
Um filme sobre uma família como todas as 
outras do Brasil e, ao mesmo tempo, única. 
Produzido pela Caraminhola Filmes, A Família 
Dionti é o primeiro longa do diretor e roteirista 
Alan Minas e aborda o tema universal da des-
coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.

Para contar a história do garoto Kelton 
(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
todos os dias que sua amada volte em uma 

chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 
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ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 
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coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.
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(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
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chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 

ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 
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Alan Minas e aborda o tema universal da des-
coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.

Para contar a história do garoto Kelton 
(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
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chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 

ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 



Um filme sobre uma família como todas as 
outras do Brasil e, ao mesmo tempo, única. 
Produzido pela Caraminhola Filmes, A Família 
Dionti é o primeiro longa do diretor e roteirista 
Alan Minas e aborda o tema universal da des-
coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.

Para contar a história do garoto Kelton 
(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
todos os dias que sua amada volte em uma 

chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 

ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 



Um filme sobre uma família como todas as 
outras do Brasil e, ao mesmo tempo, única. 
Produzido pela Caraminhola Filmes, A Família 
Dionti é o primeiro longa do diretor e roteirista 
Alan Minas e aborda o tema universal da des-
coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.

Para contar a história do garoto Kelton 
(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
todos os dias que sua amada volte em uma 

chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 

ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 



Um filme sobre uma família como todas as 
outras do Brasil e, ao mesmo tempo, única. 
Produzido pela Caraminhola Filmes, A Família 
Dionti é o primeiro longa do diretor e roteirista 
Alan Minas e aborda o tema universal da des-
coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.

Para contar a história do garoto Kelton 
(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
todos os dias que sua amada volte em uma 

chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 

ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 



Um filme sobre uma família como todas as 
outras do Brasil e, ao mesmo tempo, única. 
Produzido pela Caraminhola Filmes, A Família 
Dionti é o primeiro longa do diretor e roteirista 
Alan Minas e aborda o tema universal da des-
coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.

Para contar a história do garoto Kelton 
(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
todos os dias que sua amada volte em uma 

chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 

ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 



Um filme sobre uma família como todas as 
outras do Brasil e, ao mesmo tempo, única. 
Produzido pela Caraminhola Filmes, A Família 
Dionti é o primeiro longa do diretor e roteirista 
Alan Minas e aborda o tema universal da des-
coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.

Para contar a história do garoto Kelton 
(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
todos os dias que sua amada volte em uma 

Original e poético, A Família Dionti narra a 
fantástica história de um pai e seus dois filhos, 
Kelton, de 13 anos, e Serino, de 15, que vivem 
em um sítio no interior de Minas Gerais. A mãe 
não mora mais com eles, pois derreteu de 
amor, evaporou e partiu. Enquanto todos os 
dias sonha com a volta da mulher a cada chuva 
que cai, o pai cuida dos filhos com olhar 
atento, preocupado com a possibilidade de 
que tenham herdado o dom da mãe. Mas 
Serino é seco e chora grãos de areia. Já Kelton, 
ao se apaixonar pela primeira vez por uma 
garota de circo, literalmente se liquefaz de 
amor.A Família Dionti retrata de forma espe-
cial o tema universal da descoberta do amor, 
sem deixar de lado as cores regionais do inte-
rior do Brasil contemporâneo.

É madrugada, começa a chover. Josué 
Dionti desperta. Acompanha o salpicar da água 
no telhado da casa como quem espera um con-
vidado especial, prestes a chegar. Mas sem 
nunca avisar. Kelton, o filho caçula, acorda com 
o barulho da chuva, perde o sono. Está apreen-

chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 

SINOPSE
sivo com quem pode chegar naquelas águas. 
Ele teme deixar de ser gente, se transformar em 
outra coisa, conforme as histórias que o pai lhes 
conta. Serino, o irmão mais velho, o acalma. 
Acredita que eles não correm esse risco.

Sofia, uma menina do circo, começa a 
estudar na sala de Kelton. O menino sente-se 
atraído por ela, possui um sentimento novo e 
incontrolável pela amiga. Ela lhe conta sobre 
os números de mágica de sua trupe. Narra 
como o pai a parte ao meio, e como o tio 
transforma sua tia em um lindo girassol. 
Kelton sonha em um dia ir embora com o circo. 
Mas o irmão reprova seu pensamento, ele não 
gosta de pessoas que viajam muito, vivem indo 
embora, deixando quem se gosta para trás. 

Na escola, Kelton está ao lado de Sofia, 
observando cada detalhe da menina. Começa 
a suar, a transpirar em excesso, e acaba pas-
sando mal. Perde os sentidos. Ele é levado para 
o posto de saúde. O médico diz a Josué que seu 
filho está com uma doença séria, desconheci-
da. Precisa ir se tratar na cidade. Mas Josué 
recusa-se a ir, não pode largar o emprego. Ele 
sabe que o menino herdou a mesma doença da 
mãe, que um dia foi embora.

Os dias passam e mais uma vez Kelton 
começa a transpirar muito por estar perto de 
Sofia. Ele perde os sentidos, é levado para o 
posto de saúde às pressas. O médico torna a 
avisar ao pai a importância dele se tratar em 
um grande centro. Dessa vez o profissional é 
enfático a respeito dos cuidados que o menino 
necessita, os desmaios tornaram-se frequen-
tes. Mas Josué segue intransigente. Ele leva 
Kelton para casa e o menino continua a suar 
cada vez mais. Até que chega a derreter. Lite-
ralmente. Serino e Josué entram no quarto de 
Kelton, onde o menino não mais está. Agora há 
uma enorme poça de suor em todo o ambien-
te. Os dois secam o chão, entornam o líquido 
numa grande caixa d`água, que serve para 
recolher a água da chuva. Horas depois, Kelton 
volta a forma de menino. Dessa vez o pai fica 
aflito com o que aconteceu com o menino. Ele 
sabe que pode perdê-lo para sempre, como 
um dia perdeu a mulher, que foi embora em 
busca de um novo amor. 

Dias depois, a assistente social do conse-
lho tutelar vai à casa de Josué e lhe entrega 
uma intimação para ele se apresentar ao juiz. 
Ele precisa se explicar contra uma acusação de 

maus tratos aos meninos. Seu direito de cuidar 
dos próprios filhos está sendo ameaçado. 
Josué fica furioso com a ameaça. Ele se enrai-
vece com a mulher que partiu, e os deixou ali. 
Decide não mais esperar por ela, e recomeçar 
sua vida sem mais a expectativa de sua chega-
da a cada chuva. 

Na estrada, Kelton se despede de Sofia. 
Ambos estão tristes com a partida. Kelton diz 
que sentirá saudade dela, mas deixa escapar 
que seu irmão não sentirá, pois ele não gosta 
de pessoas que vão embora. Sofia não gosta do 
que acaba de ouvir, e os dois acabam discutin-
do. Cada um segue seu caminho. Kelton vai 
para casa pedalando sob o sol forte, que pousa 
sobre seus ombros. A lembrança de Sofia e o 
forte calor o faz suar ainda mais. Assim, ele 
acaba se derretendo de paixão pela menina em 
plena estrada. 

Algum tempo depois, Serino passa pelo 
mesmo caminho e encontra os pertences do 
irmão espalhados no chão, em uma enorme 
poça d`água no meio da estrada. Ele tenta secar, 
recolher o irmão, mas seu esforço é em vão. 

A água de Kelton se evapora, transforma-
-se em uma nuvem, que ganha o céu e segue 

seu caminho. Enquanto Sofia pedala de volta 
para o circo, ele a alcança e plana sobre ela. 
Sofia se assusta ao perceber a nuvem próxima 
dela. Tenta escapar, mas não consegue, conti-
nua sendo seguida. Sofia corre e se esconde 
atrás de uma árvore. Ali, ela lembra de algo, 
pega na bolsa o desenho que Kelton fez para 
ela: no papel tem uma menina tomando banho 
de chuva, sob uma nuvem sorridente. Ela 
compreende que a nuvem é a presença de 
Kelton. Ela volta à estrada e admira a nuvem, 
que aos poucos começa a chover. Com um 
enorme sorriso Sofia toma um banho de 
chuva. 

ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 



Um filme sobre uma família como todas as 
outras do Brasil e, ao mesmo tempo, única. 
Produzido pela Caraminhola Filmes, A Família 
Dionti é o primeiro longa do diretor e roteirista 
Alan Minas e aborda o tema universal da des-
coberta do amor, sem perder as cores regio-
nais do interior do Brasil contemporâneo.

Para contar a história do garoto Kelton 
(Murilo Quirino) e de seu pai Josué (António 
Edson) e seu irmão Serino (Bernardo Santos), 
o filme mergulha no universo fantástico e, ao 
mesmo tempo, muito verdadeiro. Na trama, a 
vida dos três Dionti, que vivem nos rincões de 
Minas Gerais, segue uma rotina (quase) 
normal. Os garotos vão à escola, ajudam o pai 
nos deveres de casa, brincam, jogam futebol. 
Já Josué, que trabalha em uma Olaria, cuida 
dos filhos sozinho e sonha com o dia em que 
vai rever sua mulher, que derreteu e foi 
embora.  Tudo na vida deles muda quando o 
circo chega à cidade, trazendo consigo a 
garota Sofia (Anna Luiza Marques), por quem 
Kelton literalmente começa a se derreter de 
paixão. É então que os medos do pai come-
çam a se tornar realidade. Ele, que espera 
todos os dias que sua amada volte em uma 

Original e poético, A Família Dionti narra a 
fantástica história de um pai e seus dois filhos, 
Kelton, de 13 anos, e Serino, de 15, que vivem 
em um sítio no interior de Minas Gerais. A mãe 
não mora mais com eles, pois derreteu de 
amor, evaporou e partiu. Enquanto todos os 
dias sonha com a volta da mulher a cada chuva 
que cai, o pai cuida dos filhos com olhar 
atento, preocupado com a possibilidade de 
que tenham herdado o dom da mãe. Mas 
Serino é seco e chora grãos de areia. Já Kelton, 
ao se apaixonar pela primeira vez por uma 
garota de circo, literalmente se liquefaz de 
amor.A Família Dionti retrata de forma espe-
cial o tema universal da descoberta do amor, 
sem deixar de lado as cores regionais do inte-
rior do Brasil contemporâneo.

É madrugada, começa a chover. Josué 
Dionti desperta. Acompanha o salpicar da água 
no telhado da casa como quem espera um con-
vidado especial, prestes a chegar. Mas sem 
nunca avisar. Kelton, o filho caçula, acorda com 
o barulho da chuva, perde o sono. Está apreen-

chuva forte, começa a temer que seu caçula 
também parta. 

Por meio de metáforas nada óbvias e 
grande liberdade criativa, Alan Minas construiu 
uma história poética, capaz de seduzir adultos, 
jovens e crianças. “A gente tem o hábito de 
associar a ingenuidade à pureza. E quando a 
gente perde a ingenuidade perde, em geral, 
também a pureza. A gente precisa manter este 
olhar puro sobre as coisas. Mas é tão difícil. 
Somos massacrados por informações, temos 
de saber de tudo”, comenta o diretor Alan 
Minas. “Não precisamos ser pessimistas, cíni-
cos, niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões”, completa o diretor, que tem no 
currículo outros trabalhos inventivos, como o 
documentário A Morte Inventada (2010) e os 
curtas A Encomenda (2002), Homens ao Mar 
(2006), entre outros.

Ainda que o realismo fantástico permeie 
toda a narrativa de A Família Dionti, são os 
sentimentos e as questões humanas que dão o 

tom ao filme. Para Murilo Quirino, nisso está 
uma das grandes qualidades da história. “Eu 
nunca poderia esperar de um diretor brasileiro 
algo tão mágico e também com os pés no 
chão, de olho na realidade local da gente do 
lugar. É muito bom ver isso acontecer”, 
comenta o jovem ator, que também integrou o 
elenco de O Menino e o Espelho, que, assim 
como o longa de Alan Minas, também foi 
rodado em Cataguases e região. “Aliás, em 
Menino no Espelho, eu era o único ator local no 
projeto. Já em A Família Dionti todos éramos 
da região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial”, completa Murilo. 

Para retratar esse universo local que 
comenta Murilo, o diretor e a produtora 
Daniela Vitorino decidiram filmar na cidade 
mineira de Cataguases e suas cidades vizinhas. 
“Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 

posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa”, explica Daniela sobre o 
processo de filmagem do longa, que ocorreu 
em outubro de 2013  e contou com apoio do 
Pólo Audiovisual de Cataguases, que contri-
buiu com seus profissionais e sua infra-estru-
tura. 

A tarefa de encontrar as locações ideais 
para que o universo fantástico e regional do 
roteiro de A Família Dionti se tornasse real foi 
dividida pela direção, produção e pelo diretor 
de arte Oswaldo Eduardo Lioi. Juntos, a equipe 
percorreu diversas cidades e lugares da região 
mineira, em busca da casa da família, da 
escola, da estrada percorrida por Kelton e 
Sofia, entre outros. “Foi um trabalho que 
começou já na leitura do roteiro. O passo 
seguinte foi encontrar os cenários que nos 
revelassem aquele mundo de fantasia, mas 
também muito real. Cataguases e as cidades 
da região têm um potencial arquitetônico e 
artístico muito grandes”, explica Lioi. 

“Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. 
Ao mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 

paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, no meio de quase nada”, 
acrescenta o diretor de arte. “E isso também 
encontramos na região. E quando chega o 
circo, com a Sofia, a menina que dá uma 
bagunçada na cabeça do Kelton, e traz cor, 
traz o contraponto aos tons terrosos em que 
ele vive. Foi muito bom poder trabalhar todas 
estas sensações e emoções por meio da 
direção de arte, das cores, dos objetos”, 
completa ele.

A tarefa realizada pela direção de arte e a 
escolha de locações foi crucial para que o 
trabalho do diretor de fotografia Guga Millet se 
tornasse o mais fiel possível ao universo ima-
ginado por Alan quando criou a história. 
“Poder encontrar em cada um dos cenários 
em que filmamos, as cores, paisagens, perso-
nalidades de cada cena e cada personagem, foi 
muito bom. O que Lioi e Alan fizeram comple-
mentaram meu trabalho. Foi tudo muito inte-
grado”, declara Millet. “Muitas vezes a simpli-
cidade é decisiva para se definir a fotografia de 
um filme. Este foi o caso de A Família Dionti. 
Trabalhar a luz, os movimentos de câmera e os 
planos da forma mais natural e fiel possíveis ao 

universo retratado foi um grande desafio e 
também um grande prazer. Tudo nesse filme 
foi muito bem planejado e organizado”, acres-
centa o diretor de fotografia. 

Para realizar esse projeto temática e este-
ticamente ousado, mas com orçamento 
enxuto, Alan e Daniela realizaram um desenho 
de produção muito bem estudado e contaram 
também com parcerias importantes. 

A Família Dionti é um caso raro de otimi-
zação da produção e de alto valor artístico e 
agregado, pois foi produzido com recursos 
advindos do prêmio do edital da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio para a Produção de 
Longas de Baixo Orçamento, que concedeu R$ 
400 mil ao filme. “Foi importantíssimo para 
que o projeto desse seu primeiro passo, mas 
nos impediu que captássemos qualquer outro 
recurso público, tanto federal quanto esta-
dual ou municipal. Todo o restante deveria ser 
de origem privada. Isso tornou o projeto mais 
complicado em questão de orçamento, mas a 
vontade de realizar o filme era tanta que redi-
mensionamos nossos gastos e fomos em 
frente”, revela Daniela. “Otimizamos nosso 
cronograma de trabalho, organizamos muito 

bem os prazos, gastos e logística. E fomos 
também em busca de outras parcerias e 
colaboradores”, completa a produtora. 

