




É com grande alegria que damos as boas-vindas a todos os 
realizadores e espectadores que fazem o 2º Festival Nacional 
do Making Of. 

Nossa primeira edição foi realizada no Recife, em 2007, du-
rante três dias, com grande repercussão. Agora, ampliamos 
as atividades para cinco dias. Com exibição de making ofs, 
bate-papos, exposições e oficinas, envolvendo renomados 
profissionais. Procuramos oferecer um fórum de trocas entre 
o audiovisual feito em Pernambuco e nos Estados da Bahia, 
Ceará, Minas Gerais, Paulo e Rio de Janeiro e São Paulo. 

Nossa motivação é avançar no debate de como estamos 
fazendo cinema em todo o Brasil, na expectativa de, juntos, 
pensarmos alternativas para superar os gargalos na produ-
ção e na distribuição, e, assim, contribuir para o crescimen-
to do audiovisual, área que se desenvolve a cada dia no País, 
mediante políticas públicas consistentes, da organização do 
setor e, acima de tudo, de inúmeros artistas, técnicos e tantos 
outros dedicados profissionais.

Nesse momento de grande transformação nos modos de fa-
zer e exibir cinema, é cada vez maior o interesse pelos basti-
dores dos filmes, e o Festival do Making Of vem proporcionar 
ao público o encontro com este fascinante universo. É, portanto, 
uma oportunidade para que estudantes e profissionais possam 
trocar experiências, debatendo diretamente com os convidados.

O Festival também investe na reciclagem e formação de 
profissionais da área, ao oferecer quatro oficinas em áreas 
estratégicas do setor. São elas: atuação para cinema, pro-
dução de filmes de baixo orçamento, iniciação à produção de 
trilha sonora e uma outra voltada à produção de making ofs. 

Também haverá uma exposição de cartazes de cinema e ou-
tra de fotografias de still, com imagens que marcaram a reto-
mada do cinema pernambucano, desde o lançamento de Baile 
perfumado até 2012, reunindo o trabalho de vários autores que 
apresentam os bastidores de filmes que vêm se destacando 
em importantes festivais nacionais e internacionais.

Queremos registrar nossa enorme gratidão aos realiza-
dores e diretores, presentes ou não à programação, que nos 
confiaram suas obras. Agradecemos também a confiança das 
instituições e empresas que investiram nesta parceria e es-
peramos seja ela reafirmada permanentemente, para que se 
torne o Festival um evento anual, parte do calendário cultu-
ral do Estado de Pernambuco, e, quem sabe, nacional. É com 
prazer que damos as boas-vindas a todos os que aqui estão 
para compartilhar este grande evento! 

Sejam todoS muito bem-vindoS!
Carla Francine e Germana Pereira



OFICINAS
De 10 A 14 De Set. - 14h àS 18h
LOCAL: FuNDAçãO JOAquIm NAbuCO - Derby

OFICINA De INterpretAçãO pArA CINemA, COm LuCIANA CANtON
CArgA hOrárIA: 20h/AuLA
mINIStrANte: LuCIANA CANtON

A oficina se propõe a instrumentalizar atores para atuações 
específicas nos diversos gêneros cinematográficos, através de 
exercícios, da feitura de cenas, de monólogos, da análise de tex-
tos e ainda o uso da improvisação e da preparação emocional.

Luciana canton: Cineasta, atriz e professora, iniciou no teatro no CPT de An-
tunes Filho. Estudou cinema na ECA-USP e interpretação para cinema na New 
York University e na New York Academy for DramaticArts, onde se formou na téc-
nica Meisner. Foi professora na Academia Internacional de Cinema, Escola Supe-
rior de Artes Célia Helena, Studio Fátima Toledo, Escola Livre de Cinema e Vídeo 
e na Universidade de São Paulo.  Trabalhou como assistente de Walter Salles em 
Terra Estrangeira. Atualmente faz mestrado na USP sobre a fronteira do trabalho 
do ator na ficção e no documentário e prepara seu primeiro longa-metragem, 
feito em processo colaborativo com atores, chamado Intimidade Pública.

OFICINA COmO FAzer um FILme De bAIxO OrçAmeNtO, COm CAvI bOrgeS
CArgA hOrárIA: 10h/AuLA
mINIStrANte: CAvI bOrgeS

A oficina apresenta caminhos para se fazer um filme com baixo 
orçamento, a partir da experiência e exemplos dos filmes produzi-
dos pelo cineasta, dando dicas importantes que irão auxiliar aque-
les que querem fazer cinema, mas não sabem como começar.

cavi borgeS: Cineasta e produtor carioca, é o idealizador da Cavídeo, locadora 
especializada em filmes de arte fundada em 1997, referência entre os cinéfilos 
do Rio de Janeiro e que contribuiu para a retomada do movimento cineclubis-
ta carioca. Em 2005 a Cavídeo tornou-se também produtora e distribuidora de 
filmes nacionais. Formado em cinema e economia, em 2008 ganhou o prêmio 
Jovem Empreendedor do Cinema Brasileiro, pelo British Council. Já produziu 
mais de 70 filmes, dos quais cerca de 15 longas e 64 curtas, e ganhou mais de 
cem prêmios em festivais nacionais e internacionais. Participou do projeto trans-
mídia Mateus, o balconista, série para exibição no primeiro canal de TV para 
celulares do Brasil que se transformou no primeiro longa-metragem para exibi-
ção em mídias móveis no país.



INtrODuçãO à CrIAçãO e prODuçãO De trILhA SONOrA 
pArA CINemA, COm DJ DOLOreS
CArgA hOrárIA: 8h/AuLA
mINIStrANte: DJ DOLOreS 

Familiarizar os participantes com o universo das trilhas so-
noras em geral, com foco no cinema é a proposta do premia-
do trilheiro. Qual o papel da trilha sonora num filme? Trilha é 
sempre música? De que modo a tecnologia recente modificou 
o trabalho do compositor? Esses e outros temas serão debati-
dos com DJ Dolores, compositor com experiência nas áreas de 
cinema, teatro, performance e ambientação de espaços. 

dj doLoreS: Sergipano radicado no Recife, começou a carreira nos anos 
1990, participando do movimento manguebeat, com Chico Science e Nação 
Zumbi. Em 1998, fundou a Orchestra Santa Massa, apresentando-se em mui-
tos  lugares do mundo. Compôs trilhas sonoras para diversas peças e filmes, 
incluindo Narradores de Javé, de Eliane Café, A máquina, de João Falcão, 
O rap do Pequeno Príncipe contra as Almas Sebosas, de Paulo Caldas 
e Marcelo Luna, Crítico e O som ao redor, de Kleber Mendonça. Vencedor 
de inúmeros prêmios, com destaque para o BBC World Music, em 2004, atu-
almente trabalha na trilha da grande mostra sobre cultura brasileira no Tro-
penmuseum, em Amsterdã, e na trilha do longa Tatuagem, de Hilton Lacerda.

mAkINg OF, COm rObertO JAFFIer
CArgA hOrárIA: 20h/AuLA
mINIStrANte: rObertO JAFFIer

Dirigida aos interessados em aprender como se faz um making 
of na área do audiovisual, a oficina apresenta conceitos e técni-
cas de captação de imagens, os materiais e equipamentos uti-
lizados e conceitos básicos de videografismo, metalinguagem 
e documentário, através da análise e discussão de trechos de 
making ofs de diversas produções e exercícios práticos.

roberto jaffier: Diretor dos making ofs dos longas-metragens Tatua-
gem de Hilton Lacerda e Era uma vez eu, Verônica de Marcelo Gomes, no 
qual também atuou como assistente de direção. Roberto Jaffier iniciou sua 
carreira na REC Produtores como assistente de produção executiva e editor 
de imagens, desde então, vem atuando como diretor de fotografia, assistente 
de direção, assistente e operador de câmera em curtas e longas-metragens. 
Também ministra oficinas de criação e manutenção cineclubista. É o criador 
do Fanzine O CRETIN, publicado nos estados da Bahia e Pernambuco.



expOSIçãO FOtOgráFICA e De 
CArtAzeS 
DA retOmADA à erA De OurO
AberturA: SeguNDA-FeIrA, DIA 10/09/2012 – 19h
O cinema é a arte que une linguagens, tecnologia e produção 
coletiva. Propomos ao público uma brincadeira de linguagens, 
com o recorte da produção audiovisual pernambucana dos úl-
timos 15 anos, pela ótica de quem atua nos seus bastidores.

Da retomada à era de ouro reúne mais de 250 fotografias de 
still e mais de 40 cartazes de filmes de curtas e longas metra-
gens que serão projetados, além de 42 fotografias ampliadas, 
que revelam os bastidores dessas produções, apresentando a 
cronologia do cinema pernambucano de 1997 - ano do lança-
mento de Baile Perfumado, que marcou a retomada da produ-
ção de longas no Estado - até 2012.

São imagens de filmes que marcaram este período e os bas-
tidores de produções que ainda serão lançadas. Filmes que se 
destacam por sua dimensão poética e linguagem inventiva, de 
cineastas conhecidos por fazer um cinema autoral e indepen-
dente, que ajudam a reinventar a cada dia o cinema de Pernam-
buco, reconhecido como um dos mais pulsantes do País.

