 

iam se apresentar. Mas o primeiro impacto para a gente interessava, então, a gente estava sempre 

estreando o espetáculo, que era uma forma de criar uma tensão que fosse interessante para a gente. 

O Chão de Estrelas não existia e ele foi construído dentro de uma concepção muito clara do que 

a gente imaginava. E o figurino também foi muito bem pensado nesse sentido. Agora, o que a gente 

dava era uma intimidade tão grande daquelas pessoas com o espaço que os detalhes que estavam dentro 

ajudavam naquela construção. Porque tem uma coisa de cinema que é muito interessante, que é que, de 

uma certa forma, você também articula os filmes através dessas estratégias de meio, porque a gente 

estava trabalhando com um processo que exigia uma disciplina muito grande, então, na verdade, era 

muito mais interessante essa participação no sentido de você criar essa disciplina do que na verdade 

você achar que estava todo mundo muito à vontade. Tudo muito pensado.  

A escolha de uma parte do elenco ela é convite. Por exemplo, quando eu vou trabalhar com a 

mãe de Fininha, por exemplo, Soia Lira, eu fiz um convite para ela fazer o papel. Eu estou convidando 

pessoas específicas para fazer papéis e eu as acho atrizes incríveis e eu gosto muito de vê-las 

trabalhando. Quando eu pego Auricéa Fraga, por exemplo. Auricéa é uma atriz incrível e ela fez parte 

do Vivencial. Ela foi atriz do Vivencial e, é engraçado, porque ela não tem nada a ver com o Vivencial, 
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nem na época ela tinha, mas fez parte. E assim, tudo isso era uma coisa. Outra foi esse processo de 

escolha desse elenco. Tipo, Irandhir Santos não foi uma escolha, quando eu escrevi o roteiro eu 

pensava muito em Irandhir. Mas não era Irandhir para interpretar, eu imaginava o corpo de Irandhir 

como personagem, porque ele é um ator que eu admiro muito, e para mim ele tem uma coisa que é 

muito próxima de Clécio que me interessava bastante. Então, depois que estava pronto, eu apresentei 

para ele. Gostava de uma coisa física, do comportamento do corpo. E eu via nele a possibilidade de 

uma representação muito dúbia, o tempo inteiro, desse personagem, então, foi uma coisa que a gente 

foi alimentando. Assim como Rodrigo Garcia, por exemplo, que ele vai pro grupo, mas, desde que eu o 

ví pela primeira vez, e eu perguntei quem era aquele menino e ele me disse que havia chegado de 

Londres, foi quando eu falei: “cara ele daria um Paulete incrível!”. Ele tinha uma movimentação de 

corpo que me parecia interessante como ele participava. E o resto das pessoas, a gente fez uma 

quantidade de testes muito grandes, a gente queria muito que tivessem personagens que corporalmente 

estivessem inseridos no que a gente queria. Um determinado tipo de corpo, mas também queríamos ver 

que tipo de interpretação eles nos davam. Então, a gente tinha a mesma cena, que pro grupo de teatro 

era feita com a mesma marcação, que era a conversa sobre a piada, que não é uma piada, é uma 

homenagem a Laranja Mecânica, quando um personagem fica contando ao outro como é Laranja 

Mecânica que ele tinha visto no Rio. Só que eles estão muito loucos e aí um fica tentando contar e o 

outro fica tentando imaginar. Porque aí a gente achava que tinha um grau de sutileza que nos 

interessaria. Aí não era a qualidade de interpretação, mas a disponibilidade da pessoa em ter esse papel. 

Então, era muito grande. E, ao mesmo tempo, tinha uma preocupação da gente que nesse grupo tivesse 

bailarinos, designers, fotógrafos, porque cada um ia usar essas habilidades nessa formação. Estamos 

muito pensando nessa formação dentro do grupo e no tipo de autonomia que damos aos personagens e 

isso foi meio pensado. Você tinha uma pessoa incrível ali, que foi um acordo geral, que tínhamos um 

ator como Irandhir, que eu acho um ator fenomenal, mas a ideia da gente era que todos os atores, 

quando chegasse a hora do filme, estivessem no mesmo nível. Então, a ideia não foi os atores 

chegarem em Irandhir e, sim, Irandhir chegar nos outros atores, e aí ele fez os mesmos exercícios e fez 

as mesmas coisas e todo mundo vinha meio junto. Serviu como alavanca na construção desses 

personagens. 

A gente, assim, fora algumas leituras muito específicas em momentos intimistas, tudo foi feito 

como leituras gerais. Eu sou muito avesso, assim, eu não acredito em preparador de elenco dentro do 
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set. Amanda trabalhou até uma semana antes e, depois, ela não estava mais no set. Eu não acho bom, 

acho que cria uma insegurança no ator, que para mim não interessa. Acho invasivo demais. Mas aí 

você tem aqueles atores que foram levados por um caminho que talvez você utilize ou não. Mas eles 

precisavam ser preparados. Eu estou falando de uma cultura cinematográfica em que a gente não tem 

essa preparação pra ator. Eu acho que a gente tem uma prática muito rasa de como trabalhar em 

cinema. E isso não exige um tipo de interpretação, eu posso ter uma interpretação completamente 

teatral, tem aquele curta, A visita, que é completamente teatral. E essa era a ideia. Você vai ver um 

filme como Coração de Cristal, de Herzog, e os atores estão hipnotizados, então, isso vai depender do 

que você quer. Para onde você está levando a sua narrativa? Mas no Tatuagem, especificamente, me 

interessava essa coloquialidade e essa coisa meio revista, meio conversando e dialogando. 

Eu sou bem ridículo escrevendo o roteiro, sou bem radical, gosto de escrever bem 

detalhadamente. Obviamente que vai ter gírias e atores que vão contribuir bastante. Mas eu gosto 

muito da ideia de você oferecer coisas pro ator, dar uma liberdade imensa e, depois, ir retomando o que 

interessa, porque aparentemente tem coisas que não parecem ser muito importantes, mas algumas 

coisas, e não é só a ideia do diálogo que me interessa. Me interessa exatamente o que está no diálogo, 

me interessa como as palavras pesam. Obviamente que tem cenas em que você cria um contexto geral, 

cenas de teatro, por exemplo, quando está aquela bagunça, neguinho grita uma coisa ou outra e isso 

não é pensado de jeito nenhum. E você dá um grau de liberdade às pessoas muito grande, assim. Mas 

eu gosto muito de trabalhar assim. E eu até comecei a conversar sobre isso com João Luíz Vieira, que 

ele falou “Ah, tem um grau de improviso muito grande”, e eu disse: “Não, não tem”. A ideia é que 

pareça que tenha um grau de improviso muito grande, que aí faz parte dessa vivência que é muito 

necessária para mim nesse projeto. Pode ser que eu faça, um dia, um projeto tipo o Filme Fobia, é feito 

sem nenhum diálogo. A gente criava uma situação e fazia as pessoas pautarem a partir de uma ideia. A 

briga vai ser aqui hoje, na mesa e com uma garrafa de whisky. A gente emprestando a vida da gente 

pra contar uma mentira. 

A trilha sonora do Tatuagem teve uma trilha geral que Helder Aragão fez, mas todos os atores 

cantam lá, ao vivo. Só não tem uma música ao vivo, que é Álcool, porque no filme ela é uma 

dublagem. Diego travestido fazendo uma interpretação dessa música mecanicamente. 
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Porque o que ferrou muito a gente foram as palmas. Porque palmas são claquetes, então, nem 

sempre as palmas são batidas do mesmo jeito. Aliás, nunca são. Então, quando você corta e volta para 

a base que foi gravada antes que era a referência, é um trabalho muito delicado de edição de som. Uma 

palavra ou outra que você pede para Irandhir repetir como dublagem porque no corte a claquete 

mudava os sincs quando batia uma palma em cima e eu não queria uma coisa mecânica. A gente sabia 

que ia dar trabalho na pós-produção, mas fazia parte da história. Quando ele canta “Esse Cara”, do 

Caetano Veloso, por exemplo, ele é todo ao vivo, a única coisa que tem de pós é porque eu fazia, olha, 

na hora do eixo do olhar de Clécio encontrar o de Fininha, eu queria que entrasse um violino 

melodramático. Então, você vai perceber que ele está lá, mas também foi só isso que foi colocado, o 

resto tudo é interpretado ao vivo. Porque fazia parte dessa ideia, deu trabalho, mas a gente quis. O 

trabalho, na verdade, no fundo, assim, na execução nunca teve muito problema, a gente nunca se 

atrasou na filmagem, ou teve problema com horário, talvez porque ficávamos muito à vontade, 

elocubrando como essas cenas iam ser feitas. 

Eu conheço bem Irandhir,  já acompanho os cadernos de Irandhir, é uma técnica que eu acho 

que ele desenvolve muito (posso estar falando uma besteira imensa) via as experiências dele com 

Fátima Toledo, preparadora de ator. Com quem ele já trabalhou bastante em ouros filmes e por quem 

ele tem o maior carinho. Diferente de outros atores, ele tem um carinho muito grande. E ele fez um 

método de construção de personagem onde esses caderninhos são uma espécie de baú afetivo que ele 

vai guardando. Ele tem todos em casa, os personagens estão todos ali dentro de uma coisa que ele faz. 

Isso vai desde pintura até poemas. No Febre do Rato, de Cláudio Assis, a gente sentava para conversar 

e Irandhir teve pouco mais de uma semana para sair do filme O Som Ao Redor para começar o Febre 

do Rato, e é muito absurdo o que ele faz de um personagem para o outro. Então, eu cheguei uma vez e 

falei, olha, vou te explicar o que é cada poema e porque eles foram escritos. Aqueles poemas foram 

escritos ao longo da minha vida, alguns para o filme, mas a maioria foi coisas que fui recortando da 

minha vida. Os que foram feitos para o filme, não foram inspirados em poemas originais. Não tem 

nada inspirado em poema original. E, aí, na hora de explicar eu disse: “Não eu não vou explicar para 

você. Você é quem vai me explicar. São pro personagem, eu não sou poeta, poeta é você. Então, vá lá e 

me diga”. E ele gosta dessa provocação. Ele tem duas características que eu adoro: ele é extremamente 

disciplinado e profissional nesse sentido e ao mesmo tempo uma pessoal incrível. Porque eu conheço 
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muita gente que é assim, mas é chata, e ele, não. Ele é uma pessoa incrível, você tem um cúmplice 

quando você tem Irandhir trabalhando dentro de um set com você. 

A montagem do filme Tatuagem, como a gente estava trabalhando com a Petrobrás, eles têm 

um prêmio que eles só entregam quando você entrega o material sequenciado. Pra dizer que você 

filmou. E a gente aproveitou essa pré-montagem com o montador João Maria, que sequenciou as 

imagens, e tivemos uma montagem inicial com quatro horas de duração.  Durante esse processo, ele 

montou também as sequências em super 8. O trabalho de João serviu de uma pré-montagem. E, depois, 

fomos para São Paulo para terminar com o montador Mair Tavares e Danilo que era assistente dele. 

João foi ventilado para fazer assistência, mas eu acho que João é montador e, não, assistente. E a minha 

escolha por Mair no sentido dele ter sido montador do cinema novo, e foi montador de todos os meus 

curtas, é montador do filme que tinha referenciado o filme que me inspirou, que era Lira do Delírio. Eu 

queria muito conversar com ele nesse sentido. E João não é assistente. Dois montadores numa sala não 

dá certo. Eu acompanho desde o começo, sou viciado em montagem, não acredito nessa história de ver 

depois. 

Acho que todo processo de construção vai tendo mudanças. Às vezes mais e às vezes menos 

perceptíveis. E, à medida que eu vou construindo o roteiro, é muito claro que eu estou muito livre, mas, 

à medida que ele vai se transformando em realidade, eu vou ficando mais responsável. Porque algumas 

coisas vão sendo colocadas para mim mesmo no sentido de “eu quero de fato isso? Porque isso não vai 

se realizar da maneira que eu quero”. E aí preciso buscar maneiras e soluções onde isso se realize de 

maneira narrativa mais eficiente. Em alguns casos, há mudanças incríveis. Na trilogia que eu fiz com 

Cláudio Assim, do Amarelo Manga, Baixio das Bestas e o Febre do Rato, é muito pouca a diferença do 

inicio e o fim. Se você olhar profundamente, vai achar as diferenças, mas não são tantas. O Tatuagem 

está na mesma escola. Mas tem coisas que você vai tirando e refinando. É como uma montagem. E 

você só vai compreender se você acompanhar de perto. E, às vezes, você se arrepende de tirar algumas 

coisas. 

No Tatuagem, assim, a referência era, principalmente, e quando digo isso, me refiro a 

ambiência e não narrativa, o Lira do Delírio, Sem essa Aranha e um estudo bem profundo de super 8. 

Vi mais de duzentos filmes para entender o pensamento do superoitista. Mas, isso, com uma leitura do 

cinema contemporâneo, alguns diretores que eu gosto bastante são orientais. Um filme que chama 



 175 

atenção é Portão Azul, que me impressionou a forma como o cara dirigia. O Apichapong me chama 

atenção pelo uso da câmera e dos enquadramentos. Eu gosto muito da contemporaneidade, não queria 

simular nada, não gosto do saudosismo. 

 Na verdade, tem dias que você chega no set e faz dois enquadramentos e acha tudo uma merda. 

Mas, para mim, o mais importante é como o eixo de observação vai se relacionar com os atores e com 

a arquitetura. É importante entender que você trabalha com um mecanismo muito específico. Então, eu 

gosto de pensar o quadro, mas gosto de imaginar as pessoas dentro desse quadro. Como elas se 

representam, tentar dar liberdade ao máximo. Em Tatuagem, isso foi muito pensado, e a câmera foi 

escolhida para que o eixo de visão ficasse mais livre e o centro do quadro era muito importante. A cena 

de Irandhir Santos cantando Esse Cara, ela começa, e vai, e é toda pensada. A própria coisa do grupo 

anarquista era muito pensada. A gente pensava quantas vezes precisava filmar. Ivo Lopes (fotógrafo) 

sugeriu que a gente só repetisse os takes narrativos quando a gente for repetir um take que nunca seja o 

mesmo. Mas a continuidade era a mesma. E na montagem ele é ridiculamente no sentido da 

continuidade. Mais uma vez parece que ele era muito improvisado, e não era. Tinha muita elaboração, 

e não repetir take foi um ganho imenso. Aproveitamos partes de um e de outros e montamos. 

Foi tudo feito com uma câmera Bolex, uma câmera de corda 16mm e a ideia era refazer um 

pensamento de época, por isso que os duzentos filmes vistos foram importantes. No final, a ideia era de 

como um provocador cultural pensaria uma ficção científica futurista e filosófica, de ir no futuro e 

chegar lá e não saber o que ia acontecer. Mas, para mim, essa era a parte mais instigante, e, talvez, 

nesse sentido, o melodrama fosse uma isca sentimental, mas o que estava em volta daquilo me 

interessa bastante como narrativa. O uso do 16mm foi porque, se a gente fosse usar super 8, a gente ia 

gastar com muita grana para ampliar para 35mm. E câmera Bolex é 16mm e trabalha com filme 

vencido, então, a gente não sabia o que ia sair dali. A gente filmava sem saber.  

 

Entrevista IV [jun. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 

(75 min.).  

 

Alice: Em 'Tatuagem', especificamente, como é que Hilton entra no teu projeto poético? Como é 

que Irandhir entra no teu projeto poético?  
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Hilton: Bem, foi por uma coisa chamada ''afinidade artística''. Eu sei que é um nome ridículo, 

mas eu acho que existem alguns laços que se formam a partir disso, e com Irandhir eu acho que a 

gente pode falar um pouco disso. Se eu eu fosse voltar um pouco antes, talvez eu fosse falar de 

construção de personagem, porque o personagem de Clécio, assim como qualquer personagem, 

eu acho que se você não ama seu personagem… você não precisa amar o caráter do seu 

personagem, mas precisa amar o personagem pra construir ele. E no caso de Clécio foi um caso 

específico, porque tinham um monte de camadas que eu gostaria que esse personagem tivesse, e 

eu precisava não era de um parceiro, eu precisava de um cúmplice nesse olhar sobre esse 

personagem. E o que é engraçado é que o personagem Clécio, quando ele foi escrito, 

fisicamente, pra mim, ele era Irandhir. Ele não foi escrito pra Irandhir, não cheguei e escrevi um 

personagem pra ele; mas, de qualquer forma, fisicamente, era esse personagem que eu 

imaginava. O corpo, a delicadeza, o modo de agir, e depois que o personagem ficou pronto, eu 

mostrei pra Irandhir a partir dessa apresentação, e a gente foi criando um grau de afinidade que 

era a descoberta desse personagem a partir do olhar dos dois. Eu acho que isso é bem importante. 