Para isso, além do já citado apoio do Pólo 
de Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e 
de empresários da região, uma parceria foi 
especial e decisiva para a finalização do 
longa: a da britânica National Film and Tele-
vision School (NFTS), uma das mais respeita-
das escolas de cinema e TV do mundo. “Tudo 
começou quando enviamos o roteiro para um 
amigo, Roni Rodrigues, que também se 
tornou nosso co-produtor. Ele fez mestrado 
na NFTS e, como ex-aluno que mantém um 
ótimo relacionamento com a faculdade,  
apresentou o projeto para o coordenador da 
escola, que disponibilizou os equipamentos 
necessários para a pós-produção”, detalha 
Daniela. 

A partir daí, outras parcerias surgiram, 
como com a coprodutora inglesa Emily 
Morgan, com o Canal Brasil, que se tornou 
coprodutor do longa, além de um convênio 
com o CTAV (Centro Técnico Audiovisual).  “Era 
preciso encontrar formas criativas de viabilizar 
o projeto e parceiros dispostos a embarcar 

nessa empreitada conosco. Por isso as parce-
rias foram tão importantes”, diz Daniela.

Vale ressaltar que a coordenação de pós-
-produção de A Família Dionti ficou a cargo de 
Roni Rodrigues. Profissional com importantes 
trabalhos internacionais no currículo (como O 
Jogo da Imitação, indicado ao Bafta, e Mande-
la, indicado a vários Oscar) e trabalha na ingle-
sa Blue Boat, Roni reuniu uma equipe talento-
sa e internacional para cuidar, em Londres, 
dos efeitos visuais e da finalização do longa.  
“Nosso trabalho começou também na fase de 
filmagens, quando tudo que precisaria de efei-
tos especiais na pós e o que poderia ser criado 
in loco, foi decidido. Esse cuidado otimizou o 
nosso trabalho. Por isso, preparamos o filme  
para a fazer nas filmagens com o maior cuida-
do possível. Eu acompanhei a filmagem em 
Cataguases, em 2013, durante cinco semanas. 
Tudo isso para poder evitar o máximo que 
houvesse problemas na pós-produção. Estar 
presente fez toda diferença”, conta Roni. 

Todo este processo cuidadoso que teve 
início com o roteiro escrito por Alan, passou 
pelo desenho de produção, filmagens e finali-
zação, agora pode ser conferido na tela. Para o 

sivo com quem pode chegar naquelas águas. 
Ele teme deixar de ser gente, se transformar em 
outra coisa, conforme as histórias que o pai lhes 
conta. Serino, o irmão mais velho, o acalma. 
Acredita que eles não correm esse risco.

Sofia, uma menina do circo, começa a 
estudar na sala de Kelton. O menino sente-se 
atraído por ela, possui um sentimento novo e 
incontrolável pela amiga. Ela lhe conta sobre 
os números de mágica de sua trupe. Narra 
como o pai a parte ao meio, e como o tio 
transforma sua tia em um lindo girassol. 
Kelton sonha em um dia ir embora com o circo. 
Mas o irmão reprova seu pensamento, ele não 
gosta de pessoas que viajam muito, vivem indo 
embora, deixando quem se gosta para trás. 

Na escola, Kelton está ao lado de Sofia, 
observando cada detalhe da menina. Começa 
a suar, a transpirar em excesso, e acaba pas-
sando mal. Perde os sentidos. Ele é levado para 
o posto de saúde. O médico diz a Josué que seu 
filho está com uma doença séria, desconheci-
da. Precisa ir se tratar na cidade. Mas Josué 
recusa-se a ir, não pode largar o emprego. Ele 
sabe que o menino herdou a mesma doença da 
mãe, que um dia foi embora.

Os dias passam e mais uma vez Kelton 
começa a transpirar muito por estar perto de 
Sofia. Ele perde os sentidos, é levado para o 
posto de saúde às pressas. O médico torna a 
avisar ao pai a importância dele se tratar em 
um grande centro. Dessa vez o profissional é 
enfático a respeito dos cuidados que o menino 
necessita, os desmaios tornaram-se frequen-
tes. Mas Josué segue intransigente. Ele leva 
Kelton para casa e o menino continua a suar 
cada vez mais. Até que chega a derreter. Lite-
ralmente. Serino e Josué entram no quarto de 
Kelton, onde o menino não mais está. Agora há 
uma enorme poça de suor em todo o ambien-
te. Os dois secam o chão, entornam o líquido 
numa grande caixa d`água, que serve para 
recolher a água da chuva. Horas depois, Kelton 
volta a forma de menino. Dessa vez o pai fica 
aflito com o que aconteceu com o menino. Ele 
sabe que pode perdê-lo para sempre, como 
um dia perdeu a mulher, que foi embora em 
busca de um novo amor. 

Dias depois, a assistente social do conse-
lho tutelar vai à casa de Josué e lhe entrega 
uma intimação para ele se apresentar ao juiz. 
Ele precisa se explicar contra uma acusação de 

maus tratos aos meninos. Seu direito de cuidar 
dos próprios filhos está sendo ameaçado. 
Josué fica furioso com a ameaça. Ele se enrai-
vece com a mulher que partiu, e os deixou ali. 
Decide não mais esperar por ela, e recomeçar 
sua vida sem mais a expectativa de sua chega-
da a cada chuva. 

Na estrada, Kelton se despede de Sofia. 
Ambos estão tristes com a partida. Kelton diz 
que sentirá saudade dela, mas deixa escapar 
que seu irmão não sentirá, pois ele não gosta 
de pessoas que vão embora. Sofia não gosta do 
que acaba de ouvir, e os dois acabam discutin-
do. Cada um segue seu caminho. Kelton vai 
para casa pedalando sob o sol forte, que pousa 
sobre seus ombros. A lembrança de Sofia e o 
forte calor o faz suar ainda mais. Assim, ele 
acaba se derretendo de paixão pela menina em 
plena estrada. 

Algum tempo depois, Serino passa pelo 
mesmo caminho e encontra os pertences do 
irmão espalhados no chão, em uma enorme 
poça d`água no meio da estrada. Ele tenta secar, 
recolher o irmão, mas seu esforço é em vão. 

A água de Kelton se evapora, transforma-
-se em uma nuvem, que ganha o céu e segue 

seu caminho. Enquanto Sofia pedala de volta 
para o circo, ele a alcança e plana sobre ela. 
Sofia se assusta ao perceber a nuvem próxima 
dela. Tenta escapar, mas não consegue, conti-
nua sendo seguida. Sofia corre e se esconde 
atrás de uma árvore. Ali, ela lembra de algo, 
pega na bolsa o desenho que Kelton fez para 
ela: no papel tem uma menina tomando banho 
de chuva, sob uma nuvem sorridente. Ela 
compreende que a nuvem é a presença de 
Kelton. Ela volta à estrada e admira a nuvem, 
que aos poucos começa a chover. Com um 
enorme sorriso Sofia toma um banho de 
chuva. 

ator Gero Camilo, que no filme faz um médico 
‘inventado’, todo o trabalho está a serviço de 
se contar uma história universal. E muito 
brasileira. “Somos o homem do interior, que 
está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, todos 
nós trazemos, mesmo o homem urbano, que 
traz isso em sua memória ancestral. E no filme 
esse interior é presente, que aponta o futuro e 
o passado. E esse é outro dado muito profundo 
e interessante. Como essa história lida com a 
atemporalidade e com essa geografia, de um 
‘homem interior’”, avalia o ator. 

“É um filme que tem um grande potencial 
junto a seu espectador, que é o que aprecia o 
cinema feito com cuidado artístico, com 
poesia, com carinho. Gosto muito do resultado 
final do filme e acredito em sua carreira tanto 
em festivais quanto com seu público. Bons 
filmes podem não ser sempre mega sucessos 
de multidões, mas sempre encontram seus 
espectadores. E A Família Dionti vai encontrar 
o seu público”, finaliza Roni Rodrigues. 