FOtOgrAFIAS DA mOStrA, e SeuS AutOreS:
FreD JOrDãO 
Baile Perfumado, longa-metragem de Paulo Caldas e Lírio 
Ferreira (1996)
O Rap do Pequeno Príncipe Contra as almas sebosas, 
longa-metragem de Paulo Caldas e Marcelo Luna (2000)
Deserto Feliz, longa-metragem de Paulo Caldas (2007)
KFZ 1348, longa-metragem de Gabriel Mascaro e Marcelo 
Pedroso (2008)
País do Desejo, longa-metragem de Paulo Caldas (2011)

gIL vICeNte  
Amarelo Manga, longa-metragem de Cláudio Assis (2003)
Cinema, aspirinas e urubus, longa-metragem de Marcelo 
Gomes (2005)
Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te amo, longa-me-
tragem de Marcelo Gomes e Karim Ainouz (2009)
Era uma vez Verônica, longa-metragem de Marcelo Gomes (2012)



gILvAN bArretO 
Árido Movie, longa-metragem de Lírio Ferreira (2005)
Baixio das Bestas, longa-metragem de Cláudio Assis (2006)

emILIe LeSCLAux / kLeber meNDONçA FILhO
Vinil Verde, curta-metragem de Kléber Mendonça Filho (2004)
Amigos de Risco, longa-metragem de Daniel Bandeira (2007)
Recife Frio, curta-metragem de Kléber Mendonça Filho (2009)

FILIpe OLIveIrA
Décimo Segundo, curta-metragem de Leo Lacca (2007)

mArCeLO LOrDeLLO
Dia Estrelado, Nara Normande (2011)

mArCeLO LyrA
Superbarroco, curta-metragem de Renata Pinheiro (2008)

betO FIgueIrOA
Menino Aranha, curta-metragem de Mariana Lacerda (2008)

heLOISA pASSOS
Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te amo, longa-metra-
gem de Marcelo Gomes e KarimAinouz (2009)

betO mArtINS
Ave Maria ou Mãe dos Sertanejos, curta-metragem de Cami-
lo Cavalcante (2009)

rACheL eLLIS
Um Lugar ao sol, longa-metragem de Gabriel Mascaro (2009) 
Avenida Brasília Formosa, longa-metragem de Gabriel Mas-
caro (2010)

mANu gALINDO
Praça Walt Disney, curta-metragem de Renata Pinheiro (2011)
JMB, o Famigerado, longa-metragem de Luci Alcântara (2011)

ChICO LACerDA
Mens Sana in corpore sano, curta-metragem de Juliano Dor-
neles (2011)

mAhAJugIkuIkurO, muNAIkuIkurO e tAkumãkuIkurO
As Hiper Mulheres, longa-metragem de TakumáKuikuro, 
Carlos Fausto e Leonardo Sette (2011)

CeCíLIA DA FONte, peDrO urANO, reNAtA pINheIrO e vICtOr JuCá
Estradeiros, longa-metragem de Renata Pinheiro e Sérgio 
Oliveira (2011)

peDrO urANO
Estradeiros, longa-metragem de Renata Pinheiro e Sérgio 
Oliveira (2011)



vICtOr JuCá
O Som ao Redor, longa-metragem de Kléber Mendonça Filho (2012)

FLávIO guSmãO
Tatuagem, longa-metragem de Hilton Lacerda (2012)
Era uma vez Verônica, longa-metragem de Marcelo Gomes (2012)

DANIeLA NADer
Febre do rato, longa-metragem de Cláudio Assis (2012)

LeO Sette
Porcos Raivosos, curta-metragem de Leonardo Sette e Isabel 
Penoni (2012)

LArISSA rIbeIrO e bruNA COutINhO
Animal Político, longa-metragem de Tião(2012)

LArISSA rIbeIrO
Eles Voltam, longa-metragem de Marcelo Lordello (2012)

DebAte: CArtAzeS De CINemA, COm:
CLArA mOreIrA
É arquiteta com mestrado em desenvolvimento urbano e tam-
bém cria projetos de identidade visual relacionados à produção 
contemporânea de cinema no Brasil. É responsável pelos pro-
jetos gráficos de inúmeros filmes, como Recife frio, de Kleber 
Mendonça Filho, Ela morava na frente do cinema, de Leonardo 
Lacca, Dia estrelado, de Nara Normande,  Pacific, de Marcelo 
Pedroso, Avenida Brasília Formosa, de Gabriel Mascaro, e O som 
ao redor, de Kleber Mendonça Filho. Também é autora da identi-
dade visual de todas as edições dos festivais Janela Internacio-
nal de Cinema do Recife (PE) e Semana dos Realizadores (RJ).

rAuL SOuzA 
Designer gráfico, é um dos fundadores do Super Terra, junto com 
Caramurú Baumgartner e Celso Hartkopf, um estúdio de ilustra-
ção e projetos gráficos que desenvolve trabalhos para o mercado 
cultural e fonográfico desde 2011. O grupo utiliza as técnicas de 
desenho, pintura e tipografia manual, mesclando com ferramen-
tas digitais de pintura, tratamento e manipulação da imagem. 
São responsáveis pelos cartazes dos filmes pernambucanos Boa 
Sorte, Meu Amor, de Daniel Aragão Porcos Raivosos, de Leonar-
do Sette e Canção Para Minha Irmã, de Pedro Severien.

FerNANDO vASCONCeLOS
Designer gráfico graduado pela UFPE, com mais de 20 anos de 
experiência no mercado, atua também como crítico e curador 
na área de cinema. Em 2002/2003, como professor substituto 
no curso de Design da UFPE, criou e desenvolveu a cadeira 



Design e Cinema. É o fundador do site Kinemail, que está há 
12 anos no ar publicando a programação semanal de cinema 
e DVD em Pernambuco, além de matérias e críticas sobre fil-
mes. No blog Kinemail, faz a cobertura de festivais e eventos 
de cinema do país. Em 2008, Fernando ministrou a oficina Car-
taz de Cinema e, desde 2009, faz parte da equipe de curadoria 
de curtas-metragens da Janela Internacional de Cinema do 
Recife, entre outras mostras e festivais do país.

CArtAzeS DA mOStrA, e SeuS AutOreS:
CArLA SArmeNtO
Baile Perfumado, de Lírio Ferreira e Paulo Caldas (1996)
O Rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, de Paulo 
Caldas e Marcelo Luna (2000)
Amarelo Manga, longa-metragem de Claudio Assis (2003)
Árido Movie, longa-metragem de Lírio Ferreira (2005)
Cinema, aspirinas e urubus, longa-metragem de Marcelo Go-
mes (2005)
Deserto Feliz, longa-metragem de Paulo Caldas (2007)

CLArA mOreIrA
Eisenstein, curta-metragem de Leo Lacca, Raul Luna e Tião (2006)
Décimo Segundo, curta-metragem de Leo Lacca (2007)
Muro, curta-metragem de Tião (2008)
Um Lugar ao Sol, longa-metragem de Gabriel Mascaro (2009)
Recife Frio, curta-metragem de Kleber Mendonça Filho (2009)
Pacific, longa-metragem de Marcelo Pedroso (2009)
Balsa, média-metragem de Marcelo Pedroso (2009)
Ela morava na frente do cinema, curta-metragem de Leo 
Lacca (2011)
Aeroporto, curta-metragem de Marcelo Pedroso (2010)
Avenida Brasília Formosa, longa-metragem de Gabriel 
Mascaro (2010)
Dia Estrelado, curta-metragem de Nara Normande (2011)
Doméstica, longa-metragemde Gabriel Mascaro (2012)
O que vês, curta-metragem de Marcelo Pedroso (2010)
Eles Voltam, longa-metragem de Marcelo Lordello(2012)
O som ao redor, longa-metragem de Kléber Mendonça Filho (2012)  
A vida noturna das Igrejas de Olinda, curta-metragem de Ma-
riana Lacerda (2012)
Câmara Escura, curta-metragem de Marcelo Pedroso (2012)

DANIeLA brILhANte
Baixio das bestas, longa-metragem de Claudio Assis (2006)
Febre do rato, longa-metragem de Claudio Assis (2011)
Estradeiros, longa-metragem de Renata Pinheiro e Sérgio Oliveira 
(2011) em parceria com Renata Pinheiro



eDuArDO pADrãO
Amigos de Risco, longa-metragem de Daniel Bandeira (2007)
Mens Sana in Corpore Sano, curta-metragem de Juliano Dor-
nelles (2011)

ISAbeLA FArIA
Clandestina Felicidade, curta-metragem de Marcelo Gomes e 
Beto Normal (1998)
Retrato, curta-metragem de Adelina Pontual (2012)
Rio Doce/CDU, média-metragem de Adelina Pontual (2011)
Koster, curta-metragem de Carla Francine e Germana Pereira 
(2011) em parceria com Matheus Barbosa)