Isso já tinha acontecido no 'Febre do Rato' em relação a Zizo. Teve um dado bastante engraçado 

nele, porque as filmagens do 'Som ao Redor' atrasaram bastante por conta de chuva e outras 

coisas, então quando Irandhir veio pro 'Febre do Rato', ele chegou com uma semana antes do 

começo das filmagens. Teve um medo, que era a pouca preparação, e ele terminou tendo uma 

semana, pra você ver o tamanho da monstruosidade do ator, daquela modificação de estar 

fazendo um personagem e outro. Mas aí, de alguma forma, a gente fez algumas leituras, ele ainda 

como vigia de rua, com cavanhaque, e depois ele foi se transformando. Em determinado 

momento, eu disse pra Irandhir que tinha todos os poemas que tem no 'Febre do Rato', que 

alguns foram escritos pra o filme e outros pra algumas situações bem específicas, e eu queria 

sentar com ele e explicar cada poema. Ele já como Zizo, já tava na casa mãe dele, lá em Olinda, 

já como personagem. Fui conversar com ele um dia pela manhã e só tavam os dois, e quando eu 

cheguei lá, eu falei pra ele: ''bem, eu não vou explicar pra você o que são os poemas, você que 

tem que me explicar, porque foi você que escreveu. A partir de agora você tem que me dizer o 

que significa cada linha que tá escrita aí''. Era uma espécie de jogo com o ator que, pra mim, era 

muito interessante e muito confortável, porque eu era o diretor, então eu podia fazer esse tipo de 

jogo sem ter essa responsabilidade. E eu acho que quando a gente chegou no Tatuagem, a gente 

atinou bastante esse tipo de discussão, porque tinham alguns tipos de nuances que pra mim 



 177 

tinham que estar nesse personagem, mas eu dependia muito do ator pra descobrir. Pra ver 

revelado pro público, na verdade, não era nem pra descobrir. Mas são dubiedades que estão nesse 

personagem, e elas não precisam ser sublinhadas, mas precisam ser percebidas. A dubiedade no 

discurso de Clécio, o discurso libertário mas que ao mesmo tempo, quando as coisas se entornam 

pra ele, ele não é capaz de sustentar tanto, sabe? Como a questão do ciúme, a questão da 

possessão, da autoridade, o mais velho sobre o mais novo, o conhecimento sobre a ignorância; 

ele tinha um discurso libertário em relação a isso, mas ao mesmo tempo não conseguia dar conta 

disso, né? Assim como, também, Irandhir entender que nas nuances desse personagem, você 

tinha um personagem como Clécio, que era líder de um grupo anarquista, mas ao mesmo tempo 

ele tinha uma tradição autoritária, de ter um pai militar que serviu ao exército. E isso, 

emblematicamente, tá colocado numa luva que ele usa de vez em quando, que é uma luva de 

pedra, uma escultura que foi feita foi um dos personagens do Chão de Estrelas, que é uma mão 

com a qual ele domina aquelas pessoas. Se for perceber, muito delicadamente, o personagem de 

Clécio, até o momento em que ele se separa de Fininha, ele só fala em trabalho. Paulete tá com 

ele na praia, brigando com o cara do picolé, e ele só tá pensando no espetáculo que ele vai fazer, 

na casa que ele vai alugar, que é um centro de performance para a preparação desse grupo, o que 

saiu sobre ele no jornal… então sempre tem um ego e uma autoridade ali, e ela é quebrada por 

essa coisa bem ridícula, que é o melodrama, por conta da paixão, quando ele percebe que ele tá 

perdendo aquilo que ele era, porque ele tá com esse grau de autoridade muito grande. De certa 

forma, enfim, eu precisava muito de uma cumplicidade nesse olhar, de um grande ator, de uma 

alma muito sensível, no sentido de entender esse espírito específico que a gente tava tentando 

construir. Talvez a chegasse a outros Clécios com outros atores, mas não a esse determinado 

Clécio, que surgiu um pouco dessa parceria artística, de olhares, de compreensão. E isso eu acho 

que foi a grande troca que eu tive com Irandhir. É engraçado, porque eu tento manter Irandhir 

como amigo. Conheço ele há muito tempo mas não sou próximo de Irandhir, de conviver com 

Irandhir, não vou dizer que eu sou amigo de andar o tempo inteiro com ele. Mas é alguém cuja 

cumplicidade nesses processos que a gente fez e que se tornaram tão íntimos, sabe, que a 

impressão que eu tenho é que ele tá sempre por perto. É engraçado também que eu o encontrei 

um tempo atrás e falei pra ele: ''nossa, nunca mais tinha encontrado com você, só tô encontrando 

com o personagem''.  
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Alice: Essa estratégia que você usou em Febre do Rato, de pedir que ele tomasse as poesias 

como se fosse ele, explicar como é que ele criou isso: você fez isso em Tatuagem também, não 

foi? Colocar ele enquanto chefe de uma trupe de teatro, enquanto um diretor do Chão de Estrelas, 

e fazer com que aquela trupe de alguma maneira fizesse teatro, fazendo cinema. Me explica isso. 

Você considera alguma estratégia ou não?  

Hilton: Eu acho que são estratégias que funcionam em determinado momento, sabe? Na questão 

do 'Tatuagem' ela era muito específica porque você tinha o líder de um grupo de pessoas, e esse 

grupo de pessoas que tavam ali reunidas, que foram escolhas que foram feitas em cima de 

personagens que a gente achava que funcionaria; por exemplo, algumas pessoas ali trabalharam 

como bailarinos, algumas como fotógrafos, design, então a gente queria reunir um grupo de 

pessoas que fossem heterogêneas e dessem conta de um hipotético grupo de teatro com o Chão 

de Estrelas foi concebido. ''A gente precisa de cenógrafos, a gente precisa de coreógrafos, de 

gente que escreva, de pessoas com coragem pra expor o corpo''. Então, quando a gente juntou 

tudo isso, os personagens... por exemplo: tavam escolhidos na minha cabeça quais atores 

interpretariam tais personagens, mas quando a gente juntou todo mundo, a gente viu que os 

personagens é que iam escolher eles, e a gente foi começar a ensaiar esse processo de construção 

do Chão de Estrelas, ''aqui estão os textos e os personagens vão ter que começar a brigar por 

vocês''. Alguns eu já tinha alguma certeza comigo: Rodrigo Garcia, por exemplo, foi o único 

convite de fato que eu fiz. Mas na hora que todos foram convidados, a gente disse: ''ninguém tem 

papel específico aqui. Você não vai ser Paulete, você vai ser o personagem que você conquistar, 

quem você seduzir''; então você fazia um jogo dentro daquele espaço, de forma que em 6 

semanas parecia que aquelas pessoas conviviam juntas há 2 anos. São apostas que você faz, mas 

são apostas amparadas em algum conforto, como o próprio Irandhir como líder desse grupo, tá se 

colocando de igual pra igual com esses atores, assim como Amanda Gabriel ajudando na 

organização desses núcleos e exercitando esse pessoal quase 24h por dia. Tudo era um mesmo 

núcleo, num mesmo lugar, então a gente tá o tempo inteiro interagindo. Então, acho que você 

tem que entender como cada estratégia te serve. Sua estratégia pode muito mais paralisar um 

ator, um artista, do que na verdade deixar ele à vontade diante do que você propôs. 

 

Alice: Eu já li algumas entrevistas em que você diz dar muita liberdade ao ator, deixa de fazer 

algumas coisas e depois vai tirando, vai limpando. É isso? 
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Hilton: É, eu sou muito ciumento com o texto que eu escrevo. Claro que tem coisas, que são 

cacos de ator, coisas que o personagem vai dar pra gente, mas é muito normal. Só no 'Tatuagem' 

que foi uma experiência muito clássica, porque a gente tinha um texto que foi escrito para os 

atores, e eles começavam a trabalhar em cima, até que eu conseguia meu texto de volta, mas 

contanto que eles falassem de um jeito como se aquilo tivesse vindo de algo. De alguma maneira, 

eu sei que eu sou bastante quadrado no sentido daquilo que eu quero; essa performance 

espontânea dos atores, pra mim, tem que obedecer uma lógica narrativa do filme, porque tem 

gente que tem talento pra fazer esse tipo de coisa, fazer um personagem inteiramente livre e 

depois sair montando em cima disso. Eu pessoalmente não tenho, então eu prefiro controlar, eu 

preciso ver. Na verdade, é o tipo de relacionamento que você tem com o ator, o tipo de projeto 

no qual esse ator tá inserido que vai direcionar… mas, assim, eu não acredito muito nessas 

pessoas que falam ''fulaninho é um diretor tirano, e isso faz dele um diretor bom ou ruim''. Pra 

mim, a tirania de um diretor não vai dar qualidade ao trabalho dele de forma alguma. Tem 

pessoas que são extremamente gentis e são diretores sensacionais, como pessoas completamente 

doidas e que são diretores incríveis, como Fassbinder. Eu tenho a impressão de que Fassbinder 

deve ser a pessoa mais chata do mundo, mas é sensacional, o que ele faz, eu acho incrível. E eu 

acho que tem uma coisa que talvez faça parte dessa minha escola, que é você entender um pouco 

como você seduz esse ator pra ele ser cúmplice da sua ideia, e isso de modo algum é você se 

colocar como forte ou fraco, é, na verdade, você descobrir o ponto fraco do ator que lhe serve pra 

ter dele a atuação, sabe? O quão próximo ele se sente do que tá vendendo, o quanto ele é 

cúmplice e vítima da narrativa que a gente tá propondo. Então a história de eles construírem o 

teatro, eles montarem as peças, tem um pouco a ver com isso: era bom que todo mundo se 

sentisse responsável pelo espaço que tava construindo, ali, naquele momento.  

 

Alice: Me diz uma coisa: tem dois tons de interpretação: o teatro, né, existe um palco, e 

obviamente existe a narrativa. Como é que você trabalhou a narrativa em um e em outro? Por 

que eu te pergunto isso? Porque eu vejo muito, no making of e nas fotos do processo, Ivo 

olhando pra Inradhir e tentando ver, enquadrar; ou seja, você deixa o ator livre, dentro, 

obviamente, daquele espaço limitado, e diretor de fotografia vai vendo que tipo de diálogo ele 

vai estabelecer com a câmera, ou já existe uma decupagem nessa mise enn scène, antes? Como é 

que funciona no 'Tatuagem'? 
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Hilton: Eu acho que tem uma troca aí. Por exemplo, tem uma coisa que era fundamental no 

'Tatuagem', e era que todo aquele relaxamento que você visse em cena, ele deveria parecer que 

tinha um displicência, quando na verdade era tudo muito pensado. Se você vê a continuidade do 

filme, os eixos, era tudo bem elaborado nesse sentido. Mas pra a gente chegar nisso, a gente 

tinha que fazer um acordo. O acordo da gente era: o espaço e movimento desses personagens 

dentro desse espaço. Então, assim, eles não estavam extremamente à vontade. Mas como a gente 

tinha o Chão de Estrelas, como era uma locação que tava disponível pra gente o tempo inteiro, a 

ideia era: ''quais pontos que eu tenho dentro do Chão de Estrelas? Como é que eu posso absorver 

o movimento desses atores? E mesmo que esses movimentos sejam mais esparsos, eu vou 

direcionar eles, depois, pra esse movimento de câmera''. Porque era uma coisa que a gente falava 

muito: ''olha, vocês não estão fazendo teatro, estão fazendo cinema. A gente tá agindo como 

teatro, mas na verdade é um resultado cinematográfico.'' Então eu não queria escravizar os 

personagens a um espaço específico do enquadramento, mas não queria, também, o fotógrafo 

escravizado à liberdade desses atores.'' O que a gente requeria era um grande tempo de ensaio 

desses movimentos pra que eles ficassem livres, mas sabendo que a liberdade deles tinha 

determinado limite. Tudo isso é um acordo que foi sendo feito, que foi sendo gerado. A primeira 

vez que a gente apresentava o espetáculo, ele era apresentado pra plateia convidada como um 

primeiro olhar, porque as pessoas não sabiam o que iam assistir, e a ideia era pegar esse impasse, 

porque as pessoas sabiam que não podiam olhar pra câmera – estavam lá como atores -, mas os 

espetáculos que iam ver, eles não sabiam. Então todo primeiro take que a gente fazia era a ideia 

de pegar todo o movimento dessa trupe, e depois a gente ia detalhando em cima dessas 

repetições, mas essas repetições eram sempre feitas em cima de um mesmo eixo, porque a gente 

tava se aproveitando de um espaço que tava jogando à favor de nós. A decupagem era super bem 

trabalhada antes, no sentido de que aqueles personagens tinham que parecer livres dentro daquele 

enquadramento. Claro que têm momentos de completa liberdade, quando a gente tá pensando na 

câmera de Joubert (em determinados momentos, a câmera que tá no Chão de Estrelas não é a 

câmera de Ivo. É Ivo, mas seria a câmera do professor Joubert), então a gente tá gravando com 

um nível de responsabilidade visual muito grande, porque isso é o que a gente tinha que explicar 

pra os atores: ''olha, quando essa câmera, que é a câmera de Joubert, vocês não estão fazendo de 

conta que não estão vendo a câmera: ao contrário, vocês estão se amostrando pra câmera o tempo 

inteiro. Essa câmera é uma provocação pra vocês, enquanto a câmera diegética, da narrativa, ela 
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não tá perceptível aos olhos de vocês''. Tudo isso era jogado dessa maneira, era meio acordado, 

sabe? Tanto pro elenco quanto pra fotografia. E pro som, porque é muito importante fazer um 

trabalho de som nesse sentido.  

 

Alice: Me diz uma coisa: existe um eixo narrativo muito forte, mas existe um eixo sensorial 

muito forte, principalmente nessa câmera do Joubert. Como é que você trabalhou isso?  

Hilton: Eu acho que um dos maiores tempos que eu passei… eu não sou uma pessoa muito de 

pesquisar, de parar pra pesquisar. Geralmente eu faço e depois vou pesquisar, pra ver se eu 

cometi muito erro. No caso do Tatuagem foi muito engraçado, porque eu já tinha escrito o roteiro 

e depois fui conversar com um monte de gente do Vivencial, porque eu também não queria que 

fosse nenhuma representação do Vivencial, inspirado numa situação pra escrever uma outra 

realidade. Mas eu queria saber se eu tava cometendo algum tipo de desatino completamente 

absurdo. Quando eu comecei a trabalhar isso, uma das coisas que mais me chamava atenção era: 

''como é que eu ia criar um personagem como o Joubert, que é um personagem de intromissão, 

na verdade, ele não é um personagem romântico no sentido de estar ali por estar apaixonado por 

alguém. Não, ele tá ali porque ele acha que faz parte daquilo e ele movimenta, intelectualmente, 

aquela pequena massa que tá em volta dele''. Quando eu imaginava isso, eu pensei que eu tinha 

que imaginar também como um personagem que eu criasse poderia pensar como, talvez, um 

diretor de Super 8, né? E eu botava um monte de convicções, tipo: ''super 8 é cinema ou é 

provocação? São as duas coisas, mas a atitude do super 8 é provocativa. Ele não tava ali pra ser 

aceito, ele tava ali pra desmantelar as coisas que estavam estabelecidas. Uma espécie de ditadura 

pra ser imposta, tanto cultural quanto de exército, essas coisas''. E eu comecei a imaginar como é 

que esse personagem podia entrar na trama. Mais uma vez usando a nuance. Mas o Joubert é um 

personagem que traz um invólucro em volta da narrativa, porque, na verdade, durante todo esse 

processo, que é um processo, digamos, elaborado pelo melodrama desses personagens que fazem 

parte daquela trama, Joubert está colocando eles em evidência com seu tempo. O que é que 

Joubert quer, na minha cabeça? Eu venho pensando esse personagem como se pensasse um 

super-oitista. Ele tava fazendo uma ficção científica, filosófica, que se passava num futuro 

específico, e ele vai pegar um personagem, criança ali naquele tempo de 1978, jogar lá no futuro, 

e depois esse personagem vai voltar pra dizer: ''e aí? O que aconteceu? Foram quebradas as 

amarras? O sexo foi abolido? O gênero não existe mais?''. Mas é uma provocação com o 
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presente, na verdade. Então a ideia de pensar esse personagem, que não seria nem Joubert, mas o 

''personagem Super 8'' dentro da narrativa do 'Tatuagem', tinha um pouco a ver com isso. ''Que 

universo você tava construindo e o que queria a partir disso?''. Agora, aí, sim, eu fiz uma 

pesquisa muito grande. Não no sentido de buscar dados, mas no sentido de ver mais de 200 

Super 8's, assim, durante esse tempo. Fiquei vendo, revendo. Algumas coisas eu tirava 

conclusões próprias. Era muito engraçado. E isso, pra mim, é uma forma de elaborar 

pensamento, sabe? Ir nessa lógica, que é uma lógica muito pessoal do artista, desse super-oitista. 

E isso veio dali. E como é que eu ia colocar isso como imagem? Quando, no final do filme, você 

tem um flash, que é o Super 8 captando um monte e experiência pra ser colocada dentro do final, 

que seria o filme de Joubert, ele começa com um menino rodando, que é o próprio Cuca, e a 

câmera vai fechando no olho dele. E ele tem um discurso que vai jogar esse menino no futuro, aí 

aparece o robô marciano, sabe, meio astronauta, andando nessa coisa tropical e exuberante, e 

tudo isso fazia parte da tentativa de construir esse imaginário, esse imaginário de um Super 8 

específico, que tivesse debruçado, ali, sobre uma produção feita especificamente na época, mas 

que tivesse um frescor muito contemporâneo, no sentido de o que é que você pode fazer com 

essa banalização da imagem; levando em consideração que o Super 8 era, de alguma forma, essa 

banalização da imagem.  
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APÊNDICE E - Entrevista concedida por GOMES, Marcelo. 
 
Entrevista V [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 (48 
min.).  

 

Antes do conto existia um desejo. Eu desejava escrever um filme que se passasse em Recife. E 

havia um outro desejo; escrever um filme sobre um personagem feminino. Em outras experiências, o 

protagonista sempre era masculino. Eu sou apaixonado pelos personagens femininos no cinema, acho 

fascinante e existia esse desejo. Eu comecei a escrever um conto em forma de crônica sobre o dia a dia 

desse personagem feminino. E que era um personagem que estava nesse momento de transição da vida 

jovem para a vida adulta, que começa a andar pela cidade e de, uma forma ou de outra, a cidade se 

transforma porque o sentido dela em relação ao mundo se transforma e ela vai olhando a cidade com 

outros olhos. Não o olhar daquela juventude desenfreada que tudo é purpurina e alegria, mas o olhar de 

quem já está começando a ficar maduro, que entende que algumas coisas já tornaram-se passado, que 

tem uma compreensão maior da memória. A gente não vai se apercebendo disso, mas isso vai 

acontecendo pouco a pouco na nossa vida. Eu escrevi o conto, eu pensava em transformar num filme. 