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 
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Nascido no Rio de Janeiro, em 1969, o diretor Alan Minas é formado em cinema e pós-gra-
duado em roteiro pela Universidade Estácio de Sá. Entre seus trabalhos como diretor e roteiris-
ta, estão os curtas:A Língua das Coisas (2010),do Programa Curta Criança do Minc e TV Brasil; 
prêmio de Menção Honrosa no FAM-2010, de melhor roteiro no Cine Fantasy–SP-2010, convi-
dado no Festival do Rio – Mostra Geração; Homens ao Mar (2006),que estreou no Festival de 
Cinema Vina Del Mar no Chile;O Refém (2004),prêmio de melhor filme no CineAmazônia e A 
Encomenda (2002), premiado no Festival Internacional de Curtas de São Paulo e de Teresina. 
EM 2009, roteirizou e dirigiu seu primeiro longa-metragem, o documentário A Morte Inventada 
- Alienação Parental, que se tornou referência no tema no Brasil e no exterior. O filme revela o 
drama de pais e filhos que tiveram seus elos rompidos por uma separação conjugal mal condu-
zida, vítimas da Alienação Parental. O filme também apresenta profissionais de direito, psico-
logia e serviço social que conversam sobre o assunto com o diretor.

Como roteirista, assina o curta Nas Estrelas (2001), direção de Daniela Vitorino, sua 
parceira na Caraminhola, produtora que a dupla fundou em 2006. O filme foi premiado em 
festivais e mostras de cinema brasileiro em 2002. Além disso, escreveu o roteiro do longa-me-
tragem infantil Quando Ju escapou pra dentro (2009), selecionado no Edital de Desenvolvi-
mento para longa-metragem da Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro. Versátil, 
Alan também coordenou a iluminação dos shows de lançamento do disco Fria Claridade de 
Jussara Silveira, no Teatro Rival no Rio de Janeiro e no Teatro Castro Alves em Salvador; além 
de diversos espetáculos do Teatro Mínimo, como As Mil e Uma Noites, premiado como melhor 
iluminador no Festival de Guarulhos-SP-2000.

Em 2013, dirigiu seu primeiro longa, A Família Dionti, projeto premiado pelo Edital de 
Produção de Baixo Orçamento da Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro, e pelo Latin Ameri-
can Fund do Tribeca Film Institute NY. Atualmente, trabalha no projeto do longa O Deserto de 
Luíza e na série de ficção De Agora em Diante.

- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

Diretor 

ALAN MINAS

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 

- Como começou a atuar?
Quando eu era mais novo, meu irmão me 

contou que tinha conseguido uma bolsa em 
um curso de teatro que ele já fazia. Eu, então, 
aproveitei a oportunidade e comecei a fazer 
teatro. Eu já gostava muito, já fazia peças na 
escola. Fiz muito teatro até que em 2012 parti-
cipei do meu primeiro filme, O Menino no 
Espelho (de Guilherme Fiuza Zenha). Em 2013, 
veio o A Família Dionti. Foi tudo muito natural, 
muito gradativo e isso me deixa muito feliz. 

- O que mais te seduziu no teatro? O que te 
levou aos palcos?
A possibilidade de poder ser outra pessoa no 
palco, de poder montar um personagem, usar 
a criatividade. Há algo muito especial no teatro 
que me atrai muito. Tenho vontade de seguir 
na carreira. Eu estudo exatas, eletrotécnica, 
que também gosto, mas quero investir em 
teatro e cinema. 
 
-  Como você entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
O Alan e  a Dani estavam em busca de um 
ator que fosse da região, que vivesse em 

cidade pequena e que tivesse o sotaque do 
interior de Minas. Eles passaram a fazer 
busca nas escolas e em cursos de teatro da 
região de Cataguases, onde nasci e moro. Em 
2013, eu fazia três cursos de teatro ao 
mesmo tempo. E eles chegaram a ir em dois 
deles. Me acharam duas vezes, acredita? 
Chega a ser engraçado isso. Em um dos 
cursos, a Anna Luiza Paes e o Bernardo 
Lucindo também estudavam. E quando o 
Alan apareceu, tudo se uniu.
  
- Cataguases tem esta verve artística. É um 
verdadeiro celeiro de artistas.
Tem sim, muito no cinema e no teatro. E muito 
pela herança de Humberto Mauro, mas 
também pelas outras artes. Tem o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata. O filme, por exemplo, 
a gente filmou tudo por aqui na região.  Esta-
mos muito integrados no meio artístico. A 
gente costuma dizer que quem vive aqui e não 
faz arte é porque não quer. 

-  Como foram os testes? E nos ensaios? O Alan 
entregou o roteiro para vocês ou foi tudo aos 
poucos?

Foi um processo. No teste foi tudo muito livre e 
espontâneo. Depois que já estávamos selecio-
nados para o filme, ele ensaiava com a gente, 
distribuía fragmentos do roteiro, propunha 
exercícios e situações que tinham a ver com a 
história. Começamos a ensaiar as cenas espe-
cíficas do roteiro sempre com uma proposta 
muito livre, sem perder de vista a história 
principal. Todos os dias a gente se reunia. 
Primeiro, líamos as cenas sem intenção. 
Depois, começávamos a dar intenção, senti-
mento e tudo mais.
 
- O recurso de ensaiar pensando em sensa-
ções, como um gosto na boca, um toque na 
pele, ajudou bastante a se preparar para o 
personagem e suas principais cenas?
Muito! Chegava até a ser engraçado, mas 
funcionava demais. E nos ajudava muito. Por 
exemplo, quando tínhamos uma cena calma, 
ele dizia para a gente sentir um gosto doce na 
boca. Depois, quando tinha uma cena de briga, 
por exemplo, ele pedia para a gente pensar em 
outras sensações na boca, nos pés, ao pisar 
em terreno mais áspero... Foi muito fácil de ir 
registrando as emoções. É um jeito muito 
especial do Alan de trabalhar, mas foi muito 
bom, nos ajudou muito e foi muito fácil da 
gente pegar o sentimento de cada persona-
gem. Quando fomos filmar de fato, já sabíamos 
o roteiro inteiro. Não foi preciso pegar o que 
estava escrito e decorar. Apenas chegava em 
casa ao final de cada dia de filmagem e relia as 
cenas do dia seguinte para relembrar. 

- E funcionou muito, pois o resultado na tela é 
muito natural. Como foi criar a história de 
Kelton como ator, que traz uma mistura muito 
boa entre o poético e o real?

É natural e ao mesmo tempo fantástico. 
Quando vi o filme, fiquei muito emocionado. E  
foi  muito gostoso este trabalho. Eu nunca 
poderia esperar de um diretor brasileiro algo 
tão mágico e também com os pés no chão, de 
olho na realidade local da gente do lugar. É 
muito bom ver isso acontecer. Sem contar que 
trabalhar com meus amigos (Anna e Bernardo) 
e poder criar junto com eles teve um gosto 
especial a mais. Foi diferente de O Menino e o 
Espelho, em que eu era o único ator local no 
projeto. Em A Família Dionti todos éramos da 
região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial. 

- O que mais te marcou no projeto? 
A mistura entre o natural e o fantástico foi 
muito marcante. O Alan foi muito criativo, 
transmitindo tão bem o significado de tudo. Foi 
muito emocionante poder lidar com os 
elementos de cada personagem. Um que 
quando se apaixona vira água. O outro que é 
mais seco e literalmente chora areia. Esta 
brincadeira entre o literal e o poético me 
encantou. Filmar nos cenários reais também 
foi especial, pois os cenários eram os que exis-
tem mesmo. A infância do Kelton no filme é a 
vida do menino na roça mesmo. 

- O que você tem de em comum com Kelton? 
Eu não sou um menino típico do interior, pois 
moro na cidade, ainda que seja uma cidade 
pequena. Mas tenho muito em comum com ele 
quando o assunto são as emoções. Eu também 
não sou nada seco, sou muito água. No filme, 
por exemplo, o Kelton tenta ajudar o irmão a 
ser mais tenro, empresta um sonho para ele 
até. É muito bonito o significado simbólico 
disso tudo. Este carinho dele me inspira muito. 

- E como foi atuar ao lado da Anna e do 
Bernardo? Foi mais fácil atuar com os amigos?
Sim. Muito mais fácil. A energia entre nós é 
muito boa, nos entendemos muito bem. Não 
tivemos nenhum problema para encarar 
mesmo as cenas mais complexas. Eu e 
Bernardo, que é um pouco mais velho que eu, 
acho que três anos, nos tornamos verdadeiros 
irmãos. E isso é o que mais fica deste projeto 
lindo. 