JANAINA tSChApe 
Viajo Porque Preciso, volto porque te amo, longa-metragem 
de Marcelo Gomes e KarimAinouz (2009)

JOãO FerrAz
Hiper Mulheres, longa-metragem de TakumáKuikuro, Carlos 
Fausto e Leonardo Sette (2011)

reNAtA pINheIrO 
Superbarroco, curta-metragem de Renata Pinheiro (2008)
Estradeiros, longa-metragem de Renata Pinheiro e Sérgio Oli-
veira (2011)
Praça Walt Disney, curta-metragem de Renata Pinheiro (2011)

Super terrA
Boa Sorte, Meu Amor, longa-metragem de Daniel Aragão (2012)
Porcos Raivosos, curta-metragem de Leonardo Sette e Isabel 
Penoni (2012)
Canção Para Minha Irmã, curta-metragem de Pedro Severien (2012)

mASSApê
Guia Prático, histórico e sentimental do Recife, longa-metra-
gem de Leo Falcão (2008)

mArCOS buCCINI
A vida é curta, curta-metragem de Leo Falcão (2008)

CAmILO mAIA
Calma Monga, Calma – curta-metragem de Petrônio de Lorena (2011)

Confira a linha do tempo no nosso site: 
www.festivaldomakingof.com.br



prOgrAmAçãO 
mOStrAS e DebAteS
DAS 19h àS 23h
SeguNDA - 10/09
19h       AberturA DA expOSIçãO FOtOgráFICA e De CArtAzeS

Bate-papo sobre cartazes de cinema com Clara Morei-
ra, Fernando Vasconcelos e Raul Souza

20h      LANçAmeNtO DOS mAkINg OFS DOS FILmeS: 
A febre do rato, de Cláudio Assis
O som ao redor, de Kléber Mendonça Filho
Era uma vez eu, Verônica, de Marcelo Gomes

21h      DebAte: A CeNA perNAmbuCANA 
Com Cláudio Assis, Emilie Lesclaux, Hilton Lacerda, 
João Vieira Jr. e Renata Pinheiro
Mediação: Amanda Mansur

terçA - 11/09 
19h      exIbIçãO DOS mAkINg OFS DOS FILmeS: 

Amigos de risco, de Daniel Bandeira 
O céu sobre os ombros, de Sérgio Borges
Girimunho, de Clarissa Campolina e Helvécio Marins Jr
Cidade de Deus – 10 anos depois, de Cavi Borges 
e Luciano Vidigal
Eles Voltam, de Marcelo Lordello

21h      DebAte: CINemA eNtre AmIgOS – A CeNA DOS COLetIvOS. 
Com Cavi Borges (RJ), Marcelo Lordello (PE) ), Sarah 
Hazin (PE)  e Sérgio Borges (MG)
Mediação: Rodrigo Carreiro

quArtA - 12/09 
19h      exIbIçãO DOS mAkINg OFS DOS FILmeS:

O grão, de Petrus Cariry
Os Monstros, de Guto Parente, Luiz Pretti, Pedro Dió-
genes e Ricardo Pretti.
SunlandHeat – No calor da Terra do Sol, de Halder Gomes
Bezerra de Menezes, de Glauber Filho e Joe Pimentel.
As mães de Chico Xavier, de Glauber Filho e Halder Gomes

21h      DebAte: A CeNA CeAreNSe. 
Com Glauber Filho, Halder Gomes, Pedro Diógenes 
e Rosemberg Cariry
Mediação: Luiz Joaquim



quINtA - 13/09
19h       exIbIçãO DOS mAkINg OFS DOS FILmeS: 

Capitães da areia, de Cecília Amado
Eu me lembro, de Edgar Navarro
O homem que não dormia, de Edgar Navarro
Sinais de cinza – A peleja de Olney contra o Dragão 
da Maldade, de Henrique Dantas

21h       DebAte: A CeNA bAIANA.
Com Edgar Navarro, Henrique Dantas e Solange Lima  
Mediação: Cynhtia Falcão 

SextA - 14/09 
19h       exIbIçãO DOS mAkINg OFS DOS FILmeS: 

No meu lugar, de Eduardo Valente 
Histórias que só existem quando lembradas, de Júlia Murat.
Estamos juntos, de Toni Venturi
Os Famosos e o Duende da Morte, de Esmir Filho
Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lá-
bios, de Beto Brant e Renato Ciasca

21h30    DebAte: A CeNA DO eIxO rIO-SãO pAuLO. 
Com Eduardo Valente, Renato Ciasca, Sara Silveira e 
Toni Venturi  
Mediação: André Dib



CLáuDIO ASSIS
Nascido em Caruaru, iniciou a carreira como ator no Grupo de Teatro 
Feira de Caruaru. Nos anos 1990, no Recife, fundou diversos cineclubes, 
e, em Olinda, a Parabólica Brasil, produtora de vários curtas-metragens 
de destaque nacional e internacional. Fez direção de produção de Baile 

perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira. Dirigiu os curtas Henrique, 

Soneto do desmantelo blue e Texas Hotel. Um dos diretores pernam-
bucanos mais aclamados e premiados pela crítica e pelo público, no país 
e no exterior, tem três longas lançados: Amarelo manga, que alcançou 
160 mil espectadores, premiado nos festivais de Berlim, Toulose, Paris 
e Grécia; Baixio das bestas, com 60 mil espectadores e premiado em 
Brasília, Roterdã e Paris e Febre do rato, que cumpre circuito comercial 
no país, prêmios de melhor filme em Lisboa, oito troféus em Paulínea, 
oito em Triunfo e três no Cine Ceará. Foi duas vezes vice-presidente da 
ABD Nacional e presidente da ABD-PE. É o atual presidente da APCNN. 
Em 2012 fundou sua nova produtora, a Perdidas Ilusões que atualmente 
desenvolve os projetos dos longas Big Jato e Piedade.



emILIe LeSCLAux
Nasceu na França e mora no Recife desde 2002. Formada em ciências 
políticas, trabalhou no Consulado Geral da França para o Nordeste, até 
2004. É sócia da produtora CinemaScópio, onde atua como produtora e 
montadora de filmes. É produtora executiva do longa O som ao redor, 

2011, e do curta Eletrodoméstica, 2005, ambos de Kleber Mendonça Fi-
lho; dos curtas Ocidente, 2008, e Confessionário, 2009, de Leo Sette. 
Atuou como produtora executiva e montadora do curta Recife frio, 2011, 
e do longa Crítico, 2008, de Kleber Mendonça. É também produtora de 
finalização e montadora do curta Muro, 2008, de Tião, e coprodutora do 
longa Amigos de risco, 2007, de Daniel Bandeira. Desde 2008 é produto-
ra executiva do Festival Janela Internacional de Cinema do Recife.

hILtON LACerDA
O pernambucano Hilton Lacerda se destaca no cinema nacional pelos 
roteiros de longas como Baile perfumado, de Paulo Caldas e Lírio Fer-
reira, Árido movie, também de Lírio, Amarelo manga, Baixio das bes-

tas e Febre do rato, de Cláudio Assis, e Estamos juntos, de Toni Venturi, 
entre outros. Com Cecília Amado assina o primeiro tratamento do roteiro 
de Capitães de areia. Diretor do longaCartola, em parceria com Lírio 
Ferreira, e dos curtas A visita e Simião: o camelô do cinema, com Cla-
ra Angélica. Foi ainda cor roteirista de A festa da menina morta, em 
parceria com Matheus Nachtergaele, e atualmente dirige seu primeiro 
longa de ficção, Tatuagem – ambos premiados para desenvolvimento de 
projeto pelo Hubert Bals Fund. 



JOãO JuNIOr

reNAtA pINheIrO

Criador da REC Produtores Associados, em 1998, com os sócios Chico 
Ribeiro e Ofir Figueiredo, é produtor executivo dos filmes Baixio das 

Bestas, de Cláudio Assis, e O céu de Suely, de Karim Aïnouz.  Produziu 
Cinema, aspirinas e urubus, de Marcelo Gomes, premiado no Festival 
de Cannes e indicado brasileiro ao Oscar de filme estrangeiro em 2007; 
KFZ-1348, de Gabriel Mascaro e Marcelo Pedroso, Prêmio Especial do 
Júri na Mostra Internacional de São Paulo, em 2008; e Viajo porque pre-

ciso, volto porque te amo, de Marcelo Gomes e Karim Aïnouz, seleção 
oficial do Festival de Veneza, 2009. Atualmente prepara a finalização dos 
longas Tatuagem, de Hilton Lacerda, e o lançamento de Era uma vez eu, 

Verônica, de Marcelo Gomes.