Eu adoro literatura, adoro contos. Tem um professor de cinema que fala que o romance está para a 

ficção assim como o conto está para o curta, pensei como um curta. 

O cinema para mim é uma expressão artística que eu escolhi e me sinto mais à vontade, é a 

mais apropriada pra mim, me expressar através do cinema. Mas o que eu acho importante no cinema 

que eu faço é que ele vai tentar desvendar coisas que eu desconheço e vai me ajudar a encarar, a 

observar a vida de uma forma mais precisa, mais profunda. Quando eu decido por temas, eu escolho 

temas que, de uma forma ou de outra, é difícil compreender para mim. Porque eu não quero fazer 

filmes que eu conheço completamente, que pra mim não vai ter surpresa, e eu acho que o bacana é 

colocar essas surpresas, essas questões, essas interrogações na vida dos personagens, porque eu divido 

essas dúvidas com o espectador e, assim, a gente faz o filme juntos e encara a vida de uma outra forma. 

Sendo mais psicanalítico, eu comecei fazendo cinema com cineclube, antes disso, eu era um rato de 

cinema. O cinema foi o lugar que eu aprendi muitas coisas, que eu experimentei muitas coisas a partir 

desses personagens. Eu acho que quando eu encontro um tema que me atrai,  é justamente por isso, 

porque eu quero aprender mais sobre a vida, eu quero construir um futuro diferente pra mim e para 

quem assiste ao filme em termos de compreensão sobre a existência. Então, quando a gente tem um 
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personagem feminino, primeiro entender o universo feminino, segundo, entender essa crise que 

acontece nesse momento na fase jovem para a fase adulta de milhões de portas se abrem e, na fase 

adulta, você tem que seguir uma. A juventude é quando as portas se abrem e a velhice é quando as 

portas se fecham. Isso era o que me interessava no Verônica. 

Eu pensava na atriz Hermilla Guedes para fazer Verônica, desde a época do conto, mas eu 

gosto muito de colocar as minhas certezas à prova. Então, fiz um teste com 260 atrizes e o último teste 

que eu fiz foi com Hermilla. A experiência de percorrer vários caminhos nos dá a certeza de que é 

aquele caminho que você dava como certo. Eu me encantei com a Hermilla quando fiz o Cinema, 

Aspirinas e Urubus e disse a ela: “Eu vou fazer um filme para você”.   

É muito importante quando você está escrevendo, porque um filme é um terreno baldio. É um 

bocado de mato que você vai limpar, vai colocar os pilares, vai erguer um edifício, vai construir a 

arquitetura dele e, a partir daí, vai pros detalhes e para a decoração. O roteiro é o pilar daquele edifício, 

você não sabe com que cara ele vai ficar, mas quando você vê o personagem que vai habitar aquele 

mundo que você está construindo, quando você vê ele fisicamente é muito mais interessante, você 

aterrisa as cenas. E em aterrissando as cenas, você imagina o seu personagem melhor e você adequa 

características de fisicalidade, da voz do ator. A Hermilla canta, e eu coloquei isso no filme, por 

exemplo. Então, você vai se apropriando de qualidades físicas e artísticas para construir melhor as 

cenas e, além disso, logicamente que a Hermilla emprestou um pouco da experiência dela como mulher 

para esse filme. O Verônica não é a Hermilla. Ela, às vezes, dizia, “Tenho tanta pena da Verônica”. Eu 

achava isso ótimo. 

Em todos os filmes que eu fiz, por uma coincidência ou não, eles levam de cinco a sete anos 

para serem realizados desde a ideia inicial. No caso do Verônica, primeiro teve o conto, e aí, depois, 

você vai aprofundar roteiro, esse trabalho de roteiro é muito longo. Tem também toda uma burocracia 

para você iniciar o processo de captação de recursos para o filme, que é longo. Essas coisas acontecem 

em paralelo e, a partir daí, eu fui fazer teste de elenco para descobrir quem seria a atriz e eu fui 

entrevistando várias jovens que tinham a idade da personagem para se mergulhar no universo da 

personagem. Eu acho que tem uma questão muito forte; é o mergulho que você dá no mundo desse 

personagem. Eu acho que tem que ser intenso e ele passa por várias fases. Primeiro vai o conto, 

segundo vai a pesquisa, muita leitura também e depois você vai conhecendo pessoas que de uma forma 
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ou de outra também têm uma experiência semelhante, e, depois, você mergulha no roteiro. É um 

mergulho que dura cerca de um ano pra você chegar na essência. É só a partir desse mergulho no 

personagem que você descobre como vai ser a fotografia do filme, a arte do filme, o figurino, porque é 

a partir daí que o personagem começa a dialogar com você. No entanto basicamente o meu percurso é 

um percurso que vai sendo monitorado e determinado pelo personagem.  

Tinha um professor meu, na faculdade, que ele dizia uma coisa. Ele dizia que dirigir é arte de se 

comunicar, então, para o cinema isso é fundamental, pois você tem cinquenta pessoas ao seu redor e 

suas ideias e seu pensamento sobre o filme têm que ser claros. Tudo tem que ser muito conversado. Eu 

acho que a função do diretor num primeiro momento é se comunicar bem e seduzir as pessoas que vão 

trabalhar com ele para entrar nesse projeto, para entrar na ideia do filme. É um processo de 

compreensão e sedução das pessoas porque elas têm que entender o filme e, depois, se apaixonarem 

pela ideia do filme. Eu acho que isso é fundamental. E, aí, para atingir isso, a gente conversa muito 

sobre o filme, a gente faz leituras das diversas versões do roteiro, a gente vai conversando. Têm livros 

que são citados, têm teóricos que são citados, tem o roteiro. Mas, antes de tudo, é um processo de 

comunicação. O que eu quero com o filme? O que eu quero retratar com esse filme? O que esse 

personagem quer da vida? Eu acho que esse é um primeiro momento. Depois disso, têm fases mais 

tradicionais, como leitura coletiva do roteiro. Mas o que é muito fundamental no grupo e para o grupo, 

principalmente no meu tipo de cinema que é um cinema de personagens, é entender quem é esse 

personagem e que estamos ali a serviço do sentimento dele. Então, eu sento com o diretor de arte, com 

o diretor de fotografia, com o figurinista e a gente vai conversar muito sobre quem é ele. Às vezes, eu 

faço uma biografia do personagem, de dez a quinze páginas, e apresento para os meus parceiros de 

criação. E eles começam a ser bem influenciados por esse personagem e isso traz ideias criativas e, a 

partir daí, o filme vai. Eu acho que antes de tudo é um trabalho de comunicação, de clareza de ideias. E 

sempre tem que ter um vetor, que ter um vetor que se quer atingir. E, com uma meta clara que se quer 

atingir, a comunicação fica sempre mais fácil. 

Existia a ideia, no “Verônica”, de que os pacientes dela seriam um pouco o espelho dela. Ela 

tentando resolver o problema dos pacientes e, ao mesmo tempo, pensando profundamente nos 

problemas dela. Isso foi no primeiro momento já pensado. E, a partir daí, eu conversei com psiquiatras 

e a Hermilla também conversou. A gente teve consultoria de vários psiquiatras que nos ajudaram 

muito. a gente conversou com psiquiatras da rede pública, com pacientes que frequentam, com 
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estudantes de psiquiatria. Teve um trabalho de laboratório imenso para a Hermilla. Ela teve uma 

vivência de uns dois, três meses. E, além disso, teve os ensaios, pois os meus filmes se constroem 

também nos ensaios. E, é engraçado, porque a gente ensaia, ensaia e ensaia para depois desconstruir a 

própria cena na filmagem. Que tudo é construído muito no sentido de deixar espaço para o acaso, 

deixar espaço para a invenção, ser influenciado pela locação, ser influenciado pelo momento. O 

documentário foi uma grande escola para mim, e eu gosto disso porque dá um frescor a tudo aquilo que 

a gente ensaiou antes de começar as filmagens. 

Tem um tecido documental na minha obra, eu gosto muito. Até porque fui muito influenciado 

por diretores que fazem isso muito bem, como o Abbas Kiarostami, que faz muito isso. O Godard é 

que dizia que “a melhor ficção é aquela que parece um documentário e o melhor documentário é 

aquele que parece uma ficção”. Talvez seja essa troca de experiências de uma linguagem para outra 

que hoje em dia elas estão completamente cruzadas e já não existem mais fronteiras entre uma e outra. 

Mas, o acaso, eu acho que o acaso é muito bem-vindo numa obra de arte quando o diretor tem um vetor 

muito certo e ele sabe onde quer chegar, porque ele também pode se enganar. Mas eu acho que o acaso 

pode ser muito bacana quando você pode se aproveitar da situação, e aqueles pacientes da Verônica, 

uns deles eram atores, mas outros, não, e decidiram fazer a cena. 

A ideia é a gente imaginar qual a função gramática da cena e a partir daí, imaginar como é que 

a gente vai contar aquilo que ela quer contar. Às vezes, se conta algo que não está na imagem e aí a 

gente simbolicamente vai construir esse gesto. É a partir disso que é feita a decupagem. Às vezes, eu 

decuplo uma cena e sigo exatamente o que está no storyboard. Às vezes, eu construo o storyboard e a 

cena evolui para um outro caminho e a gente esquece o storyboard e segue. Às vezes uma cena é 

completamente documental e a gente nem pode ensaiar e, às vezes, também a gente tem uma cena que 

é ensaiada durante um mês a gente muda tudo, muda até a função dramática dela. Eu acho que têm 

vários caminhos para percorrer, então, o negócio é a gente entender como aquela cena quer contar para 

o filme, como a gramática do filme, como eu vou fazer essa rima visual e o filme é uma poesia e você 

constrói essas rimas de acordo com o universo que o filme lhe dá. E, a partir daí, a gente constrói a 

visualidade de cada cena. Cada cena tem o seu processo, cada cena tem a sua forma de ser. No 

Verônica, aquela cena em que ela vai no consultório do médico e que ele dá o diagnóstico do pai, o 

natural seria construir um plano e um contraplano onde ela aparecia e o médico aparecia. E eu decidi 

não. Eu decidi que quando ela chegasse aquele consultório, ela ficasse isolada do mundo. Porque 
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aquela dor, aquele sentimento da descoberta que o pai vai morrer é uma dor que só ela vai ter. E aquela 

dor dá uma sensação de isolamento, de perda, de que você está sozinho no mundo. Então, eu decidi só 

filmar ela, sem nenhuma referência do médico e deixar só com a voz do médico explicando para ela o 

que vai acontecer. Então, essa função dramática, esse sentimento que a cena quer passar, é com isso 

que se constrói a visualidade. Eu tive muita sorte com os três fotógrafos que eu trabalhei, eles foram 

muito compreensivos e, a partir disso, eles deram a contribuição artística deles. Sugerindo lentes, 

sugerindo outros caminhos, visualidade, sugerindo coisas para a gente contar as emoções que a gente 

queria contar com cada cena.  

A cena inicial da praia, a gente tinha planejado como é que iria ser a cena, a gente fez um 

ensaio que foi o seguinte: não ia ser uma cena de sexo e, sim, uma cena de brincadeira de crianças, 

então, a gente tirou a roupa de todo o elenco e eles disseram: “você também vai ter que tirar a roupa”, e 

eu tirei. Então, a gente fez um ensaio para desconstruir essa nudez. Esquece a nudez. O que interessa é 

que a gente é um monte de jovem que está ficando adulto e uma forma de negar essa responsabilidade 

é talvez virar criança. E quantas festas a gente não faz quando jovem que a gente parece que virou 

criança. Eu acho que era a rejeição ao mundo adulto da responsabilidade, essa era a função dramática 

da cena. Ensaiamos num teatro e, aí, fomos para a praia. A gente tinha feito mais ou menos um 

storyboard da Verônica boiando porque a gente queria aquele mar a fundo, quando aparece o Recife ao 

fundo. Na visita da locação a gente determinou e desenhou isso e, no momento em que eles estão nus 

na areia, aquele momento mais onírico, a câmera ficou mais solta. Então, aquela cena foi pensada 

antes, ensaiada antes, foi construído um storyboard de uma parte, mas a outra parte da cena foi deixada 

mais solta com um tom documental. Lógico que a gente dirige muitas coisas enquanto a gente está 

filmando. Mas a ideia era deixar a câmera mais solta, porque se a gente fosse coreografar toda aquela 

brincadeira, ela poderia ficar um pouco delimitada e artificial demais. É uma decisão que cada cena vai 

pedindo a partir de um caminho, de um desejo dramático do que você quer chegar.  

O processo é algo muito mais rico do que a obra em si, totalmente. E a obra, é o fim das 

experimentações de um processo. Então, quando você filma, você não experimenta mais. Essa 

invenção durante todo o processo, isso é que dá experiência para o cineasta. Não tem graça nenhuma 

você ter um roteiro, ir lá e filmar o que o roteiro determina. Eu acho que cada cena tem o seu processo 

e isso é o que é o rico no cinema. Às vezes, você acha que o roteiro funciona e você vai ensaiar e não 

funciona bem, e você tem que encontrar outros caminhos para filmar. Nada é  fórmula correta. Esse é o 
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que é o barato da expressão artística. Isso é o que é o bacana de uma obra de arte. Ela não é precisa, ela 

é incerta. E essa incerteza, essa não compreensão é que é maravilhoso. Na verdade, a arte não é nada 

preciso, a arte é uma expressão do sentimento e o sentimento ele vem com várias fissuras, várias 

arestas. Ele não é completamente moldado.  

No processo de montagem, é a mesma coisa. Você não acaba a montagem porque o filme está 

pronto, você acaba a montagem porque desiste de montar o filme, pois você vai sempre se renovar de 

ideias. O barato é a quantidade de possibilidades que a imaginação lhe instiga. Cada filme é um 

processo. É bom ter um espaço entre a montagem e a filmagem porque você ainda está muito cheio de 

emoções da filmagem. A gente montou Verônica um mês ou dois depois de filmar e foi um processo 

muito longo de montagem porque a possibilidade do material era muito grande, de caminhos a 

percorrer e, a Karen Harley, minha montadora no Verônica, é uma grande parceira. Eu acompanho a 

montagem, adoro montar. Eu estou sempre presente na montagem. É o momento de você dar um 

sentimento lógico àquele universo que você construiu. Eu sempre acompanho tudo. Também 

construímos a sonoridade do filme. A Karina Buhr veio antes do processo. Eu tomei conhecimento da 

música dela e a gente conversou, e ela gostou da ideia. Eu acho que a música dela tem o sentimento de 

uma geração de mulheres urbanas, contemporâneas, tropicais, ela sendo de Recife. E foi um trabalho 

muito bonito.  

O conto começa com ela olhando o mar e a linha do horizonte, e ela dizendo que adora a linha 

do horizonte. Que nós, que moramos em Recife, numa cidade abaixo do nível do mar, numa cidade 

cortada por rios, pontes e de frente para o mar. Recife é uma cidade aquática. Quando eu vim morar em 

São Paulo, foi muito impressionante não ver rios cortando a cidade, não passar por uma ponte todo dia, 

que você não tem um mar tão próximo. A gente vive numa cultura aquática. A pele da gente sempre 

está úmida e, o meu personagem, ela sente no mar esse pensamento de imensidão, de infinito. De uma 

linha de horizonte que sempre está ali mas que nunca chega. Eu acho que o personagem da Verônica, 

ela está sempre em busca de um desejo utópico, mas que ela não sabe o que é que é. Ela tem um 

sentimento de dúvida, de incompreensão de onde ela quer chegar. Eu acho que o mar tem toda essa 

simbologia daquela linha do horizonte que você acha que nunca vai chegar, mas que olha e diz: um dia 

eu vou chegar lá. E esse mar quente, que é quente, uterino, feminino. Recife, com esse movimento de 

águas, se transforma numa cidade muito feminina. A Verônica queria voar naquele mar de desejos, de 

útero, de utopias. Eu acho que lá era o lugar da liberdade que ela sentia e, por trás dela, tinham aqueles 
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edifícios. Aquela concretude de vida e, de frente, está o mar com toda aquela liberdade, e Verônica 

vivendo ali essas dois lados. 
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APÊNDICE F - Entrevista concedida por LACCA, Leonardo. 

 
Entrevista VII [jul. 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 
(60 min.).  

 

Sim, tem bastante diálogo com o curta Décimo Segundo. O roteiro surgiu não sendo escrito 

como roteiro mas pensando como um outro formato, sem pretensão de criar uma literatura. Eu gosto de 

escrever aleatoriamente, sem formato e foi assim que escrevi o Décimo Segundo. Quando eu percebi 

que podia ser um roteiro comecei a fazer vislumbrando mais para frente. Eu não sabia se ia ser um 

longa ou um curta, mas eu já achava que o que eu estava pensando inicialmente não podia ser só um 

curta. Mas foi num momento bem específico de vida, a gente ia filmar o Muro na época, eu ia fazer a 

direção de arte. Eu tinha conhecido os atores Irandhir Santos e Rita Carelli há pouco tempo, um ano 

mais ou menos. E escrevi pensando neles. Mas Irandhir estava com alguma coisa que ia rodar depois, 

Rita também (e eu estava trabalhando com ela em direção de arte no Muro, e Balbino também). 