- O que foi mais desafiador no filme?
A cena mais difícil de fazer foi a em que o 
Kelton se despede da Sofia. E eles acabam 
brigando. A discussão foi séria, a cena pedia 
concentração, pois tinha uma forte carga. O 
desafio entre repetir algumas vezes e, ao 
mesmo tempo, não repetir muito para não 
esvaziá-la foi muito grande. Mas acho que 
funcionou. Fora isso, o mais difícil foi a carga 
de trabalho, pois foi muito intenso. Filmamos 
em um mês e pouco, com muitas cenas e 
muitas locações. Conciliar tudo com a escola 
foi complexo, mas não difícil. Mas valeu a 
pena. O filme tem tudo para atrair a todo tipo 
de espectador. Está bonito, emociona, tem 
humor. É bom para todo mundo.



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 

Responsável pela produção geral e pela produção executiva de A Família Dionti, Daniela 
Vitorino tem papel crucial na realização do longa, que exigiu um produtor capaz de pensar o 
projeto em diversas esferas, da pesquisa de locações e busca do elenco, passando pela inscri-
ção do projeto no Edital de Produção de Longa-Metragem de Baixo Orçamento da Secretaria de 
Cultura do Estado do Rio de Janeiro em 2012. “Tudo começou com um conto do Alan (Minas, 
diretor). E quando soubemos do edital, três semanas antes da data limite, resolvemos arriscar. 
O Alan passou três semanas virando noites e conseguiu elaborar o roteiro. Mandamos e, no 
final de julho, ganhamos! A partir daí, decidimos aprimorar o projeto”, relembra ela, que 
fundou com Alan a produtora Caraminhola, em 2006. 

Daniela vive no Rio, mas nasceu em Brasília e é formada em Cinema pela Universidade 
Estácio de Sá, além de pós-graduada em Produção Executiva para Cinema e TV pela ESPM-RJ. 
Com vasta experiência em direção e produção de curtas-metragens, vídeos institucionais e 
comerciais para TV, também foi assistente de arte de Irene Black em séries da TV Futura, como 
Tecendo Saber, Multicurso e Livros Animados. Em 2002,  dirigiu o premiado curta Nas Estrelas 
e, em 2006, coordenou o Mercado de Conteúdo Audiovisual da Fiicav-SP. Em 2009, lançou o 
documentário A Morte Inventada – Alienação e o curta A língua das Coisas, em parceria com o 
programa Curta Criança do Ministério da Cultura e da TV Brasil. Em 2014 lançou através da 
Saraiva o livro A Morte Inventada – Ensaios e Vozes que organizou em parceria com o Alan 
Minas. Atualmente, além de se dedicar ao lançamento de A Família Dionti, prepara as séries de 
ficção Quando Ju Escapou pra Dentro e De Agora em Diante.

- A Família Dionti é um projeto que une talen-
tos, além de ser um case de coprodução bem 
sucedida, com parcerias com o Canal Brasil, 
apoio do polo de Cinema de Cataguases, com a 
Inglaterra. Como foi este processo?

De fato foi preciso estabelecer muitas 
parcerias para que este filme pudesse ser 
realizado. Nós ganhamos o edital de Produção 
de Longas de Baixo Orçamento da Secretaria 
de Cultura do Estado do Rio, que nos conce-
deu R$ 400 mil, mas nos impediu que captás-
semos qualquer outro recurso público, tanto 
federal quanto estadual ou municipal. Todo o 
restante deveria ser de origem privada. Isso 
tornou o projeto mais complicado em ques-
tão de orçamento, mas a vontade de realizar 
o filme era tanta que redimensionamos 
nossos gastos e fomos em frente.

Produção e Produção Executiva

DANIELA

- E disso surgiram parcerias com o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e o 
Canal Brasil?
Sim. Era preciso encontrar formas criativas de 
viabilizar o projeto e parceiros dispostos a 
embarcar nessa empreitada conosco. Por isso 
as parcerias com o Pólo de Cataguases, que 
nos apoiou muito com a logística das filma-
gens, foi muito importante. Através deles 
também conseguimos apoios de empresários 
locais que foram muito bem vindos. A parceria 
com o Canal Brasil foi fundamental, possibili-
tou que finalizássemos o filme com a qualida-
de necessária. Sem contar que também con-
seguimos um convênio com o CTAV. 

- É de fato um projeto que alinhava estrategi-
camente suas parcerias. Seu papel de produ-

tora e também co-criadora foi decisivo, não?
Com certeza. Sempre acreditamos muito 
nessa história e investimos muito no nosso 
sonho. A gente fez baixo orçamento, mas 
fomos ousados. Esta história é tão apaixonan-
te que queríamos explorar ao máximo o 
potencial de cada detalhe do filme. Mesmo 
com as limitações orçamentárias, fomos atrás 
de cada profissional que queríamos e aprovei-
tamos o máximo do talento de cada um. Até a 
música do Cordel do Fogo Encantado conse-
guimos. Foi tudo feito com muita paixão. Tudo 
é muito bem cuidado e isso se sente na tela. 

- Além das parcerias com os brasileiros, 
merece destaque a parceria entre Brasil e 
Inglaterra. Como aconteceu esta coprodução 
internacional?
O nosso caso foi todo realizado na esfera da 
parceria pessoal. Em 2012 foi assinado esse 
interesse de acordo de coprodução entre 
Brasil e Inglaterra, mas, por conta de burocra-
cias, ainda não foi estabelecido e posto em 
vigor. Na verdade, tudo começou com nosso 
coprodutor, produtor de finalização e super-
visor de efeitos especiais, Roni Rodrigues, que 
estudou na NFTS (National Film and Television 
School, na Inglaterra) e vive em Londres. O 
filme precisava de alguém que cuidasse dos 
efeitos especiais. E ele, que é nosso amigo e 
parceiro há mais de uma década, entrou para 
o projeto para cuidar destes aspectos do 
filme. Assim, começamos a estudar esta pos-
sibilidade de apoio com a escola para o pro-
cesso de finalização do longa. A NFTS é uma 
escola incrível, tem estúdios de TV e cinema, 
equipamento ótimos. E os alunos podem utili-
zar o suporte e os equipamentos da escola por 
um tempo depois que se formam. Além disso, 

os estudantes de lá, que têm que realizar 
vários trabalhos para concluir o curso, pode-
riam trabalhar no nosso projeto a um custo 
bacana. E assim a NFTS entrou para a Família 
Dionti. 

- Há outras parcerias que ligam o longa à 
Europa, não?
As relações com a Inglaterra foram evoluindo e 
acabamos fechando também uma parceria 
com uma coprodutora inglesa, Emily Morgan 
da Quidditty Films, que adora o Brasil, já traba-
lhou com filmes aqui, e queria investir mais em 
projetos nacionais. Para completar, a monta-
dora do longa, que também cursou NFTS é a 
Lívia Serpa (de Central do Brasil e Santiago) e 
mora em Londres. Além disso tem o nosso 
sound designer, Filipe Paszkiewickz, que 
também veio da mesma escola, é português e 
brasileiro, também mora em Londres e queria 
se aproximar do cinema brasileiro. Então, aca-
bamos criando este vínculo com Londres, mas 
tudo foi acontecendo. 

- O roteiro de A Família Dionti é muito lúdico, 
nos remete a Guimarães Rosa. Como vê este 
aspecto do filme em relação a outros longas 
brasileiros?
É um filme diferente do habitual, através do 
realismo fantástico e do homem do interior, 
nós abordamos questões universais. Em geral 
nossa produção está muito ligada às questões 
da realidade, de um dia a dia até muito duro 
que levamos para as telas. A questão do tempo 
também é importante. A Família Dionti tem o 
tempo um pouco mais dilatado, em que os 
acontecimentos acompanham o sentimento 
dos personagens e não um tempo necessaria-
mente cronológico. 