Artista de muitos meios, esse talento é uma característica de seus fil-
mes. SuperBarroco, o primeiro em 35mm, participou de eventos como 
a Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes, 2009, e o Festival 
de Havana, 2010, e ganhou mais de 45 prêmios no Brasil, incluindo o 
Festival de Brasília, 2008, e o Cine PE, 2009, além do Melhor Filme na 
Academia Brasileira de Cinema, em 2010. Em 2011, com Sérgio Olivei-
ra, dirigiu Praça Walt Disney, selecionado pelo Festival de Locarno e 
ganhador de Melhor Filme no Festival de Curtas de BH e do Festival de 
Curtas de São Paulo, pelo público, e melhor curta brasileiro de 2011, pela 
Abraccine. Estradeiros, seu primeiro longa, codirigido com Sérgio Olivei-
ra, foi premiado como Melhor Filme na Semana dos Realizadores, 2011, 
e no CinePE, em 2012, pela Abraccine. 



AmANDA mANSur
Pesquisadora, diretora e produtora de cinema.  Escreveu o livro O novo 

ciclo do cinema em Pernambuco: a questão do estilo, lançado em 
2010pela Editora Universitária da UFPE, que analisa a produção contem-
porânea do Estado, apontando as convergências estéticas dos filmes. 
Amanda participou de trabalhos como Deserto Feliz (Paulo Caldas), O 
Bem Amado (Guel Arraes) ,O Presidente dos Estados Unidos (Cami-
lo Cavalcante) e Vigias (Marcelo Lordello).  Recentemente produziu um 
série para televisão intitulada Olhar, sobre diretores de cinema pernam-
bucanos. Atualmente, é doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.



SArAh hAzIN
Graduada em cinema, Sarah Hazin é atriz, e já atuou como produtora exe-
cutiva. Foi produtora de Amigos de Risco, de Daniel Bandeira e assisten-
te de produção executiva dos longas-metragens Deserto Feliz, de Paulo 
Caldas e Baixio das Bestas, de Cláudio Assis. Trabalhou ainda como pro-
dutora executiva de projetos especiais na produtora CaradeCão, em Reci-
fe.  Em 2006 estudou produção executiva na Escuela de Cine y Television de 
San Antonio de Los Baños e de lá seguiu para Roma, Itália, para trabalhar 
na MithrilProduction como produtora executiva. De volta ao Brasil, entrou 
como sócia da April’sFool Produções e da BláTv. Foi produtora associada 
da Símio Filmes em um projeto e atuou no curta Tchau e Benção, de 
Daniel Bandeira, pelo qual ganhou o prêmio de melhor atriz na Mostra de 
Curtas do Mercosul no FAM 2011. Desde 2008 produziu em Recife a Mostra 
de Cinema e Direitos Humanos da América do Sul. Em 2009 foi produtora 
de um documentário para o Ministério do Turismo. Nos últimos quatro 
anos foi produtora de 7 filmes do Revelando os Brasis, projeto do Instituto 
Marlin Azul e Ministério da Cultura. Em 2012 foi produtora de arte de Era 
uma vez eu, Verônica, de Marcelo Gomes.



mArCeLO LOrDeLLO
Cineasta, diretor de fotografia e montador, o brasiliense Marcelo Lor-
dello é integrante da produtora pernambucana Trincheira Filmes, ao 
lado de Leonardo Lacca e Tião. Graduou-se em Comunicação pela 
UFPE, onde iniciou sua carreira como cineasta realizando curtas e ou-
tros projetos audiovisuais seus e de parceiros. Paralelamente, partici-
pou de diversos cursos e oficinas da área de cinema. Em 2007, inicia 
sua carreira de diretor com o curta-metragem Garotas de ponto de 

venda, seguido de Fiz zum-zum e pronto (2008) e Nº 27 (2008). Este 
último teve sua estreia no Festival de Brasília e foi posteriormente se-
lecionado para o Festival de Santa Maria da Feira (Portugal) e premiado 
no Festival Kinoforum São Paulo, em 2009. Seu primeiro longa-me-
tragem documental, Vigias (2010), também teve estreia no Festival de 
Brasília, percorrendo outros festivais nacionais e internacionais como 
o Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) e 
o Filmfest München. Seu primeiro longa-metragem ficcional, Eles vol-

tam, estreará no Festival de Brasília 2012.

CAvI bOrgeS
Cineasta e produtor carioca, é o idealizador da Cavídeo, locadora espe-
cializada em filmes de arte fundada em 1997, referência entre os ciné-
filos do Rio de Janeiro e que contribuiu para a retomada do movimento 
cineclubista carioca. Em 2005 a Cavídeo tornou-se também produtora 
e distribuidora de filmes nacionais. Formado em cinema e economia, 
em 2008 ganhou o prêmio Jovem Empreendedor do Cinema Brasileiro, 
pelo British Council. Já produziu mais de 70 filmes, dos quais cerca 
de 15 longas e 64 curtas, e ganhou mais de cem prêmios em festivais 
nacionais e internacionais. Participou do projeto transmídia Mateus, o 

balconista, série para exibição no primeiro canal de TV para celulares 
do Brasil que se transformou no primeiro longa-metragem para exibi-
ção em mídias móveis no país. 



SérgIO bOrgeS

rODrIgO CArreIrO

Cria obras audiovisuais desde 1996. Seus filmes foram premiados em 
diversos festivais nacionais e internacionais, dos quais se destacam: 
Roterdam IFF (Holanda), Locarno IFF (Suíça), San Sebastián IFF (Espa-
nha),  BAFICI (Argentina), FID Marseille (França), Munique IFF (Alema-
nha), Indie Lisboa (Portugal), Miami IFF, Mostra de São Paulo e Festival 
de Havana (Cuba), entre outros. Sua filmografia inclui os curtas Silên-

cio, melhor filme de diretor estreante no 9º Festival Luso-Brasileiro de 
Santa Maria da Feira, Portugal, e Perto de casa, além do longa O céu 

sobre os ombros, melhor filme, direção, roteiro, montagem e prêmio 
especial do júri, no Festival de Brasília; melhor filme no Festival In-
ternacional do Uruguai e no Festival Internacional das Ilhas Açores. 
É um dos sócios-fundadores da Teia, centro de pesquisa e produção 
audiovisual situado em Belo Horizonte.

Professor do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Univer-
sidade Federal de Pernambuco (UFPE) e coordenador do bacharelado 
em cinema e audiovisual da mesma universidade. Doutor e mestre em 
comunicação pela UFPE. Bacharel em jornalismo pela Universidade Ca-
tólica de Pernambuco. Atua principalmente nas áreas de teoria e histó-
ria do cinema, análise fílmica, gêneros fílmicos e estudos do som, com 
ênfase na pesquisa do estilo cinematográfico e no cinema de horror.



gLAuber pAIvA FILhO 
O cineasta cearense é também jornalista e professor universitário do 
curso de comunicação social da Universidade de Fortaleza (Unifor). Tem 
pós-graduação em gestão executiva de marketing pela UFC e é mestran-
do em ciências da cultura – Utad Portugal. É membro da Associação dos 
Produtores de Cinema do Norte e Nordeste (APCNN) e da Associação dos 
Produtores de Cinema do Estado de Ceará, e trabalha como roteirista e 
diretor na produtora Estação da Luz Filmes. Glauber dirigiu a primeira 
microssérie cearense, Oropa, França e Bahia, em 1998 e os longas-
metragens Bezerra de Menezes – o diário de um espírito, em 2008, 
codirigido ao lado de Joe Pimentel, Linhas de organdi, em 2009, e As 

mães de Chico Xavier, em 2011, codirigido com Halder Gomes.



peDrO DIógeNeS
O cineasta faz parte do coletivo Alumbramento, formado por 13 reali-
zadores cearenses, e dezenas de outros colaboradores, que têm uma 
produção constante e premiada, realizada sempre por meio de parcerias 
entre seus integrantes. É um grupo que opta por produzir de forma in-
dependente, sem esperar por apoios ou patrocínios, e que vêm colecio-
nando prêmios e exibições dentro e fora do Brasil. Pedro possui em seu 
currículo a direção de três longas-metragens: “Estrada para Ythaca”, 
2010, “Os Monstros”, 2011 e “No lugar errado”, 2011, todos em parce-
ria com Guto Parente, Luiz Pretti e Ricardo Pretti. Realizou ainda alguns 
curtas como documentarista e atuou como técnico de som em mais de 
30 filmes, entre curtas e longas.

hALDer gOmeS
Nasceu em Fortaleza, onde se graduou em administração de empresas e 
fez pós-graduação em marketing,  pela Unifor. Artista plástico e mestre 
em taekwon do,  começou no cinema em Los Angeles (EUA) como dublê 
de lutas em filmes de artes marciais, na década de 1990. Dirigiu os lon-
gas de ficção No calor da terra do sol, em 2004 e The Morgue, em 2007, 
nos EUA. Em 2011 dirigiu  As mães de Chico Xavier, em parceria com 
Glauber Filho em 2012 finalizou Cine Holliúdy, o qual escreveu, produziu 
e dirigiu. Halder também foi coprodutor de Bezerra de Menezes – o diá-

rio de um espírito, em 2008 e As mães de Chico Xavier, além de produ-
tor e produtor executivo de Área Q, lançado em 2012. Também realizou 
curtas premiados em festivais no Brasil e exterior, como O Artista con-

tra o caba do mal (2004) e o documentário Loucos por Futebol (2007).



rOSemberg CArIry
Filósofo, jornalista e cineasta por vocação. Começou sua carreira em 
1975, com documentários de curta metragem. A partir de 1987, pela TV 
Verdes Mares, produziu programas culturais e documentários sobre a 
história e as artes do Nordeste. É sócio-fundador da produtora Cariri Fil-
mes e diretor dos longasIrmandade da Santa Cruz do Deserto, 1986, 
A saga do Guerreiro Alumioso, 1993, Corisco e Dadá, 1996, Juazeiro 

– A Nova Jerusalém, 2001, Lua Cambará – Nas escadarias do palá-

cio, 2002, Cine Tapuia, 2007, Patativa do Assaré – Ave Poesia, 2007, 
Siri-Ará, 2008, Folia de Reis - Figural farsesco e popular, 2010 e Cego 

Aderaldo – o cantador e o mito, em 2012. Foi presidente da APCNN e 
do Congresso Brasileiro de Cinema e é integrante do Conselho Superior 
de Cinema, do MinC.