E, aí, eu estava escrevendo e estava com muita vontade de filmar e decidir filmar logo. Era um 

fragmento, mas faria sentido para mim como curta e eu estava com muita vontade de fazer alguma 

coisa. E aí foi muito abrupto, chamei o pessoal e a gente começou a ensaiar. Era uma coisa baratíssima 

porque realmente existia o extra campo de ser uma cidade que não fosse Recife, apesar de que no curta 

isso não fica tão assim direto. Eu imaginava que era outra cidade, não deixava claro se era São Paulo, 

Rio ou Porto Alegre, mas não era Recife. E aí era só um apartamento, dois atores, todo mundo que 

trabalhou eram pessoas amigas, que já trabalhavam juntas. E não tinha possibilidade de colocar em 

edital, seria muito moroso de escrever. Foi muito bem resolvido nesse sentido, filmei no momento 

certo, que eu queria, estava muito envolvido com as ideias do projeto e rolou. Só que, em paralelo, até 

na própria construção dos personagens com atores já rolava uma história além, sabe? Essas histórias 

que podem simplesmente servir como caracterização e uma preparação eram histórias que, para mim, 

fazia sentido visitar em algum momento. E, aí, por exemplo, um bom exemplo é o personagem do 

marido. Que no curta-metragem ele existe como uma informação muito sutil, que não é tão clara como 

no longa, mas ele existe. Ele estava na cabeça dos atores e ele tá na cabeça de alguém que assiste 

prestando atenção, alguém que entende isso. Então era um negócio meio Rebeca, de Hitchcock, sabe? 

Era um personagem que ia estar nas coisas. Como, por exemplo, na sandália masculina. Era um 
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personagem que não era encarnado em ninguém e no longa ele se personificou. E outras coisas 

também, como a exposição, o que é que ele estava fazendo, eu já sabia que era alguém ligado a um 

processo artístico, que estava visitando outra cidade.  

O curta diz muito pouco, as pessoas terminam completando muito, apesar que, se alguém 

assiste com atenção, vê que são dois personagens que não estão preocupados em dar informação, mas 

que estão vivendo aquele momento ali e um sabe muito da vida do outro. Só que os atores sabiam o 

que estava por trás e que havia uma coisa muito consistente por trás. E aí o roteiro do longa foi sendo 

desenvolvido a partir desse processo de ensaios e logo depois que o curta foi filmado eu cheguei a 

enviar quarenta páginas, mais ou menos, para Irandhir. Uma continuação escrita. Eu me lembro da 

gente trocando uma ideia e dele me dando um feedback. Então, em paralelo, enquanto o curta estava 

rodando em festival eu já fui desenvolvendo o roteiro.  

Eu considero que Irandhir e Rita colaboraram de uma certa forma. Rita colaborou diretamente 

na feitura do projeto e Irandhir deu opiniões, nada muito formal. E tive duas colaborações também de 

Marcelo Lordello, chegamos a virar uma madrugada comigo escrevendo e ele junto e tal, pensando nos 

personagens, numa coisa mais focada. Mas em determinado momento ele abandonou e eu fiquei 

visitando o roteiro de vez em quando porque o roteiro foi inscrito nos editais muitas vezes, só que era 

um filme muito difícil de defender, porque pelo tema, não sei bem... Acho que também pela questão 

narrativa, que não é muito cheia. Envolve muita coisa de cinema, e de coisas que não acontecem muito. 

E quando você está fazendo o primeiro longa e diz que o teu roteiro tem coisas que não acontecem 

muito soa meio mal. Então demorou a entender a formatação que conquistaria algum júri, apesar que o 

roteiro estava ali sempre, né? E ainda tinha a questão de filmar em São Paulo e tal que gerava uma 

desconfiança, principalmente nos primeiros anos do FUNCULTURA. 

Esse tempo longo de espera para conseguir financiamento, é muito ruim você trabalhar, se 

debruçar sobre um negócio por muito tempo sem vislumbrar, sem ter a certeza de que vai filmar. Então 

eu ficava me economizando, me poupando. Porque tinha uma hora que eu realmente tinha medo que 

ele perdesse a validade. Uma validade no sentido de eu ainda querer filmar. Porque muita coisa muda, 

muitas outras ideias, a visão de mundo e de cinema vai mudando. E uma coisa que aconteceu é que 

começaram a surgir outros personagens, outras ideias. Eles foram envelhecendo, Rita e Irandhir. Então 

em Décimo Segundo eles tinham vinte e poucos anos e a própria diferença de idade faz com que se 
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gere outro tipo de passado, outro tipo de momento que eles compartilhavam, outro tipo de recorte de 

vida. Todo recorte de vida não vai ter volta. Por exemplo, se você só vai ter um amigo de infância, 

você não pode com trinta anos querer ter um amigo de infância novo. Então se eles tiveram alguma 

coisa na pós-adolescência, que era a ideia do Décimo Segundo, com seus dezoito anos, era um tipo de 

relação. Quando eles tinham trinta e poucos, eles tiveram alguma coisa numa fase de universidade ou 

final de universidade. Então, esse tipo de adaptação foi sendo também colocada no roteiro. E, claro, eu. 

Eu também fui mudando e tive que atualizar algumas questões. E, depois que foi contemplado, eu meio 

que mergulhei. E, aí, volta essa coisa do tesão de escrever.. E, nesse momento, tive a colaboração de 

outra pessoa, que eu coloco como colaboração de roteiro, porque não são co-roteiristas, pois não 

escreveram mesmo. Eu cheguei até a passar por esses workshops, laboratórios, mas não foi muito 

profundo. Foi massa, mas não tinha ninguém que me conhecia mesmo e tinha uma relação de amizade. 

Essas duas pessoas, eles colaboraram despendendo tempo para colaborar, tiveram ali comigo várias 

vezes conversando, trocando e-mail, ideia. Não escreveram, propriamente, mas foram essenciais. 

Uma coisa interessante, que eu só percebi depois que o filme foi rodado, tem uma 

particularidade que são dois personagens que compartilham de um passado cênico, dramático, 

cinematográfico, no curta. Rita e Irandhir, como atores, tinham algo muito concreto para se apegar, 

como um elemento que seria impossível de ser simulado. Eles viveram um fragmento do filme a partir 

de um curta, no tempo em que esse casal teve alguma coisa. Então é uma coisa física que dá muito 

subsídio ao ator. E, várias vezes, eles buscaram isso para trabalhar. E foi muito estranho porque o 

ensaio parecia uma concretização de coisas que pareciam que já estavam traçadas. Foi muito diferente 

de ensaiar com um ator que acabou de ter contato com o roteiro, você conversou com ele sobre isso, aí 

ele pega e vai colocar, no sentido dramático, a visão dele no personagem. Com Irandhir e Rita não, 

quando eles colocaram estava tudo lá, a gente só precisava entender e lapidar essa atualização. Lapidar 

também essa relação deles dois, que é meio desequilibrada no curta e no longa tem mais espaço para 

aprofundar e criar uma dinâmica entre os dois nesse sentido. Enfim, o processo durou bastante tempo 

e, mesmo assim, tivemos bastante ensaio e os atores que chegavam percebiam que já existia uma coisa 

muito forte deles dois, que termina indo para a tela, que gera esse não dito que você falou. Muita 

informação e muito acúmulo de coisa. Irandhir trouxe uma coisa nova que foi a questão do gesto. Ele 

já me falou e falou publicamente que ele quis trabalhar bastante a questão das mãos, porque é um 

detalhe do filme, mas as mãos são muito importantes. Eu imaginava que os personagens tinham algum 
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portal que as mãos abriam, e aí quando no início eles vão se pegar naturalmente. Irandhir foi para as 

mãos. E, aí, depois tem uma cena de mãos no cinema, então ele começou a criar muito a partir disso. E 

essa preocupação de atualizar os personagens foi grande. 

Sobre o texto, é muito interessante falar sobre isso, porque eu até me coloco numa situação 

complicada. Até gosto quando estou com Rita do lado, porque quando ela fala isso não soa muito 

pedante. Mas o texto é muito parecido com o roteiro. Muito mesmo. Não houve improvisação. Mas 

nesse filme é diferente porque eu já sabia como Irandhir falava, como Rita falava, apesar de que eu 

quero que a palavra esteja confortável na boca do ator, e vamos trabalhando isso. Eu gosto muito de 

trabalhar diálogo. Então o espaço do improviso existe, mas não é o primordial, não é o dispositivo. Não 

existia cena do tipo “vocês estão tomando um café e vamos ver o que é que rola”. Não. Assim, tinha 

um norte muito claro, e eles colaboram muito, mas eu tenho uma certa obsessão por texto. Já li coisas 

do tipo “o diretor se ausentou totalmente e deixou eles falando”. E acho isso um elogio porque fico 

feliz das pessoas acharem que aquilo veio do nada. E quando parecem que as coisas vêm do nada você 

pode achar que é bom. Mas eu trabalho muito o texto e o texto é muito pensado. E como é um filme 

onde na narrativa acontece pouca coisa, tem poucos pontos de virada, apesar de eu achar que é um 

filme tendendo para um clássico no estilo, mas eu precisava que algumas coisas ficassem claras pelo 

texto. Fiquei tentando me colocar muito nessa fronteira de não parecer didático, coisa que no curta eu 

era mais radical e no longa eu me senti querendo soltar mais informações com a consciência de em 

qual momento eu estaria soltando aquelas informações. E, por outro lado, é isso, eles colaboram muito 

no texto, e isso está muito bem norteado, porque a narrativa tá muito no diálogo e não tanto no que 

acontecia. É até engraçado esse negócio de que um filme que trabalha muito com silêncio e parece que 

tem pouco texto, mas quando fui traduzir deu muitas e muitas páginas. Acho que tem momentos de 

silêncio e outros de muito “blá-blá-blá”. Acho que ficou equilibrado. 

§ Especialmente no caso de Permanência, com Irandhir e Rita, não teve essa leitura mais 

formal, a tradicional leitura de mesa, não. A gente foi muito direto, me lembro claramente que depois 

do primeiro encontro depois de Décimo Segundo, durante a pré-produção, foi até um dia que a gente 

foi ver o cabelo de Rita –  porque eu imaginava ele grande e isso era uma questão narrativa porque 

tinha uma cena onde ele levanta o cabelo dela e aparece a nuca. Rita havia feito um curta de Daniel 

Bandeira e Pedro Sotero chamado Sob a Pele, no qual ela raspa o cabelo e a gente estava justamente 

para decidir essa questão de aplique. E aí chegaram os dois e começamos a ensaiar. Os dois 
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começaram a fazer coisas muito bonitas entre eles, que não estavam no texto mas que eram já parte do 

ensaio. Foi quase como se eles, como atores, dissessem que estavam acessando o universo do curta. 

Nesse momento Pedro Sotero, o fotógrafo, tirou umas fotos e filmou e disse: “Caralho, ela está muito 

linda com esse cabelo”. E, aí, eu decidi deixar assim porque começou a fazer sentido. E, apesar de ser 

um processo que tá há muito tempo na cabeça, o roteiro e tal, falo do roteiro antigo, eu fiquei bem 

aberto para as coisas que estavam acontecendo. Não me fechei para que fosse do meu jeito e isso vale 

para o diálogo também. E, aí, o processo de ensaios com eles foi muito especial.  

§ Eu gosto de ler e de ouvir muito, então, no processo de teste de elenco já existe um 

pouco disso e é uma questão para mim, do quanto aquele ator vai dar do jeito pessoal dele, do quanto 

ele vai trazer de vida dele para o filme, do quanto ele está disposto a isso e do quanto ele entende isso e 

o que eu estou falando. Essa coisa da comunicação. Essa leitura vai acontecer também e, se tiver ensaio 

na locação, melhor ainda. Nesse filme houve isso. Assim que a locação estava disponível fomos 

ensaiar lá. Até porque no caso do apartamento era bem importante, essa coisa de tentar fazer coisas que 

não sejam ensaios, como tomar um café juntos fora do horário de trabalho.  

§ Irandhir tem essa coisa que todo mundo fala, de que ele começa a imitar o diretor. Eu 

acho que é uma fuleiragem dele, uma safadeza. Que eu acho massa. No material bruto dá pra notar 

isso. Edu fala muito isso, que quando ele tá fazendo uma cena e eu vou falar com ele, ele começa a 

fazer uma coisa minha. Ele tem esse processo bem forte. Agora eu gosto de parar de ensaiar um pouco 

antes de filmar. Não gosto de ficar obsessivo. O ensaio remete a uma relação de confiança, uma leveza. 

E dependendo do ator, com dois personagens eu não tive ensaios. Com eles eu tive encontros e não 

ensaios. Eu queria dar uma diferença. Que é o caso do pai e de uma senhora no final que pergunta (ela 

principalmente, que eu já conhecia um pouco do trabalho). Quando ela fez pela primeira vez, que é um 

personagem simples de pouco diálogo, eu trabalhei também com surpresas. Irandhir era muito 

cúmplice nesse sentido, porque ela não sabia o que eu estava buscando ali nem muito do filme. E, aí, 

ele falava coisas diferentes e ela reagia muito bem. E ela deu uma pitada diferente, um registro 

diferente ao longo do filme. Justamente porque ela era uma personagem que suspendia um pouco as 

coisas. Suspender no sentido naturalista, você perdia um pouco o realismo. Ficava pensando “que 

loucura” e você fica sem entender direito. Ela suspendia muito bem, e isso era uma coisa muito dela. 

Ela trouxe aquilo e acho que se tivesse rolado no ensaio ficaria artificial. Então se for uma cena 

simples, eu posso deixar de ensaiar. Depende do que você quer. 
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§ Em Décimo Segundo, o filme estava totalmente a serviço dos atores. No sentido de 

ritmo e tempo. É como se eu tivesse chegado e falado: olha, eu quero filmar desse jeito, é um plano-

sequência, um estudo também, e considero a câmera um terceiro elemento, um terceiro ator. O tempo 

da resposta, tudo, eles tiveram total poder sobre isso. É uma montagem muito sutil e que não interfere 

muito nisso. É uma montagem que aconteceu pré-ilha de edição. No tempo e, apesar de ter sido 

planejado, não foi aleatório. Queira ou não queira o tempo de resposta era deles, já no longa eu queria 

ter esse controle do tempo junto com o montador. No curta, eu tinha um rigor bobo de não cortar. 

Aquilo fazia parte de um momento da minha vida. E, nesse momento agora, do longa, totalmente 

diferente. Apesar do filme estar à serviço dos atores (em sua maioria profissionais, apesar de eu gostar 

de trabalhar com não-atores). Mas esses não, eu queria que eles se localizassem no quadro, naquele 

lugar. Agora claro, em alguns momentos parecia que as coisas estavam pedindo. E a princípio o 

enquadramento sempre foi uma conversa minha com o fotógrafo. E em nenhum momento os atores 

indicaram como deveria ser o enquadramento, mas as vezes eles achavam que a cena estava pedindo 

mais. 

§ Permanência não teve preparador de elenco. Por uma questão orçamentária, e também 

muito pessoal, porque eu não gosto muito. Apesar de que eu trabalharia com preparador de elenco, 

junto com alguém que eu confiasse e se eu tivesse do lado não teria problema, mas especificamente 

nesse filme não rolou isso por uma série de razões.  

§ Irandhir é muito interessante no processo de preparação do personagem. Isso porque 

estamos num processo de fazer um DVD de dez anos da Trincheira, e fui pegar uns making of gerais, 

de todos os curtas, e a primeira cena de Décimo Segundo é ele na varanda, fazendo uns exercícios. Isso 

em 2006. E nesse tempo ele já tinha uma relação forte com esse tipo de possessão, nesse tempo ele já 

tinha caderninho e eu acho que ele não tinha trabalhado ainda com Fátima Toledo, por exemplo, ou 

outra pessoa. Então parece que é um processo que vem dele e é muito próprio. O caderninho não é só 

anotação, tem desenhos. Acho que é um processo dele e que se eu fosse ator eu seria diferente porque 

ele tem uma questão muito artesanal com o caderno. Eu não sei bem porque eu sempre respeitei muito. 

Mas acho que são informações do tipo: “Esse cara gostava de um fusca”, aí ele desenha um fusca. Sei 

lá, é um exemplo ruim, mas acho que ele vai fazendo um memorial afetivo de subsídio e buscando 

coisas fora, de referências. Que ele vai buscar em algum momento. É como se fosse um processo de 

imersão, talvez meio físico, meio tátil. Por exemplo, quando você abre o caderno você entra num 

universo, assim como para alguns é quando se escuta uma música. Talvez esse caderno sugue ele de 
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alguma forma, porque eu lembro de estar conversando com ele uma vez sobre o caderno e ele disse que 

quando abre o caderno fica meio assim. Porque sair de um personagem é um processo, quando o ator é 

bom e quando ele até fica meio confuso de como trabalhar (sem perder as rédeas) mas começa a 

respirar um  personagem. Então o caderno é uma coisa que abre um portal. Acho que ele chegou a 

acessar novamente o de Décimo Segundo. E é uma coisa de lembranças também né? Eu, por exemplo, 

quando estou tendo uma ideia, eu gravo. Então acho que tem muita relação com ideias de como fazer 

tal coisa. Mistura muito coisas objetivas e coisas sentimentais que vão acessar outras coisas. 