- Ao mesmo tempo, para o público infanto-ju-
venil, esse é um filme que oferece uma nova 
forma de curtir o cinema.
Exatamente. A gente subestima as crianças 
em geral. Quando Alan estava escrevendo, 
trabalhávamos com a idéia de filme infanto-
-juvenil, um conceito até muito vago. Mas 
quando fomos montar o filme, a Lívia comen-
tou que não achava que o filme fosse para 
crianças. “Este filme é para mim”, brincou ela. 
E entendemos, então, que o filme é para o 
público adulto também, pois trata de questões 
como a morte, o amor, a passagem da adoles-
cência. Percebemos que ele podia ser uma 
história para qualquer idade. 

- Como foi o processo de buscar, e encontrar, 
os atores certos para papeis tão especiais?
Foi intenso, mas muito gratificante. A gente 
começou visitando escolas de teatro da região 
de Cataguases. E ouvimos de várias fontes que o 
Murilo era ótimo, pois já tinha ganhado destaque 
em O Menino do Espelho. E quando o conhece-
mos confirmamos que ele é ótimo, além de 
muito tranquilo, tímido até, e de uma modéstia 
incrível. Concluir que ele seria o Kelton foi tão 
natural e rápido ao mesmo tempo. Depois, em 
seguida, era a vez de encontrar o ator para viver 
seu irmão. Visitamos, então, algumas escolas. 
Passeávamos pelas escolas nos recreios, como 
se fôssemos olheiros de futebol. E os que achá-
vamos que poderiam ser bacanas, chamávamos 
para fazer oficinas com a gente. Eram cerca de 
40 adolescentes e, ao final, ficou o Bernardo. 
Desde o primeiro dia, a gente sabia que ele não 
seria um garoto no set que apenas chegaria e 
atuaria, mas que iria querer ajudar, participar de 
tudo. E assim foi. Ele respondeu super bem aos 
testes e aos ensaios. 

- A propósito, como foi o processo de prepa-
ração dos jovens atores?
Foi muito intenso, mas um aprendizado para 
todos nós. Todos os dias, durante quatro 
horas, o Alan e os garotos ensaiaram por 
quatro meses. Foi uma imersão, que deu a eles 
muita intimidade. E isso foi crucial para que, 
quando fossem filmar, tudo fluísse muito bem. 
Para você ter uma ideia, os meninos só rece-
beram o roteiro completo no último dia de 
filmagem. Foi tudo muito construído com base 
na personalidade e nas falas próprias deles. 
Essa relação de confiança está na tela. 

- Outro elemento crucial para o filme foi filmar 
em locações reais em vez de cenários cons-
truídos. Como foi o processo de rodar nas 
paisagens de Cataguases e seus arredores?
Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 
posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa.  

- Como começou a atuar?
Quando eu era mais novo, meu irmão me 

contou que tinha conseguido uma bolsa em 
um curso de teatro que ele já fazia. Eu, então, 
aproveitei a oportunidade e comecei a fazer 
teatro. Eu já gostava muito, já fazia peças na 
escola. Fiz muito teatro até que em 2012 parti-
cipei do meu primeiro filme, O Menino no 
Espelho (de Guilherme Fiuza Zenha). Em 2013, 
veio o A Família Dionti. Foi tudo muito natural, 
muito gradativo e isso me deixa muito feliz. 

- O que mais te seduziu no teatro? O que te 
levou aos palcos?
A possibilidade de poder ser outra pessoa no 
palco, de poder montar um personagem, usar 
a criatividade. Há algo muito especial no teatro 
que me atrai muito. Tenho vontade de seguir 
na carreira. Eu estudo exatas, eletrotécnica, 
que também gosto, mas quero investir em 
teatro e cinema. 
 
-  Como você entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
O Alan e  a Dani estavam em busca de um 
ator que fosse da região, que vivesse em 

cidade pequena e que tivesse o sotaque do 
interior de Minas. Eles passaram a fazer 
busca nas escolas e em cursos de teatro da 
região de Cataguases, onde nasci e moro. Em 
2013, eu fazia três cursos de teatro ao 
mesmo tempo. E eles chegaram a ir em dois 
deles. Me acharam duas vezes, acredita? 
Chega a ser engraçado isso. Em um dos 
cursos, a Anna Luiza Paes e o Bernardo 
Lucindo também estudavam. E quando o 
Alan apareceu, tudo se uniu.
  
- Cataguases tem esta verve artística. É um 
verdadeiro celeiro de artistas.
Tem sim, muito no cinema e no teatro. E muito 
pela herança de Humberto Mauro, mas 
também pelas outras artes. Tem o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata. O filme, por exemplo, 
a gente filmou tudo por aqui na região.  Esta-
mos muito integrados no meio artístico. A 
gente costuma dizer que quem vive aqui e não 
faz arte é porque não quer. 

-  Como foram os testes? E nos ensaios? O Alan 
entregou o roteiro para vocês ou foi tudo aos 
poucos?

Foi um processo. No teste foi tudo muito livre e 
espontâneo. Depois que já estávamos selecio-
nados para o filme, ele ensaiava com a gente, 
distribuía fragmentos do roteiro, propunha 
exercícios e situações que tinham a ver com a 
história. Começamos a ensaiar as cenas espe-
cíficas do roteiro sempre com uma proposta 
muito livre, sem perder de vista a história 
principal. Todos os dias a gente se reunia. 
Primeiro, líamos as cenas sem intenção. 
Depois, começávamos a dar intenção, senti-
mento e tudo mais.
 
- O recurso de ensaiar pensando em sensa-
ções, como um gosto na boca, um toque na 
pele, ajudou bastante a se preparar para o 
personagem e suas principais cenas?
Muito! Chegava até a ser engraçado, mas 
funcionava demais. E nos ajudava muito. Por 
exemplo, quando tínhamos uma cena calma, 
ele dizia para a gente sentir um gosto doce na 
boca. Depois, quando tinha uma cena de briga, 
por exemplo, ele pedia para a gente pensar em 
outras sensações na boca, nos pés, ao pisar 
em terreno mais áspero... Foi muito fácil de ir 
registrando as emoções. É um jeito muito 
especial do Alan de trabalhar, mas foi muito 
bom, nos ajudou muito e foi muito fácil da 
gente pegar o sentimento de cada persona-
gem. Quando fomos filmar de fato, já sabíamos 
o roteiro inteiro. Não foi preciso pegar o que 
estava escrito e decorar. Apenas chegava em 
casa ao final de cada dia de filmagem e relia as 
cenas do dia seguinte para relembrar. 

- E funcionou muito, pois o resultado na tela é 
muito natural. Como foi criar a história de 
Kelton como ator, que traz uma mistura muito 
boa entre o poético e o real?

É natural e ao mesmo tempo fantástico. 
Quando vi o filme, fiquei muito emocionado. E  
foi  muito gostoso este trabalho. Eu nunca 
poderia esperar de um diretor brasileiro algo 
tão mágico e também com os pés no chão, de 
olho na realidade local da gente do lugar. É 
muito bom ver isso acontecer. Sem contar que 
trabalhar com meus amigos (Anna e Bernardo) 
e poder criar junto com eles teve um gosto 
especial a mais. Foi diferente de O Menino e o 
Espelho, em que eu era o único ator local no 
projeto. Em A Família Dionti todos éramos da 
região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial. 

- O que mais te marcou no projeto? 
A mistura entre o natural e o fantástico foi 
muito marcante. O Alan foi muito criativo, 
transmitindo tão bem o significado de tudo. Foi 
muito emocionante poder lidar com os 
elementos de cada personagem. Um que 
quando se apaixona vira água. O outro que é 
mais seco e literalmente chora areia. Esta 
brincadeira entre o literal e o poético me 
encantou. Filmar nos cenários reais também 
foi especial, pois os cenários eram os que exis-
tem mesmo. A infância do Kelton no filme é a 
vida do menino na roça mesmo. 

- O que você tem de em comum com Kelton? 
Eu não sou um menino típico do interior, pois 
moro na cidade, ainda que seja uma cidade 
pequena. Mas tenho muito em comum com ele 
quando o assunto são as emoções. Eu também 
não sou nada seco, sou muito água. No filme, 
por exemplo, o Kelton tenta ajudar o irmão a 
ser mais tenro, empresta um sonho para ele 
até. É muito bonito o significado simbólico 
disso tudo. Este carinho dele me inspira muito. 