LuIz JOAquIm
Jornalista, desde 2001 coordena o Cinema da Fundação Joaquim Nabuco 
(Fundaj), em parceria com Kleber Mendonça Filho. Trabalha na Folha de 
Pernambuco como crítico de cinema, desde 2004, mesmo ano em que 
concluiu o mestrado em comunicação na UFPE. Entre 2006 e 2009 le-
cionou na pós-graduação da Universidade Católica de Pernambuco, no 
curso Estudos Cinematográficos. Em 2007 criou o Site CinemaEscrito.
com. Seu primeiro curta-metragem, Eiffel, 2008, foi exibido em alguns 
festivais e conquistou a empatia do público ao expor seu ponto de vis-
ta quanto à situação urbanística no Recife. O segundo, O homem dela, 
2010, uma animação baseada na obra de Edward Hooper e na música de 
Billie Holiday, ganhou projeção em festivais nacionais.



eDgArD NAvArrO
Começou no cinema em 1976, no Super8mm, com a realização de cur-
tas premiados em festivais da categoria. Em 1984 dirigiu Porta de fogo, 
melhor filme e melhor roteiro no Festival de Brasília de 1985, mesmo 
ano em que realizou Lin e Katazan, que recebeu os prêmios de Melhor 
Filme, Melhor Montagem e Melhor Ator no Festival de Brasília, 1986. 
Lançou o média Superoutro em 1989, premiado como Melhor Filme, 
Melhor Direção e Melhor Ator no Festival de Gramado. Em 1995, realizou 
Talento Demais, uma resenha histórica bem humorada sobre o cinema 
baiano. Em 1999, realizou o vídeo O papel das flores, Melhor Roteiro e 
Melhor Fotografia no X Cine Ceará. Seu primeiro longa, Eu me lembro,  

2005, recebeu sete Candangos no Festival de Brasília. Em 2011, lançou 
O homem que não dormia, prêmios de Melhor Ator Coadjuvante para 
Ramon Vane, no Festival de Brasília e no FestCine Goiânia, onde o filme 
ganhou os prêmios de Melhor Direção e Melhor Direção de Arte. Edgar 
foi homenageado na Mostra do Filme Livre de 2011.



heNrIque DANtAS
Integrante da novíssima geração do cinema baiano, é formado em artes 
plásticas com mestrado em artes visuais pela Escola de Belas Artes da 
UFBA. Começou como diretor de arte dos curtas Na Terra do Sol, de 
Lula Oliveira; Anjo Daltônico, de Fábio Rocha, e dos longas Estranhos 
de Paulo Alcantara e Trampolim do Forte de João Mattos. É diretor do 
longa Filhos de João, Admirável Mundo Novo Baiano, que levou 4 prê-
mios no 42º Festival de Brasília, dentre eles o do júri popular; além de 
melhor diretor no Festcine Goiânia de 2010 e melhor filme pelo júri po-
pular no Festival CURTA-SE  e no In-Eddit Brasil de 2011.  É diretor dos 
curtas A Bicicleta da Vovó e do Ser tão cinzento, premiado no Festival 
de Brasília de 2011 com 4 candangos, no  É Tudo Verdade, de 2012 como 
melhor curta e como melhor documentário no Festival de Florianópolis 
de 2012. Atualmente se dedica a seu novo filme Sinais de cinza, a peleja 

de Olney contra o dragão da maldade.  

SOLANge LImA
A produtora baiana é sócia-fundadora da Aração Azul Cinema e Vídeo, 
com 15 anos de atuação no mercado.  Produziu filmes como Tieta, 

de Cacá Diegues, Filhos de João, retrato de um Brasil musical, de 
Henrique Dantas, e Samba Riachão, de Jorge Alfredo Guimarães, os 
dois últimos premiados mais de 15 vezes nos melhores festivais do 
país. É produtora associada de Jardim das Folhas Sagradas, de Pola 
Ribeiro, e Capitães de areia, de Cecília Amado. Atualmente finaliza o 
longa Estranhos, de Paulo Alcântara, além de estar pré-produzindo os 
longas-metragens Perto do céu e Vela ao vento. Foi presidente ABD 
Nacional, no período de 2009 a 2012, quando foram criados os dias do 
Documentário e do Curta no Brasil. Integra o Conselho Consultivo do 
Congresso Brasileiro de Cinema (CBC).



CyNthIA FALCãO
Documentarista e radialista pernambucana, com aperfeiçoamento 
em gestão cultural e experiência em política e formação audiovisual. 
Foi presidente da ABD-Apeci, entre 2008 e 2011, secretária geral da 
ABD Nacional, de 2009 a 2011, do Congresso Brasileiro de Cinema, em 
2011, e representante da subsede do Sindicato dos Trabalhadores da 
Indústria do Audiovisual e do Cinema em Pernambuco, de 2011 a 2012. 
Desde 2008 é coordenadora de formação do Centro Audiovisual Norte-
Nordeste da Fundação Joaquim Nabuco. Em julho de 2012 assumiu a 
coordenadoria da Massangana Multimídia Produções, produtora audio-
visual da Fundação Joaquim Nabuco..



eDuArDO vALeNte
É formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense, com 
mestrado pela Universidade de São Paulo. Dirigiu os curtas Um sol 

alaranjado, 2001, Castanho, 2002 e O monstro, 2005, e o longa No 

meu lugar, 2009,  todos exibidos em diferentes seções do Festival de 
Cannes, entre outros festivais internacionais e nacionais. Como crítico 
de cinema, foi editor das revistas Contracampo (98-2005) e Cinética 
(2006-2010). Além disso, trabalhou como curador, organizador de mos-
tras e festivais de cinema e como professor de workshops e cursos 
de roteiro, direção, história e crítica de cinema. Atualmente é assessor 
internacional da Agência Nacional do Cinema (Ancine).



reNAtO CIASCA
Diretor, produtor e roteirista, o paulista Renato Ciasca formou-se na 
Faculdade de cinema da FAAP, em 1986. Lá conheceu Beto Brant, 
parceiro em diversos projetos artísticos. O primeiro deles foi o curta 
Aurora, premiado nos Festivais de Gramado e Brasília em 1987. Em 
1994, engaja-se em Os Matadores. Participou, como produtor e cor-
roteirista, dos longasAção entre amigos (1998) e O invasor (2001). Em 
2005, produziu o longa Crime delicado, e, ao lado de Brant, dirigiu o 
longa Cão sem dono (2007). Em 2009, produziu o longa Amor segundo 

B. Schianberg, baseado no livro de Marçal Aquino.  Em 2012 lançou 
Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, no qual assina 
direção, produção e roteiro do filme, com Beto Brant. Atualmente tra-
balha no desenvolvimento do novo filme de Lírio Ferreira, Sangue azul.

SArA SILveIrA
Fundadora, juntamente com Carlos Reichenbach, da Dezenove Som e 
Imagens, investe em projetos de novos talentos e no cinema autoral 
e independente. Seus projetos acumulam prêmios, como Alma cor-

sária, 1994, de Reichenbach, e Bicho de sete cabeças, 2000, de Laís 
Bodansky (premiados como Melhor Filme no Festival de Cinema em 
Brasília), Durval Discos, de Anna Muylaert (que ganhou o Kikito em 
Gramado, em 2003), Cinema, aspirinas e urubus, de Marcelo Gomes, 
(ganhador do National Educational Prize, em Cannes, em 2005, o Un-

certainregard, e que representou o Brasil no Oscar, em 2007). Produ-
ziu, entre outros, os longas Matadores e “Ação entre amigos”, de Beto 
Brant, Trabalhar cansa, de Juliana Rojas e Marco Dutra (que partici-
pou da sessão Uncertainregard de Cannes, em 2011), e Girimunho, 
de Helvécio Marins Jr. e Clarissa Campolina, presente nos Festivais de 
Veneza, Toronto e San Sebastián, em 2011.



tONI veNturI
Formado em cinema em 1984 pela RyersonUniversity, do Canadá, 
atua desde 1996 no Brasil, na sua produtora Olhar Imaginário. Seu 
documentário O Velho – a história de Luiz Carlos Prestes, 1997, ga-
nhou o prêmio de Melhor Filme Brasileiro no 2º Festival É Tudo Ver-
dade. Seu primeiro longa de ficção, Latitude zero, 2002, foi selecio-
nado para a seção Panorama do Festival de Berlim. Em 2004, lançou 
seu segundo longa de ficção, Cabra-cega, que arrebatou prêmios em 
diversos festivais, entre eles seis no Festival de Brasília. Em 2007, 
lançou no festival do Rio o documentário Rita Cadillac – a lady do 

povoado. O longa Estamos juntos, 2011, recebeu sete prêmios no XV 
Cine PE 2011. Seu próximo projeto é a comédia filosófica A Igreja do 

Diabo, baseada no conto de Machado de Assis.