§ O filme tem muita referência ao café e, assim, eu tenho uma relação forte com o café em 

muitos sentidos. Não tenho essa relação porque eu tenho uma cafeteria. Eu tenho um café justamente 

porque tenho essa relação com o café. É o contrário. E aí quando eu quis ter um café foi porque eu 

tinha entrado em contato com cafés muito massa. Não falo de cafeterias, e sim da bebida. E aí surgiu 

essa oportunidade muito por acaso. Eu não tenho muito jeito de empresário, mas como eu gosto muito 

de café e estudei muito sobre isso, calhou de que eu comecei a fazer cursos sem uma pretensão de abrir 

um negócio. Mas bem, abri a cafeteria e comecei a fazer umas vinhetas e essas vinhetas... Por exemplo, 

essa vez não foi a primeira vez que eu filmei alguém jogando café, foi a terceira vez. As outras duas 

vezes foram nessas vinhetas e tinha isso de ser um elemento estranho. Eu tinha essa motivação porque 

achava muito bonito isso. Isso surgiu no filme mais para frente, não estava na gênesis do projeto. E aí 

eu comecei a perceber que tinha muito café no filme. Se você notar, em Décimo Segundo, até o cartaz 

tem uma cafeteira. E ela representa uma desconstrução, juntava tudo e ativava minha memória. Em 

Permanência ele é um elemento que ativa memória, ativa desejo, ativa afetividade, que une, que tem 

mistério. O café, assim como o silêncio ele começa a aparecer como personagem e é versátil porque 

nem todo momento o café é da mesma forma. Cada vez que ele aparece ele vai se transformando em 

tudo isso que eu disse. E aí é uma coisa bem pessoal, porque eu acho café uma coisa bem fotogênica. E 

quando você faz o primeiro longa você não sabe se pode ser o último e aí você quer colocar tudo. 

Tinha até mais café no roteiro, mas fui tirando para não virar o filme do café (risos). Acho que não 

ficou como protagonista não, inclusive em inglês não existia uma palavra para abarcar essa palavra 

“Permanência”, e como sugestão de dois amigos que começaram a pensar em títulos, que foram 

justamente Kleber e Felipe Barbosa, que é o diretor de Casa Grande, eles têm uma vivência muito 

grande com o inglês. E em inglês a palavra correspondente era Lingering, que soa muito para baixo. E 

aí eles vieram com algumas sugestões, e fomos trocando ideias e virou Coffee Stains que tem uma 

força. A tradução é meio novela mexicana, mas em inglês eu gostei. 
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APÊNDICE G - Entrevista concedida por ASSIS, Cláudio. 

 
Entrevista VIII [maio 2015]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2015. 1 Arquivo .mp3 
(70 min.).  
 

Febre do Rato é o meu terceiro longa e é sobre poesia. Carlos Pena Filho, o meu primeiro, eu 

filmei aqui nessa rua, rua do Amparo, Olinda. Carlos Pena Filho eu filmei, em preto e branco, com 

Marcelo Durst, que hoje volta a filmar o Big Jato, meu mais novo longa. Então, tudo é recorrente, e eu 

já escrevi poesia, falo poesia e a gente queria fazer uma homenagem aos poetas marginais do Recife. 

Então, o nome Zizo é uma homenagem.  Zizo, na vida real escreve fanzine. Ele não é um poeta, ele é o 

símbolo. A gente o escolheu porque ele é uma pessoa que representa esse universo, mas podia ser 

qualquer outra pessoa. Podia ser o Miró, podia ser outra pessoa. E, daí, a gente (eu, Xico Sá e Hilton 

Lecerda) de homenagear Zizo. Em nome de todos os poetas. Mas a decisão de fazer o filme sobre poeta 

é uma decisão antiga de fazer um filme onde a gente pudesse falar o que a gente quer. Um poeta tudo 

pode. Foi isso. Simples. 

O poeta se relaciona com as pessoas, com o mundo. Então, que mundo ele habita? Seja a 

favela, seja onde é. Então, ali tinha criado todo esse mundo do qual ele circunda, do qual ele convive. E 

a gente quis falar de várias coisas. Então, aí cria esse universo, que isso já era uma coisa pensada desde 

Amarelo Manga, algumas coisas vieram a calhar, foi isso. O Hilton tem essa liberdade, a gente é uma 

coisa conversada como, por exemplo, o Big Jato, livro do Xico Sá. Eu conversei sobre o livro,  para ele 

escrever como ele escreve, tem umas coisas ali que não estão. Então, é uma coisa, são opiniões, então, 

a gente junta tudo isso e nós temos uma liberdade que não é um núcleo estabelecido, mas é um núcleo 

de pessoas que convergem, que conversam e que a gente se utiliza, que é eu, Hilton, Xico. E a gente 

tem essa conversa de poder ter essa liberdade e brincar e falar dessas coisas seriamente, honestamente. 

Com Hilton, o roteirista, a gente tem uma coisa que é desde o Texas Hotel, que eu assino o 

roteiro com ele e, depois, (eu sou roteirista, mas) eu percebi que eu prefiro muito mais que ele roteirize, 

porque ele é muito mais roteirista do que eu, ele é roteirista mesmo. Ele é um dialoguista. O melhor 

que tem no Brasil, disparado. Ele me entende muito e eu respeito ele e ele me respeita. E a gente tem 

uma coisa do que a gente quer falar e sobre o que a gente quer falar, e de que maneira a gente pode 

falar. Então, isso é uma parceria, então, a gente demora, a gente amadurece a ideia. É sempre bom 

trabalhar com Hilton. Hilton é uma pessoa legal, um amigo. É uma pessoa que entende de cinema, ele 

entende de teatro também. Ele é um cara que, eu acho, gostaria mais de fazer teatro, mas eu acho que o 
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teatro não está bom no Brasil, então, ele é cinema. Mas ele tem tudo isso. Ele tem o cinema, ele tem o 

teatro, ele tem uma coisa bacana nele. 

Tudo num filme tem uma contribuição do papel do diretor. Ele está presente em todos os 

departamentos. Hoje, Marcelo Durst ligou para a gente, e Marcelo é um puta fotógrafo. Um excelente 

fotógrafo. Mas, depois de tudo pronto, agora eu cheguei, dei um toque pra ele, que eu disse onde eu 

queria mudar alguma coisa. E ele foi lá na finalizadora, hoje e mudou uma questão de granulação. 

Então, a gente sempre conversa. Então, o meu papel, por exemplo, com Hilton: Hilton mostra e o meu 

papel é dizer olha, tá bom, vamos por esse caminho, vamos melhorar ali, vamos acrescentar, vamos 

fortalecer o discurso. O que é que a gente quer passar com isso? o que é que a gente quer? 

Então, a questão do diretor é saber também o caminho. O roteirista pode fazer um roteiro e a 

pessoa “oh, que roteiro bacana e tal e...”. Essa coisa é uma via de mão dupla. É o roteirista saber ouvir, 

mas também o diretor saber o que quer. Você tem que saber o que você quer senão o roteirista fica 

perdido. O roteirista faz o negócio e você “ahn? Ok tá bom...”, enfim. Todas as poesias do Febre do 

Rato foram todas originais e são do Hilton. As poesias são inspiradas em outras, lógico, elas têm uma 

nascente, mas, assim, a autoria é dele. Se criou as poesias do zero para poder construir o discurso do 

filme. A gente sabia o que é que era. Por exemplo, quando a gente joga o poeta dentro do rio. Aquilo 

quis falar sobre aqueles garotos que estavam na favela dos Coelhos, na ponte e a polícia os matou, 

porque eles não sabiam nadar e derrubaram eles dentro da ponte. Aquilo ali, quando a gente derrubou o 

poeta, é uma referência àquilo, só que a gente transformou em outra coisa que ninguém vai saber o que 

é. Mas a gente sempre: “Ó, a gente tá dizendo sobre isso”. 

O que é que muda entre o argumento e o roteiro escrito? Muda tudo! Não, primeiro eu não sei, 

cada um tem o seu processo de criação, de desenvolvimento e de realização. Eu, por exemplo, Piedade, 

meu próximo filme, eu já sei quem são os atores, eu já sei onde é que tá o filme, então eu posso mudar. 

Mas a mudança não é tão grande, não é tão substancial. É uma mudança que eu vou fazer dependendo 

de se eu encontro uma coisa melhor, uma coisa que mais... Mas assim... Mas eu já sei quando eu tô 

trabalhando com a Anna Muylaerte, que é a primeira vez que eu tô trabalhando com ela... E o Hilton 

vai entrar no roteiro agora, é... Mas assim, eu já sei onde eu tô, já sei o que é. Então, quando eu digo 

para ela, tá aqui ó, aqui, aqui e aqui, dessa maneira assim, assim, assim, assim, assim, então já é uma 

coisa, já é um caminho. Então. que eu vou mudar, lógico que eu vou mudar, porque muda na hora de 

filmar, mas assim, eu já sei mais ou menos o caminho. 
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A produção também se adequa a mim. Não tem essa. Eu não abro mão do que eu quero. Não 

tem essa de adequar a alguém, ou a alguma coisa... Fazer concessão... Não, a gente pode fazer um 

desenho, o qual encaixe no orçamento que a gente tem. Isso é uma coisa, mas não abrir mão das ideias, 

não adequar as ideias ao modo de produção. 

Referência porra nenhuma. Referência é a minha cabeça. Tem referência de ninguém, de filme 

de ninguém. E não vejo. Não tem nada de filme de ninguém. Não vejo, não quero, não... Não gosto, 

não faz parte do meu cinema. Tenho uma ideia e essa ideia eu desenvolvo a partir disso. Lógico que 

vai bater com o filme que foi feito, que vai ser feito e que num sei o que. Lógico, ninguém está 

inventando a roda, mas a questão é você ser original. Eu luto pela vontade de fazer. 

Minha conversa com os membros da equipe é conversando. Já converso na mesa do bar. Eu já 

dirijo muito antes. Eu já dirijo muitos deles e eles nem sabem, nem percebem. É um filme que eu ainda 

vou fazer, num sei quando e já estou dirigindo. Porque, para mim, direção não é simplesmente chegar e 

sentar numa cadeira e dizer vai pra lá, vem pra cá, bota a câmera aqui, bota a câmera acolá. Não é. É 

uma questão de você ter a sensibilidade e a compreensão de você querer fazer aquilo. Ter vontade de 

estar ali, então, compreender isso é muito mais importante do que você mandar a pessoa dar um 

sorriso. “Ri agora para mim”, “ri para ela”, “ri para ele”. “Mija ali”... Puff... É uma coisa que é um 

desenvolvimento que ele acontece. É um processo. Cada um tem seu jeito de dirigir. 

Não muda nada entre a ideia inicial e o filme quando a gente consegue o financiamento. Muda 

que eu já tenho a certeza. Lutou tanto tempo para conseguir o dinheiro, a equipe, os atores, a locação, 

tudo! Então, agora você não tem mais o que... É ali. Agora todo mundo vai dar o melhor dentro do 

processo. Então, não tem isso de “Oh!”. É fazer, faz e pronto. É fácil. Não tem o que... Não muda. É 

ali. Tá ali. Se você passou cinco anos tentando, imaginando na sua cabeça, se você não souber na hora 

ali o que fazer, então, desiste da profissão, muda. 

Quando eu estou no set, eu escuto muito e as coisas mudam. Mudam pelo fotógrafo, mudam 

pelo ator, mudam pela locação. Eu já mudei locação no dia. Muda. Tá aqui, foi errado, foi errado 

escolher aqui. Vamos filmar ali, naquela esquina que é melhor. Muda, não tem problema nenhum. Só 

não muda quando passa na tela. Até chegar à tela, a gente muda. Cinema é isso, uma arte em mudança, 

constantemente, só não muda quando você projeta. Acabou. Ali é para sempre. Mas, você tem que 

sempre estar aberto. E não é para ouvir coisa de todo mundo porque, às vezes, o povo quer falar sem 

entender do que está falando. A gente tem que ter essa sabedoria, esse filtro de não escutar e de não 

aceitar qualquer coisa, senão você fica fazendo um boneco. Você vai fazer uma merda, você tem que 
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saber o que você quer. Agora, ouvir alguém falar alguma coisa, às vezes, te dão um toque ali que 

ninguém falou, que ninguém nunca pensou e que pode ser utilizado. Bacana. Isso é que é o papel do 

diretor. De saber utilizar, em alguns momentos, coisas que não estavam no roteiro e que não estavam 

na produção e que você pode ter essa capacidade de adequar, que você pode colocar dentro do 

processo. Então, isso é uma coisa de cada um. Quem faz o filme é a equipe, se você não souber 

escolher a equipe, você se fodeu. Se você coloca alguém lá dentro dando só trabalho, dando confusão, 

aprontando merda, enchendo o saco, já fodeu. 

Irandhir Santos, o protagonista de Febre do Rato, fez três testes para o filme Baixio das Bestas 

e foi reprovado. E eu o chamei e disse: “Você quer fazer esse filme? Você quer? Então vamos fazer 

agora. Você vai entrar dentro dos matos, cortar cana, tomar cachaça. Você já tomou cachaça? (“Não, 

nunca tomei.”). Ele é classe média, ele é menino... Você tem que beber cachaça, cortar mato, dançar 

maracatu.” E ele disse: “eu topo”. E foi ele quem fez o personagem do Baixio das Bestas, que é o 

namorado da menina, da Mariah. 

O que é que é bom ator? É uma questão de feeling. Você, de tanto ver ele atuar, você percebe 

que ele é fraco. Porque a maioria vem fazendo uma munganga da tv, você já percebe que ele é forçado, 

e têm outros que você vê que, mesmo estando dentro daquela parafernalha, daquela merda lá, eles têm 

uma coisa boa. Ah! isso é uma coisa que você tem que saber. Eu sei. Porque eu já fui ator. Eu sei. 

Eu utilizo os atores que têm mais experiência para com os menos experientes. Eu boto eles para 

ensaiarem entre si, para um passar para o outro. Então, virar uma família. Então, eles trabalham, eles 

vivem, então, isso dá uma segurança. Porque o Irandhir, para se dar bem, ele tem que ter uma pessoa 

que está abaixo dele ajudando ele ser bom. Se esse cara que está ao lado dele for ruim, vai foder o 

trabalho dele. Então, é importante que ele esteja. Isso são atores que têm essa capacidade e essa 

compreensão. Não é todo ele que faz isso, porque os atores, em sua maioria, acham que é bota o nariz 

aqui e os outros não importam. E, para mim, para mim, importa o cara que passa lá no fundo 

desfocado. Esse faz parte do primeiro plano que está aqui. Então, o Irandhir ele é uma dessas pessoas 

que têm essa compreensão e essa ajuda, porque ele sabe que é importante para o personagem dele, para 

a construção. Isso é natural, normal. 

A referência que Irandhir utilizou em Zizo, por exemplo, ele me perguntou qual é e eu disse: 

“Olhe para mim”. Eu disse para ele: “Olhe para mim”. Porque quem ia fazer o personagem era eu. 

Lógico! Foi porque eu quis fazer, mas eu não sou esse ator. Para tomar conta da direção e num sei, 

num sei que... Não sou... Eu faço uma ponta, faço uma brincadeira. Porque tem muito de mim ali em 
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Zizo. Tudo. O discurso do poeta. O discurso do filme é meu, então, porque não eu? Mas é que eu não 

sou ator. Eu não sou, não quero e não ia comprometer o filme. E tem um ator muito melhor do que eu, 

que trabalha melhor porque a profissão dele é ator. Eu não sou ator. Ator é uma profissão muito sofrida 

no Brasil. Se diretor já é difícil, imagina ator! E eu não tenho, ó meu jeito, grandão, magrão... Ia ser 

manequim de casa funerária (risos). Eu mandei Irandhir se inspirar em mim no Febre do Rato, mas não 

me vejo de jeito nenhum no filme.  

Eu não me pergunto porque estou fazendo esse filme, nunca. Eu sei o que eu estou fazendo, não 

me pergunto em nenhum momento. Não tenho dúvidas. Eu não faço filme com dúvidas, eu não tenho 

dúvidas em momento algum. Em momento algum eu tenho nenhuma dúvida. Nem porque estou 

fazendo, nem como estou fazendo, nem o que estou utilizando, nem... Não tenho nada, nenhuma. Não 

passa por mim, eu nunca tive a menor dúvida. A questão é pegar de mim e pegar da equipe o melhor 

que eu possa. Isso é o que eu quero e isso é o que eu peço. Mas eu não tenho, não faço o menor 

problema. Não tem essa questão. Dúvida? Dúvida é pros babacas que têm... que não sabem o que estão 

fazendo e que não têm compromisso. Que não têm compromisso com a arte, que não têm compromisso 

com o povo, que não têm compromisso com nada. Eu não tenho. Eu, quando decido fazer, eu estou 

fazendo porque eu sei o que é. Eu sei o recado que eu estou dando. Uma questão de você saber o 

objetivo e o que você quer. Se eu não vou conseguir tudo, que é o que seria se muita gente visse o 

filme esse é o objetivo a culpa não é minha. A culpa não é minha, mas, o produto, o trabalho está lá. E 

isso eu não titubeio em momento algum. Uma das piores coisas do artista é ele ficar perdido. O cinema 

não dá essa opção a você. Você tem que saber o que você quer. Eu quero isso, é assim, e é certeza, 

porque você tem que passar certeza para as outras pessoas para poder elas também construírem. Se 

você implanta a dúvida, essa dúvida gera uma incerteza. E essa incerteza gera uma instabilidade na 

equipe. Então, você não pode fazer isso. Isso não tem. O papel do diretor é dizer, é cobrar do produtor, 

do ator, do fotógrafo, é assim, e vai assim, assim, assim. Você tem que dizer, porque se você ficar: 

“Ah! eu não sei, talvez, é, podia ir por ali... Eu num sei... 