- E como foi atuar ao lado da Anna e do 
Bernardo? Foi mais fácil atuar com os amigos?
Sim. Muito mais fácil. A energia entre nós é 
muito boa, nos entendemos muito bem. Não 
tivemos nenhum problema para encarar 
mesmo as cenas mais complexas. Eu e 
Bernardo, que é um pouco mais velho que eu, 
acho que três anos, nos tornamos verdadeiros 
irmãos. E isso é o que mais fica deste projeto 
lindo. 

- O que foi mais desafiador no filme?
A cena mais difícil de fazer foi a em que o 
Kelton se despede da Sofia. E eles acabam 
brigando. A discussão foi séria, a cena pedia 
concentração, pois tinha uma forte carga. O 
desafio entre repetir algumas vezes e, ao 
mesmo tempo, não repetir muito para não 
esvaziá-la foi muito grande. Mas acho que 
funcionou. Fora isso, o mais difícil foi a carga 
de trabalho, pois foi muito intenso. Filmamos 
em um mês e pouco, com muitas cenas e 
muitas locações. Conciliar tudo com a escola 
foi complexo, mas não difícil. Mas valeu a 
pena. O filme tem tudo para atrair a todo tipo 
de espectador. Está bonito, emociona, tem 
humor. É bom para todo mundo.



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 

- A Família Dionti é um projeto que une talen-
tos, além de ser um case de coprodução bem 
sucedida, com parcerias com o Canal Brasil, 
apoio do polo de Cinema de Cataguases, com a 
Inglaterra. Como foi este processo?

De fato foi preciso estabelecer muitas 
parcerias para que este filme pudesse ser 
realizado. Nós ganhamos o edital de Produção 
de Longas de Baixo Orçamento da Secretaria 
de Cultura do Estado do Rio, que nos conce-
deu R$ 400 mil, mas nos impediu que captás-
semos qualquer outro recurso público, tanto 
federal quanto estadual ou municipal. Todo o 
restante deveria ser de origem privada. Isso 
tornou o projeto mais complicado em ques-
tão de orçamento, mas a vontade de realizar 
o filme era tanta que redimensionamos 
nossos gastos e fomos em frente.

- E disso surgiram parcerias com o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e o 
Canal Brasil?
Sim. Era preciso encontrar formas criativas de 
viabilizar o projeto e parceiros dispostos a 
embarcar nessa empreitada conosco. Por isso 
as parcerias com o Pólo de Cataguases, que 
nos apoiou muito com a logística das filma-
gens, foi muito importante. Através deles 
também conseguimos apoios de empresários 
locais que foram muito bem vindos. A parceria 
com o Canal Brasil foi fundamental, possibili-
tou que finalizássemos o filme com a qualida-
de necessária. Sem contar que também con-
seguimos um convênio com o CTAV. 

- É de fato um projeto que alinhava estrategi-
camente suas parcerias. Seu papel de produ-

tora e também co-criadora foi decisivo, não?
Com certeza. Sempre acreditamos muito 
nessa história e investimos muito no nosso 
sonho. A gente fez baixo orçamento, mas 
fomos ousados. Esta história é tão apaixonan-
te que queríamos explorar ao máximo o 
potencial de cada detalhe do filme. Mesmo 
com as limitações orçamentárias, fomos atrás 
de cada profissional que queríamos e aprovei-
tamos o máximo do talento de cada um. Até a 
música do Cordel do Fogo Encantado conse-
guimos. Foi tudo feito com muita paixão. Tudo 
é muito bem cuidado e isso se sente na tela. 

- Além das parcerias com os brasileiros, 
merece destaque a parceria entre Brasil e 
Inglaterra. Como aconteceu esta coprodução 
internacional?
O nosso caso foi todo realizado na esfera da 
parceria pessoal. Em 2012 foi assinado esse 
interesse de acordo de coprodução entre 
Brasil e Inglaterra, mas, por conta de burocra-
cias, ainda não foi estabelecido e posto em 
vigor. Na verdade, tudo começou com nosso 
coprodutor, produtor de finalização e super-
visor de efeitos especiais, Roni Rodrigues, que 
estudou na NFTS (National Film and Television 
School, na Inglaterra) e vive em Londres. O 
filme precisava de alguém que cuidasse dos 
efeitos especiais. E ele, que é nosso amigo e 
parceiro há mais de uma década, entrou para 
o projeto para cuidar destes aspectos do 
filme. Assim, começamos a estudar esta pos-
sibilidade de apoio com a escola para o pro-
cesso de finalização do longa. A NFTS é uma 
escola incrível, tem estúdios de TV e cinema, 
equipamento ótimos. E os alunos podem utili-
zar o suporte e os equipamentos da escola por 
um tempo depois que se formam. Além disso, 

os estudantes de lá, que têm que realizar 
vários trabalhos para concluir o curso, pode-
riam trabalhar no nosso projeto a um custo 
bacana. E assim a NFTS entrou para a Família 
Dionti. 

- Há outras parcerias que ligam o longa à 
Europa, não?
As relações com a Inglaterra foram evoluindo e 
acabamos fechando também uma parceria 
com uma coprodutora inglesa, Emily Morgan 
da Quidditty Films, que adora o Brasil, já traba-
lhou com filmes aqui, e queria investir mais em 
projetos nacionais. Para completar, a monta-
dora do longa, que também cursou NFTS é a 
Lívia Serpa (de Central do Brasil e Santiago) e 
mora em Londres. Além disso tem o nosso 
sound designer, Filipe Paszkiewickz, que 
também veio da mesma escola, é português e 
brasileiro, também mora em Londres e queria 
se aproximar do cinema brasileiro. Então, aca-
bamos criando este vínculo com Londres, mas 
tudo foi acontecendo. 

- O roteiro de A Família Dionti é muito lúdico, 
nos remete a Guimarães Rosa. Como vê este 
aspecto do filme em relação a outros longas 
brasileiros?
É um filme diferente do habitual, através do 
realismo fantástico e do homem do interior, 
nós abordamos questões universais. Em geral 
nossa produção está muito ligada às questões 
da realidade, de um dia a dia até muito duro 
que levamos para as telas. A questão do tempo 
também é importante. A Família Dionti tem o 
tempo um pouco mais dilatado, em que os 
acontecimentos acompanham o sentimento 
dos personagens e não um tempo necessaria-
mente cronológico. 

- Ao mesmo tempo, para o público infanto-ju-
venil, esse é um filme que oferece uma nova 
forma de curtir o cinema.
Exatamente. A gente subestima as crianças 
em geral. Quando Alan estava escrevendo, 
trabalhávamos com a idéia de filme infanto-
-juvenil, um conceito até muito vago. Mas 
quando fomos montar o filme, a Lívia comen-
tou que não achava que o filme fosse para 
crianças. “Este filme é para mim”, brincou ela. 
E entendemos, então, que o filme é para o 
público adulto também, pois trata de questões 
como a morte, o amor, a passagem da adoles-
cência. Percebemos que ele podia ser uma 
história para qualquer idade. 

- Como foi o processo de buscar, e encontrar, 
os atores certos para papeis tão especiais?
Foi intenso, mas muito gratificante. A gente 
começou visitando escolas de teatro da região 
de Cataguases. E ouvimos de várias fontes que o 
Murilo era ótimo, pois já tinha ganhado destaque 
em O Menino do Espelho. E quando o conhece-
mos confirmamos que ele é ótimo, além de 
muito tranquilo, tímido até, e de uma modéstia 
incrível. Concluir que ele seria o Kelton foi tão 
natural e rápido ao mesmo tempo. Depois, em 
seguida, era a vez de encontrar o ator para viver 
seu irmão. Visitamos, então, algumas escolas. 
Passeávamos pelas escolas nos recreios, como 
se fôssemos olheiros de futebol. E os que achá-
vamos que poderiam ser bacanas, chamávamos 
para fazer oficinas com a gente. Eram cerca de 
40 adolescentes e, ao final, ficou o Bernardo. 
Desde o primeiro dia, a gente sabia que ele não 
seria um garoto no set que apenas chegaria e 
atuaria, mas que iria querer ajudar, participar de 
tudo. E assim foi. Ele respondeu super bem aos 
testes e aos ensaios. 