ANDré DIb
Jornalista, pesquisador e crítico de cinema. Acompanha os festivais de 
cinema mais importantes do Brasil e, desde 2011, a Berlinale (Alema-
nha). Como repórter, atuou nos jornais Diario de Pernambuco, Gazeta 

de Alagoas e Folha de Pernambuco. Colabora com o site www.cinema-
pernambucano.com.br, com o Instituto Goethe e com o Instituto Over-
mundo. Seu trabalho está disponível no site www.andredib.com.



mOStrAS - mAkINg 
OF DOS FILmeS: 
SeguNDA - 10/09
Febre DO rAtO (2011) é o terceiro longa-metragem de Claudio As-
sis. O cineasta, um dos mais premiados entre os pernambuca-
nos, realizou também os longas Amarelo Manga (2003) e Bai-
xio das Bestas (2006). O projeto de Febre do Rato nasceu em 
2003. Em 2005, recebeu apoio do Fundo Hubert Bals, do Festival 
de Rotterdã, na Holanda, para desenvolvimento de roteiros. Os 
testes de elenco começaram em 2009 e as filmagens ocorreram 
em setembro de 2010, em Pernambuco, durante 31 dias. Uma 
cena de nudez no meio da rua, no dia 7 de setembro, em Recife, 
foi interrompida por policiais e o episódio virou notícia de jornal. 
Claudio conta com uma equipe fiel, envolvendo pessoas dos dois 
filmes anteriores, como o roteirista Hilton Lacerda, o fotógrafo 
Walter Carvalho, o ator Matheus Nacherteagale, a diretora de 
arte Renata Pinheiro, Marcello Maia na produção executiva, Julia 
Moraes na produção, Malu Viana na coprodução entre outros. A 
produção conta com a participação de mais de 350 pessoas, entre 
atores, figurantes e participações especiais. O orçamento ficou 
em torno de R$ 2,2 milhões. O filme é uma realização da Para-
bólica Brasil, Belavista Rio Cinema, Perdidas Ilusões, República 
Pureza, Pacto AudioVisual e Imovision. O making of é realizado-
por Julia Moraes e Alexandre Seara. Dur.: 15 min.

O SOm AO reDOr (2012) é o primeiro longa de ficção de Kléber 
Mendonça Filho, roteirista e diretor que construiu carreira no 
cinema de curta-metragem. Seus filmes Vinil Verde (2004), 
Eletrodoméstica (2005), Noite de Sexta Manhã de Sábado 
(2006) e Recife Frio (2009) ganharam mais de 100 prêmios 
no Brasil e exterior. O Som ao Redor estreou noFestival de 
Roterdã, onde ganhou o prêmio da crítica internacional, e foi 
selecionado, entre outros, para festivais como New Directors 
New Films em Nova York, CPH PIX em Copenhague (onde 
ganhou Melhor Filme), Locarno, na Suíça, e Gramado, no 
Brasil, de onde saiu com quatro prêmios, incluindo Diretor, 
Público e Crítica. O realizador descreve seu filme como uma 
crônica brasileira, uma reflexão sobre história, violência e 
barulho. A produção foi rodada em seis semanas e quatro 
dias em locações no Recife, em especial na rua onde o re-
alizador mora, no bairro de Setúbal. O filme custou R$ 1,8 
milhão, e foi patrocinado pelo fundo holandês Hubert Bals, 



Ministério da Cultura - Edital de Baixo Orçamento, Petrobras 
e Funcultura Audiovisual do Governo de Pernambuco. A pro-
dução é de Emilie Lesclaux, pela Cinemascópio, e o making 
of é dirigido por André Antonio. Teaser Especial para o Festi-
val do Making Of: 12 minutos.

erA umA vez eu, verôNICA. (2012) é o terceiro longa-metragem 
do diretor Marcelo Gomes, também autor de Cinema Aspi-
rinas e Urubus, seleção oficial do Festival de Cannes 2005 e 
Viajo Porque Preciso, Volto porque te Amo, seleção oficial 
do Festival de Veneza 2009, codirigido com Karim Ainouz. Para 
desenvolvimento do roteiro do filme foram realizadas diver-
sas entrevistas com jovens recifenses entre 23 e 28 anos. A 
partir do material obtido foi escrito o roteiro, inteiramente fic-
cional. O filme foi totalmente rodado na cidade de Recife, em 
Pernambuco, durante 6 semanas, primeira vez que o diretor 
roda um longa na sua cidade natal. A produção é inédita e terá 
sua estreia neste mês de setembro nos Festivais de Toronto, 
San Sebastian e Brasília. Revela as reflexões de uma jovem 
estudante de medicina recém-formada, que passa por um 
momento de incertezas, questionando não só suas escolhas 
profissionais, como suas relações mais íntimas e até mesmo 
sua capacidade de lidar com a vida. No elenco, atores que já 
trabalharam com o diretor: Hermila Guedes, W. J. Solha e 
João Miguel. A produção tem assinatura da REC Produtores 
Associados em parceria com a Dezenove Som e Imagens e o 
making of é dirigido por Roberto Jaffier. Dur. 15 min.

terçA - 11/09
AmIgOS De rISCO (2007) é o primeiro longa-metragem do dire-
tor Daniel Bandeira, assinado pelas produtoras Cinemascópio 
e coletivo Símio Filmes. O filme foi realizado com baixíssimo 
orçamento, com cerca de R$ 300 mil, fora os apoios. Foi cap-
tado em mini dv, durante 30 dias no Recife, e finalizado em pe-
lícula 35mm. A fotografia, assinada por Pedro Sotero, utiliza-
se das limitações técnicas do formato mini dv, para criar uma 
atmosfera suja, com tons opacos e pouco contrastes, a câme-
ra ágil e solta, cria um clima que reforça o ar de tensão do 
filme, contribuindo muito para a narrativa. Todas as locações 
foram no Recife: a cidade impunha seus próprios obstáculos 
e perigos às filmagens – como na ocasião em que a equipe 
foi surpreendida por um tiroteio na madrugada no bairro de 
Afogados. O elenco conta com Irandhir Santos, Rodrigo Riszla, 
Paulo Dias e Lílian Kelen. Estreou no Festival de Cinema de 
Brasília e foi vencedor dos prê mios de Melhor Filme e Melhor 
Fotografia na Mostra Pernambuco do CINE-PE. O making of 



é dirigido por Daniel Bandeira e foi registrado por Maurício 
Targino. Dur. 10 min.

O Céu SObre OS OmbrOS (2010) é o primeiro longa de ficção do 
diretor Sérgio Borges. Estreou no 43º Festival de Brasília onde 
levou os prêmios de melhor filme, direção, montagem. Roteiro 
e prêmio especial do júri. Estreou internacionalmente na com-
petição do 40º Festival de Rotterdã, passou ainda pelo 60 º San 
Sebastian, 13º BAFICI, o 29º Festival de Cinema do Uruguay (me-
lhor filme), o 8º Indie Lisboa (competição oficial), o 22º FID Mar-
seille, o 23º Festival de Munique, 11º New Horizonts, o 18º FIC 
Valdívia, 33º Festival de Havana e o 52º FIC de Thessaloniki, entre 
muitos outros. A narrativa de ficção flerta com o documentário e 
tem seus personagens criados a partir da própria vida dos atores. 
“Escolhemos as pessoas que representavam aquilo que quería-
mos mostrar, atores e personagens derivam dos mesmos corpos 
e essa realmente foi a proposta de encenação”, diz Sérgio. As fil-
magens aconteceram em Belo Horizonte, tendo como locações, 
especialmente o interior das casas dos personagens. A produção 
do filme é do coletivo Teia e custou cerca de R$ 180.000,00. A es-
tratégia de lançamento do filme envolveu o lançamento do mes-
mo nas salas comerciais, na revista Piauí e no circuito cineclubis-
ta do País. O making of é dirigido por Sérgio Borges. Dur. 30 min.

gIrImuNhO (2011), longa-metragem de Clarissa Campolina e 
Helvécio Marins Jr. conta as histórias reais de Bastu e Maria, 
que interpretam elas mesmas na ficção. Foi rodado em São 
Romão, cidade mineira banhada pelo Rio São Francisco. A 
produção envolveu toda a cidade na realização do filme. Gi-
rimunho teve a sua premiére mundial no Festival de Veneza 
(2011) e participou de mais de 20 festivais no Brasil e no mun-
do, sendo premiado em Veneza, Mar de Plata, Nantes, Havana 
e Minneapolis Saint-Paul. Seu making of, dirigido por Sérgio 
Borges, tem duração de 30 minutos.