Irandhir é uma pessoa que entra no set primeiro que todo mundo e fica lá concentrado, 

desenhando. Desenha o cenário, o que vem na cabeça, as coisas... Ele tem um jeito de trabalhar, é um 

jeito dele se concentrar. E daí, ele registra no caderno dele e não mostra para ninguém. É dele e vai 

para a memória. Ele vai guardar, se ele mostra para uma pessoa ou duas é muito. Ele não mostra. E é 

bacana porque ele desenha tanto a cena, a coisa... Mas é uma forma dele se concentrar. Com o barulho, 
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com as traquitanas, com as coisas... Então, é um processo de criação, de concentração, é um processo 

dele que ele arrumou para se concentrar. 

Nos meus filmes, assim, a gente tem o roteiro, tem o argumento, tem os diálogos, mas a gente 

sempre adequa, de que maneira? Não é uma coisa fechada. E eu improviso também muito, então, isso é 

uma troca, então, não tem... Se você perguntar a mim, no Febre do Rato, por exemplo, tem quarenta e 

duas epidermes. Epidermes são cenas que não têm escritas no roteiro. O roteiro não foi escrito, mas 

tem quarenta e duas epidermes. São cenas pequenas, que estão lá. Não estão todas no filme, e entraram 

poucas. Poucas quer dizer, porque é o que tá embaixo, o que você não tá vendo, o que tá ali, mas tá 

presente. Não tá no roteiro, mas tá presente. Então, é uma determinação que eu criei. Epiderme um, 

epiderme dois, epiderme três, epiderme quatro, epiderme cinco. E assim vai, entendeu? São planos, são 

coisas que não estão no roteiro, mas que a gente cria no decorrer do filme. Então, tem muitas coisas 

que estão ali que a gente improvisou. Em todos os filmes, quero o Hilton no set, porque eu exijo. Em 

todo filme, eu exijo muito, só que ele tem muito trabalho hoje, ele é muito requisitado. E, aí, ele não 

participa tanto quanto era antes. Mas uma coisa que eu faço questão é que ele vá, e ele sempre vai.  

Oxente, faço filmes porque é a coisa que eu sei fazer. Você busca, as coisas têm objetivo na 

vida. As pessoas existem caminhos, têm escolhas. Você escolhe o que você quer fazer. Eu escolhi isso 

desde sempre. Desde criança, eu imaginava como é fazer um filme. Eu achava que não era capaz de 

fazer um filme. E, para aprender, eu comecei a passar filmes e filmes e filmes para ver como fazia.  

Desde criança, eu frequentei cinema. Eu segui os rastros de meu pai. Ele todo dia ia ao cinema 

antes de ir para a putaria. Então, eu ia atrás e eu colecionava fotogramas. Eu dava meu livro para o 

cabo, que tomava conta do cinema, para poder assistir a filmes de graça. E, aí, quando cresci, fui ser 

ator de teatro, criei cineclube, fui vice-presidente nacional do conselho de cineclube. Era contra a 

ditadura militar, não era pago. Eu saí daqui, de carona, até Caxias do Sul, para poder ser contra a 

direita de Sarney. Então, é outra conversa, eu passei cinema. Andei de ônibus até Fortaleza, para a 

SBPC, com um projetor 16mm para passar em todas as favelas. Eu reabri cinema no Cabo de Santo 

Agostinho, a Estelita. Então, é uma perseguição. Mas depois eu decidi que não queria mais passar 

cinema de ninguém, quero fazer o meu. E eu estudava economia. É uma decisão, eu podia ser 

economista. Você tem que saber o que quer, com qual objetivo, o que você quer dizer. É questão de 

querer, é questão de escolha, questão de caminho. Você tem que ter objetivo, você tem que ter 

objetivo, vou atrás e pronto. Fodeu! Eu sei que é uma arte burguesa, sempre soube, e até hoje estou 

sofrendo por causa disso.  
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Não tem esse negócio de acabar dinheiro, não tem esse negócio de acabar o tempo, não! Você 

tem que acabar sua ideia. Então, eu não acabo o filme porque acabei o tempo ou o dinheiro. Não acabo. 

Isso não existe. Não existe comigo, não comigo. Na montagem, eu deixo o filme com a montadora 

Karen Harley. Ela monta, deixo com ela. Eu passo lá todo dia, ou de dois em dois dias. Deixo com ela, 

ela monta. Eu vou, digo o que é, ela faz e me mostra. Não tenho que estar lá, colado. O montador tem 

que ter a liberdade dele de ficar lá sozinho. É uma coisa mais técnica. 

Eu sempre gostei de preto e branco. Febre do Rato eu fiz por isso. É a melhor coisa que existe. 

Mas há filmes que se ajustam e outros não. No caso da Febre do Rato, eu tinha feito já o Soneto [ do 

Desmantelo Blue] em preto e branco. Então, eu quis fazer de novo um poeta também em preto e 

branco, porque enfatiza a poesia. Mas foi uma decisão discutida com toda a equipe, com a arte, com o 

fotógrafo. Foi uma coisa decidida pelo consenso. Eu sabia que ia ser, mas a gente jogou essa decisão 

para discutir com todo mundo, pelo figurino. E todo mundo concordou. Foi um consenso. 
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APÊNDICE H - Entrevista concedida por TENÓRIO, Albert. 

 

Entrevista IX [abr. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 

(14 min 

 

 

No som ao redor teve um teste, uma entrevista contando coisas pessoais. Depois eu fui para a 

casa de Kleber para definir que faria qual papel e aí eu tive acesso a uns trechos do roteiro e 

simulamos algumas situações. 

 

Começaram os ensaios, eu nunca tive acesso ao roteiro completo, só a algumas cenas. E tivemos 

um laboratório. Foi uma coisa bem conversada. Pra a gente se inserir no universo dos 

guardadores de rua e nós ficamos algumas noites lá fazendo a ronda. A população achava que a 

gente era mesmo guardadores de rua e nos ofereciam café, comida. Eles se sentiam seguros com 

a presença da gente. Eu cheguei a abrir o portão de uma casa e a gente se apresentou como os 

novos seguranças da rua. E daí veio o texto. Kléber não permitiu que a gente tivesse acesso ao 

roteiro inteiro pra não contaminar, talvez. 

A gente tentava ensaiar essas cenas no laboratório. Fazia uma coisa aproximada.  

 

A cena da árvore, quando a gente estava simulando e as pessoas ficavam assustadas. 

Foi um processo muito de observar também os porteiros de prédio, os guardadores de bicicleta 

nos outros bairros. Mas a gente não sabia onde era que aquilo se encaixava no filme. eu só 

conhecia as ações. Não conhecia o argumento do filme. 

De vez em quando nos ensaios, Kleber comentava um pouco mas de uma forma muito abstrata, 

sem definir começo, meio e fim.  Eu fiquei um pouco inseguro. Ele dava as ações, apenas. 

 

Você se pergunta: onde é que eu estou? Mas ao mesmo tempo lhe livra de cometer algum clichê. 

Alguma coisa que você tenha na cabeça prontinha pra dar. Isso leva você a descobrir outros 

caminhos que não tenha uma ligação direta com a montagem do filme.  

Parece que vai acontecer alguma coisa que não acontece. 
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Uma leitura branca no começo, apenas para a gente descobrir o que se passa e ter familiaridade 

com o texto, com algumas palavras.  

Eu faço muito isso sozinho. 

E foi um processo crescente. Muita conversa sobre o núcleo narrativo, sobre as possíveis 

intenções das personagens. Do que aquilo poderia desencadear. As situações que não estavam no 

texto, o background do personagem. De onde ele veio. Antes dele ir pro trabalho o que ele foi 

fazer. Como é a vida dele. Você vai construindo a base humana dele pra entender ele mais.  Essa 

construção é bem colaborativa. Amanda Gabriel foi uma catalisadora dessas ideias, eles nos 

deram uma liberdade muito grande e a gente falou muito.  

 

O texto de Nivaldo quando ele é apresentado ao Francisco é todo improvisado, foi construído nos 

ensaios.  

As cenas eram filmadas as quatro da manhã e eu acho que era proposital mesmo para que a gente 

estivesse com o semblante cansado.  

 

Então essa construção da gordura da personagem teve uma liberdade incrível, nada foi imposto.  

Acho que as atuação é composta antes, durante as filmagens e na montagem. Isso foi muito 

válido esse tipo de processo no som ao redor. 

 

Minha formação inicial é teatro.  

 

Tatuagem, eu fui selecionado. Eu seria o sargento. Ali eu vi uma... 

 

A repetição para um ator é o melhor instrumento de trabalho. Quando a gente repete muito uma 

cena, quando você começa a ficar irritado é quando começa a ficar bom. É quando você vai 

descobrindo as possibilidades e quando você tem uma direção junto ao ensaio aí você tem um 

feedback: isso ficou bom, guarda isso. 

O preparador de elenco tem uma conversa direta sempre com o diretor e aplica tudo.  

O olhar do diretor no começo do ensaio é muito importante. 
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Esse excesso de repetição tem várias funções. Tentar te inserir no universo do personagem. Te 

impregnar com o universo dele e por fim, trazer uma segunda natureza.  

 

O ator tem uma sensação de segurança nos planos sequencia. Essa fragmentação deixa o ator 

inseguro. É uma herança do teatro. O diretor olha muito o filme pelo filtro da montagem. Sabe 

que pode pescar algo de uma cena, outra coisa de um outro take. O ator não tem noção disso. 

 

A repetição das cenas no set já é um ensaio. A gente vai filmando, vai fazendo e vai vendo. 

 

Tratar o ensaio de uma maneira mais corporal, menos intelectual. 

 

Todo início do meu processo é físico, exaustão, Grotowski. Eu tenho que acordar o corpo e 

atingir um estágio de exaustão para que a respiração bata com o texto. Isso é um processo físico. 

E aí você lê. Eu não leio o texto logo. Vou lendo a medida que me aqueço e preparo o meu 

corpo. As cordas vocais ficam aquecidas, o rosto, a respiração muda. Alguns diretores 

influenciam você a seguir um outro tipo de caminho como ler o  texto primeiro.  

 

O diretor joga uma falsa liberdade para o ator. Eles lhe estimulam e depois vão limpando. É o 

que outra pessoa vê em você. É importante você ser podado no ensaio e não no set. Eu me 

policio muito com isso, eu sou muito matemático com o diretor quer.  

 

O processo de Irandhir 

Anotar com cores as falas e cada cor é uma intensidade de emoção.  

Então isso visualmente é muito eficiente pra ele acessar os tons que o texto diz. Conseguir 

transferir aquilo para dentro dele rapidamente. Uma partitura de emoções. Anotar. O que sente, o 

que poderia ter dito. Anotar durante os ensaios. O feedback do seu companheiro de atuação. De 

que forma ele responde.  

No ruído do set ele fica com o caderno. 

 

Desenhos. A cena da guarita, ele desenhou a guarita. No set choveu e ele colocou a chuva. 
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A preparação física dele. Ele aquece a voz e passa exaustivamente o texto o tempo inteiro. 

 

A imersão foi total na cena do elevador.  

O texto dessa cena nasceu no ensaio. Ele recebeu umas indicações. 

Será um encontro com Francisco. Nivaldo dá o mote do cego de um olho e Lampião. O 

crescimento dessa cena foi ensaio. O ensaio deu volume para essa cena.  

 

A construção do passado dele.  

Background. Ajudou a recolher os restos da minha irmã atropelada na 232 em Gravatá. 

Eu o conheci jogando bola e ele é um ídolo pra mim. 

Clodoaldo pra mim é o cara. A gente inventou essa memória. 

Eu estou ali por causa dele. 

O meu timbre de voz é menos grave do que o de Clodoaldo, mais passiva. Sou sempre submisso. 
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APÊNDICE I - Entrevista concedida por MARTINS, Beto. 

 

Entrevista X [ago. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 

(30 min.).  

 

ALICE: Eles estão no set vendo Matheus ensaiando, passando toda a cena, e ele observa. Porque 

existe uma dinâmica, um gestual, que é aí que você vai definir como a câmera vai se mexer. 

Quer dizer, é como se o ator, nesse cinema contemporâneo, é como se ele ancorasse muito essas 

escolhas do fotógrafo. Ele imanta a câmera. Eu queria que você falasse um pouco o que 

aconteceu na História da Eternidade quanto a isso, quanto a como foram construídos os planos.  

BETO: Quando Camilo me chamou, a gente começou a fazer a decupagem do roteiro. Algumas 

coisas já estavam bem claras nesse momento. E aí, chegou um ponto da decupagem em que ele 

disse ''não quero mais decupar'', eu quero ir pro set e me surpreender com as coisas que virão. Eu 

achei isso bem arriscado, mas naquele ponto em que a gente já tava, talvez 70% do roteiro, dava 

pra a gente se sentir seguro, o filme andaria, e quando a gente entrasse nessas etapas, a gente já 

saberia como o filme precisava se comportar. Até porque tem algumas da História da Eternidade, 

como a do ''Fala'' mesmo: ela já tinha sido pensada por Camilo originalmente daquele jeito. Mas 

em relação à estética, à forma de olhar a geografia, isso aí não tava. E aí a gente foi descobrindo 

o ritmo da cena, o ritmo da câmera, dos travellings, a gente foi achando isso no processo de 

decupagem. De qualquer forma, Camilo valoriza muito o ator, então muitas vezes, a forma de 

filmar chegou através do ator, observando ele em cena. Muitas vezes sentávamos, ficávamos 

observando, e algumas cenas foram descobertas assim. Algumas tavam desenhadas, porque 

tinham coisas objetivas em relação ao contexto, mas a gente falou muito disso: que a gente ia 

botar o ator numa paisagem com bastante profundidade de campo, porque a gente trabalhou com 

um diafragma de 16mm a 22mm, e algumas pessoas até falaram ''mas Beto, no cinema a gente 

procura a tridimensionalidade, desfocando o fundo, separando mais o ator do fundo'', e eu contra-

argumentava dizendo que a gente queria integrar os atores igual a um poste, igual a um pé de 

árvore; então, quando a pessoa olhasse a cena, o ator seria um elemento dentro daquela 

geografia. A gente traçou isso, que o diagrama seria aberto e os planos também, e aí, junto com 

isso, a gente tava liberando o ator pra andar em cena. A gente falou muito em oferecer o quadro 

ao ator, e ele anda dentro desse quadro.  



 209 

BETO: Por exemplo, na cena do ''Poema do Mar'', que acho que é de Drummond: naquela cena 

ali, a gente filmou do ponto que eu observei a cena. Porque Irandhir tava fazendo exercícios de 

interpretação do texto, de vivência do personagem, e na maioria das vezes ele chamava Débora 

pra ver os ensaios. Camilo disse: ''Beto, Irandhir tá ensaiando, vamos lá ver'', e a gente chegou lá 

e a gente tava pronta, entendeu? Só fiz colocar a câmera do ponto em que eu tava, e o travelling 

avançava. Foi um negócio bem mágico, né? Essa imersão que ele fez começou a oferecer coisas 

pra gente. A partir, mais ou menos, da decupagem que a gente tinha. Quando eu não o conhecia, 

algumas pessoas falavam que eu devia ter um cuidado pra ter o mínimo de interferências nas 

coisas que ele tava vivenciando, nas anotações dele. Ele comia sozinho lá na casa, enquanto a 

gente comia num lugar oferecido, numa casa com cadeiras, e ele ficou morando na própria casa. 

Então existia um pouco disso: ''ah, ok, ele tá concentrado, a gente vai se dirigir o mínimo 

possível a ele''. Isso criou umas barreiras, também. Teve um momento que eu achei que isso foi 

complicado, mas muito fácil de quebrar também. Por exemplo, na cena do ''Fala'', que é uma 

cena que tava pronta, Irandhir rodou uma vez, rodou duas, rodou três, rodou seis, e aí Camilo não 

tava satisfeito com a performance, porque a gente tinha uma dificuldade de monitoração, já que a 

cena é 360° várias vezes, então a gente filmava e revisava, e Irandhir não sabia onde tava 

errando, talvez Camilo não tivesse dizendo a ele. Eu ficava mais perto dele e chamei pra ele ver a 

cena: ''Irandhir, a cena é essa, eu tô usando uma lente de 24mm e a sua performance tá aqui 

dentro desse quadro''. Depois que eu disse isso pra ele, a gente só fez a cena uma vez. Depois 

disso, toda vez eu dizia pra ele qual era a lente, qual era o quadro, e ele vinha na câmera ver. 

Então teve esse problema da barreira que se criou, esses mitos que se colocam em torno de um 

processo, e foi quebrado ali, foi muito bom.  

BETO: Na cena do mar, tinha uma particularidade. A gente começou com uma lente 24mm, 

fizemos ela e ok. Fizemos uma cena para um possível corte e rodamos com uma 40mm, e ele 

colocou a atuação dentro da 40mm, aí que eu achei impressionante. A gente tinha uma cena num 

espaço cênico relativamente, reduziu pra 40mm pra ter corte, e ele colocou a atuação dentro dela, 

e aí quando Camilo viu isso – porque essa cena ele não monitorou -, disse: ''é essa, a gente não 

vai repetir mais''. Isso me impressionou demais. Como nessa relação criam-se mitos e barreiras, 

mas é um trabalho de equipe. Quando o outro entende o que você tá fazendo. E há uma vontade 

de que haja essa confluência, e não essa ditadura do ator. Também não é a ditadura da imagem, 

que aprisiona o ator.  
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BETO: Tem uma cena que não entrou no filme, que era um circo passando pela vila. Eu tava 

muito longe, há quase 100m de Irandhir, ele tá muito pequenininho no quadro, mas, por 

exemplo, ele correu lá na câmera e perguntou como é que ele tava. Então, ele fez gestos 

enormes, e a gente tinha a percepção dele no quadro, a alegria dele com a chegada do circo, 

como ele se entusiasmou com os artistas.  