CIDADe De DeuS – 10 ANOS DepOIS (2012) é um documentário diri-
gido por Cavi Borges e Luciano Vidigal que lança um olhar sobre 
o passado e o presente de 35 atores, dentre os 200 que partici-
param do filme Cidade de Deus, de Fernando Meirelles. O filme 
está em fase de finalização e será lançado no próximo ano, no 
embalo de um dos maiores sucessos cinematográficos do país. 
O documentário revela que alguns dos intérpretes se transfor-
maram em artistas internacionais, como Alice Braga e Seu Jor-
ge, outros não prosseguiram com a carreira de ator atribuindo o 
afastamento ao racismo, e alguns levaram à realidade seu papel 
na ficção, entrando no tráfico de drogas. O orçamento ainda não 
está definido e conta com doações e festas para financiar a pro-
dução. Teaser exibido no Festival do Making Of: 12 minutos.



eLeS vOLtAm (2012)De mArCeLO LOrDeLLO é o primeiro longa-me-
tragem ficcional do diretor Marcelo Lordello.O filme, inicialmente 
planejado para ser um curta-metragem, passou por um processo 
de realização que durou 5 anos e está pronto e selecionado para 
estrear nas telas do  45º Festival de Brasília. O realizador que já 
esteve em Brasília nas estreias de seus filmes Nº27, em 2008 e 
Vigias, em 2010, descreve seu novo longa como “uma fábula de 
tons realistas, um filme de encontros e aprendizados”.  A foto-
grafia de Ivo Lopes Araújo busca a beleza nos atos banais, e a tri-
lha é formada por músicas populares brasileiras e composições 
criadas especialmente para o filme pelo músico pernambucano 
Caçapa. No elenco, apenas um ator profissional com experiência 
em cinema: Germano Haiut. O filme foi rodado no Recife e em Ta-
mandaré, litoral de Pernambuco e envolveu cerca de 50 pessoas 
entre equipe e elenco. Contando com a parceria de profissionais 
e amigos, o filme teve seu orçamento de produção na casa dos 
R$ 100 mil, sendo R$ 50 mil originários do Prêmio Firmo Neto/
Ary Severo.  Sua finalização em 35mm, teve orçamento de pouco 
mais de R$ 200 mil, financiada pelo Funcultura Audiovisual do 
Governo de Pernambuco. A produção é da Trincheira Filmes com 
coprodução da Plano 9 e da D7 Filmes e o making of é dirigido por 
Chico Lacerda. Duração: 18 minutos 

quArtA - 12/09
O grãO, De petruSCArIry, Uma senhora sente que seu fim está 
próximo e, tenta preparar o neto para o momento da separa-
ção. Sua história se cruza com a de um casal que prepara o ca-
samento da filha. Esse é o enredo de O Grão (2007), estreia de 
Petrus Cariry na direção de um longa-metragem. A produção 
recebeu os prêmios de melhor filme nos festivais de Cine de 
Los PueblosdelSur, de Viña Del Mar, no Cine Ceará, Curitiba, 
recebendo mais de 32 prêmios no total. A produção do filme 
durou 30 dias e envolveu cerca de 50 pessoas nas filmagens 
que aconteceram em Itaiçaba (CE). O filme custou R$ 900.000 
O Making Of é dirigido por Bárbara Cariry e tem 26 minutos.

OS mONStrOS, De gutO pAreNte, LuIz prettI, peDrO DIógeNeS e 
rICArDO prettI “Nenhum homem é um fracasso quando tem 
amigos”. Essa é a premissa do longa Os Monstros (2011), de 
Guto Parente, Pedro Diógenes, Luiz e Ricardo Pretti, do Cole-
tivo Alumbramento, baseado nas experiências individuas e na 
amizade dos quatro diretores. A forma de fazer coletiva emba-
sa a produção, que foi, além de dirigida, roteirizada, montada 
e protagonizada pelo quarteto. Filmado em três semanas, com 
equipe e orçamentos reduzidos, cerca de R$ 3.000,00 (três mil 
reais). O filme foi exibido em festivais como FID Marseille(2011),  
Minneapolis St. Paul LatinFilm Festival e 4º Festival Cine B e re-



cebeu Menção Especial do Júri no 13º BAFICI. Cenas do making 
of estão presentes no documentário Entre mim e Eles, dirigido 
por Marcelo Ikeda. Duração: 20 minutos.

SuNLAND heAt – NO CALOr DA terrA DO SOL (2004) dirigido por Hal-
der Gomes,foi rodado entre Fortaleza (CE) e Los Angeles(EUA), 
em quatro semanas. Cerca de 300 pessoas fizeram parte dessa 
produção, considerada o primeiro filme de ação/artes marciais 
do Brasil em coprodução com os EUA.  O primeiro trabalho do 
diretor, que foi professor de tae-kwon-do e dublê em filmes de 
ação/artes marciais em Hollywood, lotou a sala de exibição do 
14º Cine Ceará, provocando uma sessão extra. Uma saída para 
manter o baixo orçamento da produção, cotado em cerca de R$ 
150.000,00 (rodado em película), foi filmar as cenas externas 
na Califórnia e as cenas internas correspondentes aos EUA, 
no Ceará. Por não dispor de recursos para ter atores e dublês, 
parte do elenco principal foi formado por dublês profissionais 
e lutadores. O filme conseguiu distribuição nacional em home-
vídeo (Casablanca Filmes) e em 14 países em dvd, tv fechada, tv 
aberta e pay-per-view. O elenco fala em inglês e um pouco em 
“cearensês”, como afirma o próprio Halder, que também dirigiu 
o making of, com duração de 10 minutos.

bezerrA De meNezeS - O DIárIO De um eSpírItO, dirigido por 
Glauber Filho e Joe Pimentel, foi o 1º filme produzido no Ceará 
a enfocar o século XIX, com pesquisa sobre a vida do médico 
espírita, conhecido como o “Médico dos Pobres”, que faleceu 
em abril de 1900, no Rio de Janeiro, e que era até então des-
conhecido do grande público. As filmagens aconteceram em 
duas etapas. A primeira com o objetivo de documentário e a 
segunda com adaptações para ficção. As locações ocorreram 
nos estados do Ceará, Pernambuco e Rio de Janeiro, com um 
orçamento de R$ 2 milhões em todo o Brasil, valor recuperado 
em apenas um mês e meio. Foi visto por 505 mil espectadores, 
ficando em cartaz por 22 semanas, uma marca histórica, para 
uma produção nacional realizada fora do eixo Rio-São Paulo. 
Os atores Carlos Vereza no papel principal, Lucio Mauro e Caio 
Blat, contracenam com atores cearenses na obra. O Making of 
foi dirigido por Halder Gomes e tem 34 min.

AS mãeS De ChICO xAvIer, (2011), de Glauber Filho e Halder Go-
mes, é inspirado no livro “Por Trás do Véu de Isis”, do jorna-
lista e escritor Marcel Souto Maior, e conta a história de três 
mães que têm suas vidas mudadas após contato mantido com 
Chico Xavier. O longa foi filmado em 35mm entre os meses de 
abril e maio de 2010, entre as cidades de Fortaleza, Guarami-
ranga e Pacatuba (CE) e Pedro Leopoldo (MG). O making of, 
dirigido por Halder, tem duração de 20 minutos.



quINtA - 13/09
CApItãeS DA AreIA (2011) é uma adaptação do romance homôni-
mo do escritor Jorge Amado, que tem cerca de 5 milhões de 
exemplares vendidos por todo o mundo. É roteirizado por Hil-
ton Lacerda e Cecília Amado, também diretora do longa  e neta 
do escritor. A história se passa nos anos 1930, na capital baia-
na Salvador, onde menores abandonados, conhecidos como 
“capitães da areia”, vivem nas ruas enfrentando toda sorte de 
dificuldades, liderados pelo jovem Pedro Bala, praticando cri-
mes. Para compor o elenco, a produção fez um longo processo 
de seleção, onde mais de 1.100 meninos de 22 ONGs de Sal-
vador foram testados,  desses 90 foram escolhidos para fazer 
as oficinas “Novos Capitães”, trabalhados pelo preparador de 
elenco Christian Duurvoort, que chegou aos 12 principais in-
tegrantes do bando.  Visando a descentralização, o filme é a 
primeira coprodução Bahia/Rio de Janeiro e teve 75% dos pro-
fissionais contratados (atores e técnicos) da Bahia. A produção 
teve um orçamento de cerca de R$ 9,2 milhões. O Making of foi 
dirigido por Lara Belove e Haroldo Toledo tem 20 min.

eu me LembrO (2005), é o primeiro longa do cineasta baiano Ed-
gard Navarro. Vencedor de 7 prêmios no Festival de Brasília: 
Melhor Filme (Júri Oficial e da Crítica); Melhor Roteiro; Melhor 
Direção; Melhor Atriz (Arly Arnaud); Melhor Atriz  e Ator Coad-
juvante (Valderez Freitas Teixeira e Fernando Neves).   O filme, 
que narra os acontecimentos da infância e da adolescência da 
geração do diretor/roteirista, ligados aos acontecimentos histó-
ricos do Brasil nas décadas de 1950 e 1960 até meados de 1970, 
foi rodado em 49 dias, entre as cidades Salvador e Santo Amaro 
(BA),  e envolveu 200 pessoas. A direção de fotografia é de Ha-
milton Oliveira e a produção executiva, de Sylvia Abreu, Diana 
Gurgel e Tenille Bezerra. O Making of foi realizado por Fábio 
Rocha, Lula Oliveira e Pablo Oliveira e tem duração de 20 min. 