ALICE: Ele media os gestos com essa distância que ele tinha da lente.  

BETO: Exatamente. Essa cena não entrou, mas… é incrível isso, esse momento. Quando a 

relação não é ditatorial nem de um lado nem do outro, porque é um trabalho de equipe. Ele tem 

uma noção muito precisa disso. Tanto é que no ''Fala'', depois que ele entendeu onde era o 

quadro e até que ponto os braços dele estavam em cena e o gestual dele… É que tem uma coisa 

na cena do ''Fala'' que é incrível. É o seguinte: a gente já tinha rodado seis ou sete vezes, eu acho. 

A cena se desenrola e ele sai de cena, pra depois voltar com o manto. Só que Irandhir fez uma 

coisa interessante com o manto e que me surpreendeu demais, porque ali foi a única fez que nós 

fizemos. Quando o travelling tá girando,  é naquele momento que a gente acelera um pouco, e 

Irandhir gira o manto ao contrário, então a sensação de velocidade da cena ganhou muita força, e 

ele percebeu isso. Ele percebeu quando ele viu a cena toda revisada. Ele fez isso quando revisou 

a cena. Que lição, aquela cena. 

 

ALICE: Nas cenas internas, há muita referência a Caravaggio, muito aquela coisa de esconder o 

ator e deixar ele se revelar no gesto, no movimento, na emoção. Isso foi pensado em relação ao 

ator? Ou era simplesmente uma proposta estética?  

BETO: Quando Camilo me chamou, eu comecei a fazer pesquisa de referência pra discutir com 

ele. Porque aí você discute a imagem, e é muito mais objetivo, né? Aí eu fui estudar pintura 

brasileira do século XVII, principalmente aquele cara lá do interior de São Paulo, porque ele tem 

uma cena amolando um machado, um caipira pegando fumo… eu não sei se você conhece, é 

''alguma coisa'' Machado. Foi uma das primeiras referências. Porque existia uma discussão na 

época, na ABC, essa coisa da luz tropical, e a gente queria fugir dessa coisa estereotipada, 

daqueles filmes que só trabalham o nordeste naquela hora mágica, e gente decidiu que o filme ia 

ter tudo. Mas em relação às internas e às externas, eu vi esse pintor brasileiro e disse: ''Camilo, 

vamos na Pinacoteca em São Paulo? Eu já vi esse quadro lá, e é muito bonito. Tem outros 

quadros dele''. A gente queria fugir de ''Eu, Tu, Eles'', e eu queria uma referência pra discutir com 
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Camilo, mas ele não gostou tanto. Coincidentemente, tava vindo pra Pinacoteca uma exposição 

de Caravaggio, Só que Caravaggio tem uma carga dramática na imagem: sangue, violência, uma 

força muito grande. E pensei que Camilo fosse gostar disso. E aí quando eu bati, Camilo adorou. 

Porque eu tava querendo criar um diálogo de referências com ele. Mas, aí, quando a gente 

começou a filmar, eu entrei numa crise de negação disso, porque eu tava filmando a minha casa: 

as internas, as próprias externas com contraste alto, faz parte de onde eu nasci, na minha casa é 

assim, com luz de candeeiro, fogão a lenha ou luz incandescente. Aí eu falei: ''poxa, por que eu 

tô falando de Caravaggio se eu nasci nesse lugar?'', e eu comecei a negar isso. Eu tava filmando 

do jeito que eu sempre vivi, e usei isso pra Camilo, pra convencê-lo.  

BETO: Eu acho que A História da Eternidade tem uma característica impressionista forte, 

porque a partir do momento em que você oferece um quadro ao ator e você não separa ele do 

cenário, você gruda ele com essa profundidade, cria uma sensação impressionista também. E as 

casas do sertão, elas têm um pouco disso.  

 

ALICE: Me diz: Irandhir ficava morando sozinho na casa, é? 

BETO: Era impressionante. Eu fiquei achando que ele ficava no personagem o filme todo, mas 

depois eu achei que não, que era possível ter diálogo com ele. Criou-se essa barreira, mas, por 

exemplo, ''eu tô usando a 24mm''; não tinha problema falar da lente ou mostrar o quadro pra ele, 

e isso resolveu duas cenas importantíssimas no filme. ''Não pode falar porque Irandhir tá com 

fone de ouvido, ele tá concentrado''. Não. Eu fui lá e disse: ''olha, a gente tá usando uma 24mm 

aqui, e agora eu vou colocar a de 40''. ''Eita, vai ficar mais apertado, né, Beto?'', e eu disse: ''vai''. 

Ele botou a encenação dentro do quadro, não teve problema nenhum em dizer pra ele. E isso era 

uma barreira. Até o ''Fala'', ninguém podia falar muito com o Irandhir 
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APÊNDICE J - Entrevista concedida por ARAÚJO, Cecília. 
 
Entrevista XI [jun. 2016]. Entrevistadora: Maria Alice Gouveia. Recife, 2016. 1 Arquivo .mp3 

(40 min.).  

 

ALICE: Tu participou dos encontros anteriores à gravação ou já entrou no set mesmo? Como é 

que foi em Febre do Rato? 

CECÍLIA: Em Febre do Rato eu morava em São Paulo, e aí, realmente, eu vim pra fazer o filme 

e ir embora. Cheguei praticamente uma semana antes, e aí não acompanhei muito esse processo 

não. Eu acompanhei os últimos ensaios que tiveram lá no casarão, que foi cedido, não sei pela 

família de Alceu Valença, naquela rua que vai dar nos quatro cantos, um casarão do lado 

esquerdo. E, realmente, nos ensaios, foi tudo muito corrido, porque foi uma semana pra lidar 

com maquiagem, figurino etc., pra começar logo as filmagens; mas havia, sim, essa ideia de ser 

um pouco o alter ego de Cláudio. O personagem era uma mistura de Cláudio e Zizo, e até a 

roupa, no figurino, chegou a ter uma questão de ser ''a calça de Cláudio'', ''a bota''. Ele se inspirou 

no Cláudio, no Ziza, e também todos os ensaios eram muito banhados com muita música do… 

ah, agora me deu um branco total. Enfim, era muita música dos anos 70 e… espera, dá uma 

pausa aí, porque eu quero mesmo lembrar o nome desse grupo. Eles tocaram aqui no Santa 

Isabel. 

ALICE: Ah, Marco Polo. Ave Sangria! 

CECÍLIA: Sim, Ave Sangria. Porque era muito, se escutava muito. Todo mundo sempre 

esquentava ouvindo Ave Sangria. E o Irandhir entra muito mesmo dentro do personagem, então 

era dentro dos ensaios, fora dos ensaios, e aí o Irandhir entra num processo de procurar as 

origens, de onde veio e pra onde vai o personagem. E também, ele sempre tem um estudo nos 

caderninhos que ele faz. Ele desenha muito, fica fazendo anotações, então ele tem vários 

cadernos dos personagens, da construção dos personagens que ele faz. Ele é muito concentrado, 

tanto no set quanto no personagem, e no universo, no ambiente, nesse lance de conversar mesmo 

nas ruas, de ir e ficar mesmo nos locais onde as coisas acontecem, no bar. Também trabalhei com 

ele no Baixio das Bestas, por exemplo, e o vi cavando, lá, a fossa. Ali, ele entrou no universo do 

Baixio e ficava mesmo no canavial, com todo mundo. Então eu posso te dizer que Irandhir vai 

fundo, não é nada superficial. Tem o tempo de aprofundar, de amadurecer, de transformar, de 

escrever, de desenhar, de anotar, e ele dá muitas ideias em cima, ideias que transformam. Não é 
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algo que chega e acontece. Ele constrói junto. Tem coisas que ele opina mesmo com Cláudio, 

com Hilton. No último dia, quando a gente filmou aqui, ele chegou também com um texto que 

não tinha sido escrito em lugar nenhum e que foi emocionante, ali embaixo da ponte do rio 

Capibaribe. Foi uma homenagem a Chico Science, e quando ele começou a recitar tudo aquilo, 

que aconteceu no último dia de filmagem, todo mundo começou a chorar muito. 

ALICE: Essa cena não tá no filme, né?  

CECÍLIA: Não. A gente começou a chorar bastante, e todo mundo se abraçou. Na verdade, a 

equipe toda mergulhou muito fundo. E Irandhir, que personifica, ele é que entrou fundo mesmo. 

Foi bem forte.  

ALICE: Como é o começo dos trabalhos? Porque eu sei que ele saiu do Som ao Redor e já foi 

pra Febre do Rato. Até passou o domingo costurando os cabelos.  

CECÍLIA: Marquinho é que consegue essas transformações. Ele mesmo me disse que já fez 

Irandhir de várias maneiras.  

ALICE: E isso de estar com o cabelo grande já é um diálogo com Cláudio na cidade, quando ele 

já tinha o cabelo grande. E Irandhir já tava entrando no personagem. 

CECÍLIA: Exatamente. E esse é o momento, durante a maquiagem e a preparação, que já tem 

uma concentração. E como eu passeio, vou e vejo como tá a maquiagem, a continuidade, o 

figurino, então tem todo esse momento em que o personagem já vai aparecendo, que é como um 

ritual.  

ALICE: Como é o ritual dele? Até onde vai essa questão do texto? Porque o filme é muito 

ligado ao texto, ele está sempre falando. Mas também tem uns trabalhos corporais pra ele poder 

se induzir, pra chegar no personagem. Ele se isola, né? 

CECÍLIA: Ele se isola de todo mundo e já chega preparado. Nesses momentos eu nunca estive 

muito próxima a ele não.  

ALICE: O que Cláudio fala pra ele? Como é que Cláudio prepara ele pra ele ser esse alter ego? 

Como ele se impregnou de Cláudio? O que tu vê do gestual de Cláudio nele? Pergunto porque tu 

conhece tão bem Cláudio. 

CECÍLIA: O jeito de se vestir já foi uma maneira. E a liberdade, a atitude mesmo, esse ''se 

libere''. Acho que é isso. Uma atitude na maneira de falar, de exagerar no andar, nos gestos. 

Também tinha muito isso do aprendizado de fazer as colagens e os recortes na máquina da 
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tipografia, então ele estava mesmo inserido nesse universo, e muito concentrado. Fazendo e 

aprendendo tudo na máquina da xérox.  

ALICE: Irandhir chegou a conhecer Zizo no set?  

CECÍLIA: Chegou a conhecer, sim. 

ALICE: Zizo também tava no set? 

CECÍLIA: Não, ele foi um dia num bar, mas acho que não entrou. Mas ele conheceu Zizo. 

ALICE: Porque ele certamente conhecia Zizo do CAC, né? Mas não houve troca durante as 

filmagens, então. Teve mais ele e Miró, né? Ele chegou a participar? 

CECÍLIA: Teve Miró, teve um rapaz que fica nas escadarias de Olinda e toca muito violão. Um 

de óculos. Plínio, o nome dele. Teve a cena do bar aqui do Dácio, e nesse dia se reuniram vários 

artistas, vários poetas.  

ALICE: Tu chegou a ver o caderno dele do Febre do Rato? 

CECÍLIA: Não, eu cheguei a ver o do Baixio. Os desenhos. Bem bonitos. Do canavial, das 

casinhas. 

ALICE: Como é que ele ficava passando esses textos? Tu acha que a métrica das poesias mudou 

depois que Irandhir incorporou isso?  

CECÍLIA: Lembro que sim. Vai se transformando, se encontrando. Mudou no processo. E foi 

entrando cada vez mais fundo.  

ALICE: Cláudio fala de uma coisa que chama de ''epidermes'', que são exatamente esses acasos 

que vão acontecendo, as cenas que vão sendo sugeridas. 

CECÍLIA: Exatamente, ele coloca. Como eu sou a continuista, ele pede que eu coloque: ''cena 

tal, plano tal''. Quando algo não faz parte de nenhuma sequência, aí a gente abre uma ''epiderme''. 

Não lembro quantas, mas chegamos a várias epidermes. Tem toda uma parte da ficha de 

continuidades que a gente chama ''epiderme 1'', ''epiderme 2'', ''epiderme 3'', e foram muitas. 

Acho que 42. 

ALICE: Tu lembra o que tá no filme e que apareceu? O que entrou no filme pela presença de 

Irandhir? 

CECÍLIA: Entraram, sim, as epidermes. E outras não. Como no dia em que ele declamou. Era 

uma epiderme, mas não entrou. Mas era algo do tipo: estávamos lá e algo, na hora, deu um 

impulso, então decidíamos filmar e isso gerava uma epiderme. E eram coisas que queríamos 

aproveitar, porque elas vão aparecendo até o último momento, até a montagem.  
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ALICE: Como eram os ensaios? Eram em cima de sequências específicas? Porque alguns 

diretores ensaiam muito para o personagem chegar lá, ou simplesmente lançam uma coisa. 

CECÍLIA: Exatamente, lançar uma coisa. Como aconteceu com a música do Ave Sangria. Por 

exemplo, tem a cena do galpão em que todo mundo fica nu e junto, então os atores, fora do set, 

faziam o mesmo, ficavam muito juntos, encontrando essa intimidade. No clima deles, no 

universo deles.  

ALICE: Ele fica obsessivamente repetindo e esquentando o texto no set? 

CECÍLIA: Na cabeça dele, sim, mas não expondo. Ele fica. Costuma ficar sentado e entende 

tudo o que o texto quer dizer, o que não quer, e ele entra mesmo. Não tem essa coisa de decorar 

fala por fala. 

ALICE: Muitas das poesias são de Hilton, né? E como Irandhir incorporou esse sentido? Foi 

através de Hilton?  

CECÍLIA: Foi conversando com Hilton mesmo. Esses encontros e conversas eram 

fundamentais. E Hiton sempre acompanha os primeiros momentos de filmagem, tá sempre junto, 

mas em momentos pontuais. 

ALICE: Como são as interferências de Cláudio em relação a Irandhir no set? Ele vai deixando 

acontecer?  

CECÍLIA: Isso. Eles iam conversando, andando pela cidade, conhecendo os locais, indo nas 

locações e em outros lugares da cidade. 

ALICE: Como é que Cláudio intervém? Eu tenho uma cena em que eles estão olhando pra o 

monitor juntos. Como é que isso acontece? 

CECÍLIA: Exatamente, você tinha algo que não chegou mesmo, e Cláudio dizia ''faça isso, vá 

por tal caminho'', mas isso era bem raro. Ou mesmo no caso de indicar a Irandhir alguns 

posicionamentos, a maneira como ele tava entrando, esse tipo de coisa. 

ALICE: Eu tenho uma cena aqui de Febre do Rato em que a gente vê Cláudio primeiro 

observando a movimentação dos atores pra depois intervir com a câmera.  

CECÍLIA: Sim, tinha isso. Primeiro ver como a cena se desenrola sozinha e depois posicionar a 

câmera mesmo.  

ALICE: Então é o ator que de alguma maneira tá dizendo como a câmera vai ter que agir em 

cima dele, é o ator que tá imantando a câmera. Não é o caso de já existir um plano e uma 

encenação que é prévia.  
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CECÍLIA: Como nos filmes de Cláudio existem muitos planos-sequência e movimentações de 

câmera, tinham as visitas de locações e, a partir delas, ele via como operar, mas tudo isso tem um 

ritmo próprio quando o ator surge, e então a coisa se transforma, pensando em como iniciar os 

movimentos, em como a intenção, no dia, vai aparecer. Mas tinham as visitas da equipe de 

fotografia, alguns atores também iam à locação, ou não, e conheciam efetivamente no dia. E tudo 

isso vai se modificando de acordo com o sentimento da atuação. Vai chegando mais junto ou 

não. Então durante os ensaios as direções vão mudando e aprofundando.  

ALICE: O ensaio dessa cena, por exemplo, tinha sido feito antes ou só nessa locação?  

CECÍLIA: Essa, não. Foi direto na locação. Eles não tinham ido nessa casa. 

ALICE: Tu sente que esses ensaios são feitos no próprio set? O caso de filmar duas ou três vezes 

a mesma cena, e o ator ir contribuindo com tons. Digamos, era possível pegar um pedaço de uma 

atuação em certa sequência, outro pedaço durante a montagem, e essa atuação ser construída nas 

tentativas? Tu sente que isso acontece?  

CECÍLIA: A gente rodou as cenas poucas vezes, sabe? Tinham muitos ensaios antes de rodar. 

Os filmes de Cláudio têm poucos takes. Normalmente mais ensaios. 

ALICE: E são nesses ensaios em que as coisas vão sendo desenhadas, né? 

CECÍLIA: Exatamente. Tínhamos no máximo 3 takes, geralmente. Às vezes até takes únicos. A 

gente dizia: ''é só esse mesmo?'', e ele confirmava. Só nos casos em que as coisas emperravam 

mesmo é que a gente mudava, mas até o último momento, tudo se dava nos ensaios. Já tiveram 

casos de num terceiro take a coisa ficar diferente e a gente perceber que tinha que mudar mesmo. 

E ficava tudo guardado nas fichas de continuidade, o quanto a gente alterava.  

ALICE: Do roteiro inicial ao filme pronto, até que ponto tu sente que Irandhir, na hora em que 

incorpora e materializa tudo aquilo, é coautor e tá transmutando esse filme? 

CECÍLIA: Sempre… 

ALICE: Porque, digamos, antes de Irandhir, Zizo era uma outra coisa. Você até sabe que ele vai 

fazer Zizo, mas é uma coisa quando está no texto. Na hora em que ele vai incorporando, o que tu 

sente que mudou? Virou outro Zizo? Até por conta das reuniões e encontros com Cláudio, em 

que ele começava a se impregnar.  

CECÍLIA: É essa mistura de Irandhir com Zizo, com Cláudio, de quando ele conversou com 

Hilton sobre as poesias. Mas tinha, sim, um Zizo-Irandhir. Ele encontrou esse caminho de qual 

Zizo ser. Ele que deu. Com todas essas orientações e universo, ele que fez o Zizo-Irandhir.  
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ALICE: Tu lembra de mais alguma coisa? Do porquê de Cláudio ter escolhido Irandhir, por 

exemplo? 

CECÍLIA: Cláudio já escreveu como se fosse um perfil. Já viu nele, em Irandhir. 

ALICE: Ele estava hospedado na casa de Gleide Celma e saía todo dia bem cedo. Não ia com o 

pessoal junto na van. É verdade que ele saía e ficava recitando poesia no meio da rua?  

CECÍLIA: É exatamente isso, ele incorporava. Saía na rua, ficava recitando, testando, 

conhecendo. Ele entrava mesmo. Era profundo, compenetrado, responsável. Tinha respeito, 

trabalho de equipe, delicadeza. Ele é a pessoa mais delicada do mundo, o Irandhir. A gente 

conversa com ele e é uma paz. 

ALICE: E com os outros atores? Pergunto por conta de Tatuagem, já que ali ele exercia um 

certo tipo de liderança e o próprio roteiro já indicava isso. Ele ficava o tempo inteiro ensaiando? 

CECÍLIA: Tinha uma troca muito grande com todos os outros, com a Nanda.  

ALICE: Tu sente que Irandhir tá construindo um tecido dentro do cinema pernambucano? 

CECÍLIA: Sim, uma colcha de retalhos de muitos personagens de todos os tipos. Com certeza. 

Grandes personagens.  
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ANEXO A - A HISTÓRIA da Eternidade. 

 
 
Direção de Camilo Cavalcante. Brasil: República Pureza, 2014. (120 min.), DVD, son., color. 
 

 
Em um pequrno vilarejo no Sertão, três histórias de amor e desejo revolucionam a paisagem 
afetiva de seus moradores. Personagens de um mundo romanesco, no qual suas concepções de 
vida estão limitadas, de um lado, pelos instintos humanos, do outro, por um destino cego e 
fatalista. 
 
Ficha Técnica do filme ''A História da Eternidade'' 
 
Direção: Camilo Cavalcante; 
Roteiro: Camilo Cavalcante; 
Elenco: Irandhir Santos (João), Marcélia Cartaxo (Querência), Zezita Matos (Dona das Dores), 
Débora Ingrid (Alfonsina), Cláudio Jaborandy (Nataniel), etc. 
Produção: Camilo Cavalcante, Marcelo Ludwig Maia (produtor executivo) e Stella Zimmerman 
(produtora executiva); 
Cinematografia: Beto Martins; 
Design de produção: Júlia Tiemann; 
Edição: Vânia Debs; 
Departamento de som: Miriam Biderman, Simone Dourado (boom), Juliana Lopes, Débora 
Morbi e Ricardo Reis (edição de som);  
Direção de Arte: Diogo Balbino (set), Paulo Ricardo (figurino) e Auri Alex (maquiagem); 
Música: Zbigniew Preisner; 
Assistente de direção: Bacco Andrade e Mariana Guimarães. 
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ANEXO B - AMIGOS de Risco. 

 
Direção de Daniel Bandeira. Brasil: Cinemascópio, 2007. (88 min.), son., color. 
 

 
Joca está de volta à Recife, após uma temporada longe da cidade. No reecontro com seus melhores 
amigos, Nelsão e Benito, eles decidem comemorar com uma jornada pela vida noturna da cidade. 
Buscando aventuras e passando por situações adversas, os dois amigos se veem correndo contra o 
tempo para salvar Joca, que inesperadamente passa mal. 
 
Ficha Técnica do filme ''Amigos de Risco'' 
 
Direção: Daniel Bandeira; 
Roteiro: Daniel Bandeira; 
Elenco: Irandhir Santos (Joca), Rodrigo Riszla (Benito), Paulo Dias (Nelsão), Junior Black, 
Lilian Kellen (Sil), etc.; 
Produção: Daniel Bandeira, Juliano Dornelles, Sarah Hazin (produtores), Leo Falcão (produtor 
executivo); 
Cinematografia: Pedro Sotero; 
Design de produção: Juliano Dornelles; 
Edição: Daniel Bandeira; 
Departamento de som: Phelipe Cabeça, Luís Eduardo Carmo (editor de som) e Alexandre 
Jardim (mixer de som);  
Direção de Arte: Ananias de Caldas e Juliano Dornelles, Ingrid Mata (figurino); 
Música: Chambaril e Tomaz Alves Souza; 
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ANEXO C - FEBRE do Rato. 
 
Direção de Cláudio Assis. Brasil: Imovision, 2012. (110 min.), 35 mm, son., P&B. 
 
 

 
Zizo (Irandhir Santos) é um poeta inconformado e anarquista, que banca a publicação de seu tablóide. 
Em seu mundo próprio, onde o sexo é algo tão corriqueiro quanto fumar maconha, ele conhece Eneida 
(Nanda Costa). Zizo logo sente um forte desejo por Eneida, mas, apesar de seus constantes pedidos, ela 
se recusa a ter relações sexuais com ele. Isto transtorna a vida do poeta, que passa a sentir falta de algo 
que jamais teve. 
Ficha Técnica do filme “Febre do Rato” 
 
Direção: Cláudio Assis; 
Roteiro: Hilton Lacerda; 
Elenco: Irandhir Santos (Zizo), Juliano Cazarré (Boca), Maria Gladys (Stella Martins), Matheus 
Nachtergaele (Paizinho), Tânia Granussi (Vanessa), etc. 
Produção: Cláudio Assis e Júlia Moraes; 
Design de produção: Marcelo Ludwig Maia; 
Cinematografia: Walter Carvalho; 
Edição: Karen Harley; 
Direção de Arte: Elaine Soares de Azevedo e Marinês Mencio (design gráfico) 
Departamento de som: Miriam Biderman e Ricardo Chuí (som direto), William Lopes e Débora 
Morbi (edição de som), etc. 
Música: Jorge du Peixe; 
Assistente de direção: Janaina Ferreira e Leonardo Rocha. 
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ANEXO D - TATUAGEM. 
 
Direção de Hilton Lacerda. Brasil: Imovision, 2013. (110 min.), son., color. 
 

 
Brasil, 1978. A ditadura militar, ainda atuante, mostra sinais de esgotamento. Em um teatro/cabaré, 
localizado na periferia entre duas cidades do Nordeste do Brasil, um grupo de artistas provoca o poder e a 
moral estabelecida com seus espetáculos e interferências públicas. Liderado por Clécio Wanderley, a 
trupe conhecida como Chão de Estrelas, juntamente com intelectuais e artistas, além de seu tradicional 
público de homossexuais, ensaiam resistência política a partir do deboche e da anarquia.  
 
A vida de Clécio muda ao conhecer Fininha, apelido do soldado Arlindo Araújo, 18 anos: um garoto do 
interior que presta serviço militar na capital. É esse encontro que estabelece a transformação de nosso 
filme para os dois universos. A aproximação cria uma marca que nos lança no futuro, como tatuagem: 
signo que carregamos junto com nossa história. 
 

Ficha Técnica do filme ''Tatuagem'' 
 
Direção: Hilton Lacerda; 
Roteiro: Hilton Lacerda; 
Elenco: Irandhir Santos (Clécio), Jesuíta Barbosa (Fininho), Maria de Jesus Baccarelli (Maroca), 
Rodrigo García (Paulete), Auriceia Fraga (Zózima), Johnny Hooker, Ariclenes Barroso 
(Gusmão), etc.; 
Produção: Nara Aragão (produtora executiva) e João Vieira Jr.; 
Cinematografia: Ivo Lopes Araújo; 
Design de produção: Renata Pinheiro; 
Edição: Mair Tavares; 
Departamento de som: Waldir Xavier (editor de som), Moabe Filho (boom), Raul Jooken 
Baptista (gravação de diálogos), etc.; 
Direção de Arte: Renata Pinheiro; 
Música: DJ Dolores e Johnny Hooker; 
Assistente de direção: Marcelo Caetano e Carolina Durão. 
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ANEXO E - O SOM ao Redor. 

 
Direção de Kleber Mendonça Filho. Produção de Cinemascópio. Brasil: Vitrine Filmes; The 
Cinema Guild, 2013. (131 min.), DVD, son., color. 
 

 
A vida numa rua de classe-média na zona sul do Recife toma um rumo inesperado após a chegada de uma milícia 
que oferece a paz de espírito da segurança particular. A presença desses homens traz tranqulidade para alguns, e 
tensão para outros, numa comunidade que parece temer muita coisa. Enquanto isso, Bia, casada e mãe de duas 
crianças, precisa achar uma maneira de lidar com os latidos constantes do cão de seu vizinho. Uma crônica 
brasileira, uma reflexão sobre história, violência e barulho. 
 

Ficha Técnica do filme ''O Som ao Redor'' 
 
Direção: Kleber Mendonça Filho; 
Roteiro: Kleber Mendonça Filho; 
Elenco: Maeve Jinkings (Bia), Gustavo Jahn (João), Ana Rita Gurgel (Ana Lúcia), Caio 
Almeida (Namorado), Dida Maia (Marido), Felipe Bandeira (Nelson), Irma Brown (Sofia), 
Irandhir Santos (Clodoaldo), etc. 
Produção: Emilie Lesclaux; 
Cinematografia: Pedro Sotero (diretor de fotografia) e Fabricio Tadeu; 
Design de produção: Juliano Dornelles; 
Edição: João Maria e Kleber Mendonça Filho; 
Departamento de som: Catarina Apolônio (edição de som), Kleber Mendonça Filho (designer), 
Gera Vieira e Carlos Montenegro (mixer de som); 
Direção de Arte: Lelly Lima, Thales Junqueira, João Ricardo; 

Música: DJ Dolores; 

Assistente de direção: Clara Linhart e Milena Times. 
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ANEXO F - ERA uma vez eu, Verônica. 
 
Direção de Marcelo Gomes. Recife (Brasil): Rec Produtores, Dezenove Filmes, Urban Factory, 
2012. (90 min.), son., color. 
 

 
Recife. Verônica (Hermila Guedes) tem 24 anos e vive uma fase de transição. Ela mora com o pai, José 
Maria, e acabou de se formar em Medicina. Sem tempo para a agitada vida que tinha quando era 
estudante, ela agora se dedica ao início da vida profissional em um ambulatório de hospital público. As 
condições são precárias e o cotidiano muito cansativo, não apenas pelo trabalho em si mas também por 
ouvir os problemas de dezenas de pacientes todo dia. Uma noite, ao voltar para casa, ela resolve usar o 
gravador para falar de seus próprios problemas. O início segue o melhor estilo dos contos de fadas, com o 
clássico "era uma vez" 
 

Ficha Técnica do filme ''Era Uma Vez Eu, Verônica'' 
 
Direção: Marcelo Gomes; 
Roteiro: Marcelo Gomes; 
Elenco: Hermila Guedes (Verônica), Maeve Jinkings (paciente), João Miguel, Júlio Rocha (Dr. 
Roberto), Suzy Lopes (Paciente Eli), Neco Tabosa (amiga de Verônica), Matheus Torreao 
(Jailton), Ana Claudia Wanguestel (Mãe de Jailton), etc.; 
Produção: Sara Silveira e João Viera Jr. (produtores), Nara Aragão (produtora executiva); 
Cinematografia: Mauro Pinheiro Jr.; 
Design de produção: Dedete Parente Costa; 
Edição: Karen Harley; 
Departamento de som: Waldir Xavier (supervisor de edição de som), Ricardo Costa (editor de 
foley), Evandro Lima (mixer de som), Moabe Filho (boom), etc.; 
Música: Tomaz Alves Souza. 
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ANEXO G - PERMANÊNCIA. 

 
Direção de Leonardo Lacca. Brasil: Cinemascópio, 2014. (90 min.), son., color. 
 

 
Filme: Permanência –90 min - 2014 – Ficção –Fotógrafo pernambucano tem sua primeira exposição individual em 

São Paulo. Ele se hospeda na casa de sua ex, hoje casada. Filmes fotográficos são revelados e as manchas de café 

surgem como memórias permanentes do passado. 

 

Ficha Técnica do filme ''Permanência'' 
 
Direção: Leonardo Lacca; 
Roteiro: Leonardo Lacca; 
Elenco: Irandhir Santos (Ivo), Laila Pas (Laís) e Sílvio Restiffe (Mauro); 
Produção: Emilie Lesclaux; 
Cinematografia: Pedro Sotero; 
Design de produção: Juliano Dornelles; 
Edição: Eduardo Serrano; 
Departamento de som: Pablo Lamar e Germán Acevedo (editor de diálogos); 
Direção de Arte: Gilson Carvalho; 
Assistente de direção: Leo Gonzava e Flávio Gusmão. 
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ANEXO H - O CÉU de Suely. 

 
Direção de Karim Aïnouz. Brasil: Bretz Filmes, 2006. (88 min.), 2.0 MONO, son., color. 

 
Hermila (Hermila Guedes) é uma jovem de 21 anos que está de volta à sua cidade-natal, a pequena 
Iguatu, localizada no interior do Ceará. Ela volta juntamente com seu filho, Mateuzinho, e aguarda para 
daqui a algumas semanas a chegada de Mateus, pai da criança, que ficou em São Paulo para acertar 
assuntos pendentes. Porém o tempo passa e Mateus simplesmente desaparece. Querendo deixar o lugar de 
qualquer forma, Hermila tem uma idéia inusitada: rifar seu próprio corpo para conseguir dinheiro 
suficiente para comprar passagens de ônibus para longe e iniciar nova vida. 
 

Ficha Ténica do filme ''O Céu de Suely'' 
 
Direção: Karim Aïnouz; 
Roteiro: Karim Aïnouz, Felipe Bragança, Simone Lima (argumento) e Mauricio Zacharias; 
Elenco: Hermila Guedes (Hermila), João Miguel (João), Claudio Jaborandy (Claudio), Marcelia 
Cartaxo (Marcelia), Maria Menezes (Maria), Zezita Matos (Zezita), etc.; 
Produção: Christian Baute e Luís Galvão Teles (produtores associados), Thomas Häberle, 
Hengameh Panahi e Mauricio Andrade Ramos, Peter Rommel e Walter Salles (produtores); 
Cinematografia: Walter Carvalho; 
Design de produção: Marcos Pedroso; 
Edição: Tina Baz e Isabela Monteiro de Castro; 
Departamento de som: 
Direção de Arte: Marcos Pedroso (Figurino) e Marcos Freire (maquiagem);  
Música: Berna Ceppas, Kamal Kassin, Lawrence e João Nabuco; 
Assistente de direção: Pedro Freire. 
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Irandhir Santos Pinto 
Nascido na cidade de Barreiros, no Agreste pernambucano, a 80 km do Recife, em razão da 
profissão de seu pai, que era gerente de banco e se mudava constantemente, Irandhir viveu em 
diversas cidades do interior do estado de Pernambuco durante sua infância, residindo durante 
maior tempo no município de Limoeiro, cidade de seus pais, na Zona da Mata Pernambucana.4 5 
No Recife, já em 2003, graduou-se no curso de Licenciatura em Artes Cênicas da Universidade 
Federal de Pernambuco. Desde então, atuou em algumas peças teatrais, numa minissérie 
televisiva e em diversos filmes.  
 
FILMOGRAFIA: Baixio das Bestas (2007), Amigos de Risco (2007), Besouro (2008), Viajo 
Porque Preciso, Volto Porque te Amo (2009), Olhos Azuis (2009), Quincas Berro d'Água (2010), 
Tropa de Elite 2 (2010), A Hora e a Vez de Augusto Matraga (2011), Febre do Rato (2012), O 
Som ao Redor (2012), O Senhor do Labirinto (2012), Tatuagem (2013), A Luneta do Tempo 
(2014), Obra (2014), Ausência (2014), Permanência (2014), A História da Eternidade (2014), 
Aquarius (2016).  
 
 
Hermila Guedes 
Nasceu em Cabobró, interior de Pernambuco, em 1 de janeiro de 1980. Cursa a Faculdade de 
Turismo e, depois, de Letras, na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em Recife. Em 
1999, estreia no teatro, na peça "A Duquesa dos Cajus", de Benjamim Santos, sob a direção de 
João Ferreira. Na sequência, atua em "Noite Feliz" (2000), "Paixão de Cristo" (2001) e "Meia 
Sola" (2003). No cinema, estreia no curta-metragem "O Pedido", de Adelina Pontual, recebendo 
o prêmio de melhor atriz de curta-metragem no 4º Festival de Cinema de Recife e no 10º Cine 
Ceará. 
Em 2005, faz seu primeiro longa-metragem, "Cinema, Aspirinas e Urubus", de Marcelo Gomes. 
No mesmo ano, protagoniza "O Céu de Suely", de Karim Aïnouz, que no ano seguinte lhe rende 
os prêmios de melhor atriz nos festivais do Rio e Cine Goiânia, além do 28º Festival de Havana. 
 
FILMOGRAFIA: Cinema, Aspirinas, Urubus (2005), O Céu de Suely (2006), Baixio das Bestas 
(2007), Deserto Feliz (2007), Boca (2010), Assalto ao Banco Central (2011), O Grande Kilapy 
(2012), Era Uma Vez Eu, Verônica (2012), Francisco Brennand (2012), Jardim Atlântico (2012), 
A Luneta do Tempo (2014), O Fim e o Tempo (2014).  
 
 