O hOmem que NãO DOrmIA (2011), (2011) é o segundo longa de 
Edgard Navarro. Teve a primeira versão de seu argumento es-
crita há mais de 30 anos pelo próprio diretor e foi rodado na 
Chapada Diamantina (BA). Através de seu “realismo fantástico 
baiano”, Edgard conta a história de cinco pessoas de uma ci-
dadezinha do interior, acometidas na mesma noite pelo mes-
mo pesadelo envolvendo “um homem sinistro e um tesouro 
enterrado”. A produção, que contou com o trabalho de cerca 
de 250 pessoas, foi orçada em R$ 3.000.000,00, sendo que as 
filmagens duraram 35 dias. Com ela o diretor reafirma sua 
parceria profissional com o diretor de fotografia Hamilton Oli-
veira, o diretor de arte Moacyr Gramacho e a produtora execu-
tiva Sylvia Abreu. O Making Of foi dirigido por Daniel Dourado e 



tem aproximadamente 12 minutos de duração.

SINAIS De CINzA – A peLeJA De OLNey CONtrA O DrAgãO DA mAL-
DADe (2012), de Henrique Dantas, foi rodado em quatro estados 
brasileiros: Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A pro-
dução durou três anos, entre filmagens e interrupções, e en-
volveu 60 pessoas. O filme aborda a história do cineasta baiano 
Olney São Paulo, sertanejo de Riachão de Jacuípe, diretor de 
14 filmes, dentre eles o curta Manhã Cinzenta, que levou o ci-
neasta a ser perseguido, preso, torturado e anos depois morto 
por conta das torturas que recebeu pela realização dessa obra 
cinematográfica. Nas palavras do diretor, “é um filme que se 
propõe a equilibrar a estética com o contexto histórico da vida 
desse cineasta que fez um cinema eminentemente político, 
caboclo.”  O making of teve direção de Marcelo Gurgel e tem 
duração de 12 minutos.

SextA - 14/09
NO meu LugAr, Seleção Oficial do 62° Festival de Cannes, 2009, 
é o filme de estreia do carioca Eduardo Valente como diretor de 
longas-metragens. O roteiro também foi desenvolvido no pro-
grama da residência do Festival, em Paris, e é assinado pelo 
diretor e por Felipe Bragança, Gustavo Bragança e Marco Du-
tra. Na ficção um policial se vê obrigado a intervir num assalto 
a uma casa de classe média alta no bairro das Laranjeiras. A 
partir deste evento, o filme acompanha três histórias passa-
das em tempos diferentes. O diretor teve como inspiração os 
filmes Eureka (2000) e Ouro Carmim (2003), além do sequestro 
do ônibus 174, ocorrido no Rio de Janeiro em 12 de junho de 
2000.A produção foi toda rodada no Rio de Janeiro, envolvendo 
cerca de 40 pessoas na equipe. O orçamento total foi de R$ 1,5 
milhão. O filme teve um longo processo de escalação do elenco, 
com mais de 250 atores participando. Ele foi filmado original-
mente em 16mm, ao longo de 5 semanas e meia de trabalho. 
A edição levou nove semanas, e o filme estreou na Mostra de 
Tiradentes, em janeiro de 2009. Foi exibido em mais de vinte 
festivais internacionais pelo mundo. O Making of foi produzido 
pela VideoFilmes. Duração: 21 min.

hIStórIAS que Só exIStem quANDO LembrADAS (2012), é o primei-
ro longa de ficção da cineasta carioca Júlia Murat. Foi em fil-
mado no Vale do Paraíba, nas cidades de Ipiabas, Sebastião 
de Lacerda e Aliança que serviram de cenário para a fictícia 
Jotuomba, uma cidade fictícia, que parece um lugar fantas-
ma, isolada, repleta de idosos, cujas vidas pararam no tempo. 
Até que uma fotógrafa chega à cidade alterando o cotidiano 
daquelas pessoas. A ideia do filme surgiu em 1999, quando a 



diretora filmava Brava gente brasileira, e encontrou uma vila 
cujo cemitério havia sido fechado, impedindo que moradores 
pudessem ser enterrados onde viviam. O roteiro só veio a ser 
elaborado entre 2003 e 2004. Estreou no Festival de Veneza e 
participou de mais de 40 festivais, conquistando 30 prêmios. 
O orçamento total foi de R$ 900.000,00. O filme que já entrou 
em cartaz nos Estados Unidos, Polônia, Holanda, Bélgica, Ar-
gentina, França, é uma coprodução brasileira com a Argentina 
e a França, através dos produtores Julia Solomonoff e Cepa 
Audiovisual (Argentina) e MPM Film (França) - e cumpre tem-
porada nas salas do País. O Making of foi dirigido por Leo Bit-
tencourt e Marih Oliveira e tem 18 min.

eStAmOS JuNtOS (2011), é o sétimo longa-metragem do diretor 
paulista Toni Venturi, que também assina as ficções Cabra-
Cega (2004) e Latitude Zero (2001). O roteiro de Hilton La-
cerda retrata os dilemas de amadurecimento da médica auto-
suficiente e recém formada Carmem (Leandra Leal), que vem 
de uma cidade do interior, trabalha num hospital público de 
São Paulo e, inesperadamente, tem que enfrentar uma grave 
enfermidade. A luta contra a doença irá transformar sua visão 
de mundo e sua relação com os colegas de trabalho, paixões 
e as pessoas de uma comunidade dos Sem-Teto do centro da 
cidade. Um filme contemporâneo, sensível e emocionante. As 
filmagens ocorreram em diversas locações na capital, entre 
elas um prédio ocupado de fato pelo Movimento Sem-Teto do 
Centro (MSTC), em setembro e outubro de 2009. O filme foi 
considerado uma ode à cidade de São Paulo, e levou 7 prêmios 
Calunga no Cine PE de 2011, entre outros. O Making Of foi diri-
gido por Tiago Venturi e tem 25 minutos de duração.

OS FAmOSOS e O DueNDe DA mOrte (2009), é o primeiro longa do 
diretor paulistano Esmir Filho, premiado com os curtas Ímpar 
Par, Alguma Coisa Assim e Saliva,  e também autor do curta 
Tapa na Pantera,  que ultrapassou da marca de 10 milhões de 
espectadores na internet.  O filme é baseado no romance do 
escritor Ismael Caneppele, que assina o roteiro junto com o 
diretor. A trama, que se passa numa cidade do interior gaúcho, 
de colonização alemã, explora os dramas de um adolescente, 
vivido pelo ator local Henrique Larré, que bloga e circula nas 
redes sociais com o nome Mr. Tambourine Man, referência à 
sua fixação por Bob Dylan. O filme beira o realismo fantástico, 
com tons nostálgicos, e retrô,  e tem a direção de atores muito 
elogiada pela crítica. A fotografia é de Mauro Pinheiro, que uti-
liza muito bem o claro/escuro e oferece enquadramentos sen-
síveis e emotivos. A trilha sonora original, produzida por Nelo 
Johann, é orientada pela famosa canção de Dylan que carrega 
a essência do filme. No filme o som é a imagem que não se 



pode ver, se relacionando com a narrativa a partir daquilo que 
é mostrado e não-mostrado. A produção é de Sara Silveira e 
Maria Ionesco, pela Dezenove Som e Imagens, e o making of é 
dirigido por Rodrigo Grota.  Duração: 25 minutos.

eu reCeberIA AS pIOreS NOtíCIAS DOS SeuS LINDOS LábIOS (2011), 
de Renato Ciasca e Beto Brant é uma adaptação do roman-
ce de Marçal Aquino, que também escreveu o roteiro junto à 
Brant. Nesta produção a dupla repete a experiência de dividir 
a direção de um filme, como em Cão sem Dono. A produção 
foi rodada no Pará e no Rio de Janeiro, e envolveu cerca de 
200 profissionais. O longa que narra um triângulo amoroso 
entre um fotógrafo, um pastor e sua esposa. Venceu como 
Melhor Longa de Ficção Brasileiro na Mostra Internacional de 
São Paulo e Melhor Filme no Festival Cine Iberoamericano de 
Huelva (2011). A produção é da Drama Filmes (www.dramafil-
mes.com.br). O making of foi dirigido por Cisco Vasques (www.
ciscovasques.com) e tem duração de 28 minutos.
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