- A propósito, como foi o processo de prepa-
ração dos jovens atores?
Foi muito intenso, mas um aprendizado para 
todos nós. Todos os dias, durante quatro 
horas, o Alan e os garotos ensaiaram por 
quatro meses. Foi uma imersão, que deu a eles 
muita intimidade. E isso foi crucial para que, 
quando fossem filmar, tudo fluísse muito bem. 
Para você ter uma ideia, os meninos só rece-
beram o roteiro completo no último dia de 
filmagem. Foi tudo muito construído com base 
na personalidade e nas falas próprias deles. 
Essa relação de confiança está na tela. 

- Outro elemento crucial para o filme foi filmar 
em locações reais em vez de cenários cons-
truídos. Como foi o processo de rodar nas 
paisagens de Cataguases e seus arredores?
Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 
posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa.  

- Como começou a atuar?
Quando eu era mais novo, meu irmão me 

contou que tinha conseguido uma bolsa em 
um curso de teatro que ele já fazia. Eu, então, 
aproveitei a oportunidade e comecei a fazer 
teatro. Eu já gostava muito, já fazia peças na 
escola. Fiz muito teatro até que em 2012 parti-
cipei do meu primeiro filme, O Menino no 
Espelho (de Guilherme Fiuza Zenha). Em 2013, 
veio o A Família Dionti. Foi tudo muito natural, 
muito gradativo e isso me deixa muito feliz. 

- O que mais te seduziu no teatro? O que te 
levou aos palcos?
A possibilidade de poder ser outra pessoa no 
palco, de poder montar um personagem, usar 
a criatividade. Há algo muito especial no teatro 
que me atrai muito. Tenho vontade de seguir 
na carreira. Eu estudo exatas, eletrotécnica, 
que também gosto, mas quero investir em 
teatro e cinema. 
 
-  Como você entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
O Alan e  a Dani estavam em busca de um 
ator que fosse da região, que vivesse em 

cidade pequena e que tivesse o sotaque do 
interior de Minas. Eles passaram a fazer 
busca nas escolas e em cursos de teatro da 
região de Cataguases, onde nasci e moro. Em 
2013, eu fazia três cursos de teatro ao 
mesmo tempo. E eles chegaram a ir em dois 
deles. Me acharam duas vezes, acredita? 
Chega a ser engraçado isso. Em um dos 
cursos, a Anna Luiza Paes e o Bernardo 
Lucindo também estudavam. E quando o 
Alan apareceu, tudo se uniu.
  
- Cataguases tem esta verve artística. É um 
verdadeiro celeiro de artistas.
Tem sim, muito no cinema e no teatro. E muito 
pela herança de Humberto Mauro, mas 
também pelas outras artes. Tem o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata. O filme, por exemplo, 
a gente filmou tudo por aqui na região.  Esta-
mos muito integrados no meio artístico. A 
gente costuma dizer que quem vive aqui e não 
faz arte é porque não quer. 

-  Como foram os testes? E nos ensaios? O Alan 
entregou o roteiro para vocês ou foi tudo aos 
poucos?

Foi um processo. No teste foi tudo muito livre e 
espontâneo. Depois que já estávamos selecio-
nados para o filme, ele ensaiava com a gente, 
distribuía fragmentos do roteiro, propunha 
exercícios e situações que tinham a ver com a 
história. Começamos a ensaiar as cenas espe-
cíficas do roteiro sempre com uma proposta 
muito livre, sem perder de vista a história 
principal. Todos os dias a gente se reunia. 
Primeiro, líamos as cenas sem intenção. 
Depois, começávamos a dar intenção, senti-
mento e tudo mais.
 
- O recurso de ensaiar pensando em sensa-
ções, como um gosto na boca, um toque na 
pele, ajudou bastante a se preparar para o 
personagem e suas principais cenas?
Muito! Chegava até a ser engraçado, mas 
funcionava demais. E nos ajudava muito. Por 
exemplo, quando tínhamos uma cena calma, 
ele dizia para a gente sentir um gosto doce na 
boca. Depois, quando tinha uma cena de briga, 
por exemplo, ele pedia para a gente pensar em 
outras sensações na boca, nos pés, ao pisar 
em terreno mais áspero... Foi muito fácil de ir 
registrando as emoções. É um jeito muito 
especial do Alan de trabalhar, mas foi muito 
bom, nos ajudou muito e foi muito fácil da 
gente pegar o sentimento de cada persona-
gem. Quando fomos filmar de fato, já sabíamos 
o roteiro inteiro. Não foi preciso pegar o que 
estava escrito e decorar. Apenas chegava em 
casa ao final de cada dia de filmagem e relia as 
cenas do dia seguinte para relembrar. 

- E funcionou muito, pois o resultado na tela é 
muito natural. Como foi criar a história de 
Kelton como ator, que traz uma mistura muito 
boa entre o poético e o real?

É natural e ao mesmo tempo fantástico. 
Quando vi o filme, fiquei muito emocionado. E  
foi  muito gostoso este trabalho. Eu nunca 
poderia esperar de um diretor brasileiro algo 
tão mágico e também com os pés no chão, de 
olho na realidade local da gente do lugar. É 
muito bom ver isso acontecer. Sem contar que 
trabalhar com meus amigos (Anna e Bernardo) 
e poder criar junto com eles teve um gosto 
especial a mais. Foi diferente de O Menino e o 
Espelho, em que eu era o único ator local no 
projeto. Em A Família Dionti todos éramos da 
região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial. 

- O que mais te marcou no projeto? 
A mistura entre o natural e o fantástico foi 
muito marcante. O Alan foi muito criativo, 
transmitindo tão bem o significado de tudo. Foi 
muito emocionante poder lidar com os 
elementos de cada personagem. Um que 
quando se apaixona vira água. O outro que é 
mais seco e literalmente chora areia. Esta 
brincadeira entre o literal e o poético me 
encantou. Filmar nos cenários reais também 
foi especial, pois os cenários eram os que exis-
tem mesmo. A infância do Kelton no filme é a 
vida do menino na roça mesmo. 

- O que você tem de em comum com Kelton? 
Eu não sou um menino típico do interior, pois 
moro na cidade, ainda que seja uma cidade 
pequena. Mas tenho muito em comum com ele 
quando o assunto são as emoções. Eu também 
não sou nada seco, sou muito água. No filme, 
por exemplo, o Kelton tenta ajudar o irmão a 
ser mais tenro, empresta um sonho para ele 
até. É muito bonito o significado simbólico 
disso tudo. Este carinho dele me inspira muito. 

- E como foi atuar ao lado da Anna e do 
Bernardo? Foi mais fácil atuar com os amigos?
Sim. Muito mais fácil. A energia entre nós é 
muito boa, nos entendemos muito bem. Não 
tivemos nenhum problema para encarar 
mesmo as cenas mais complexas. Eu e 
Bernardo, que é um pouco mais velho que eu, 
acho que três anos, nos tornamos verdadeiros 
irmãos. E isso é o que mais fica deste projeto 
lindo. 

- O que foi mais desafiador no filme?
A cena mais difícil de fazer foi a em que o 
Kelton se despede da Sofia. E eles acabam 
brigando. A discussão foi séria, a cena pedia 
concentração, pois tinha uma forte carga. O 
desafio entre repetir algumas vezes e, ao 
mesmo tempo, não repetir muito para não 
esvaziá-la foi muito grande. Mas acho que 
funcionou. Fora isso, o mais difícil foi a carga 
de trabalho, pois foi muito intenso. Filmamos 
em um mês e pouco, com muitas cenas e 
muitas locações. Conciliar tudo com a escola 
foi complexo, mas não difícil. Mas valeu a 
pena. O filme tem tudo para atrair a todo tipo 
de espectador. Está bonito, emociona, tem 
humor. É bom para todo mundo.



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 

- A Família Dionti é um projeto que une talen-
tos, além de ser um case de coprodução bem 
sucedida, com parcerias com o Canal Brasil, 
apoio do polo de Cinema de Cataguases, com a 
Inglaterra. Como foi este processo?

De fato foi preciso estabelecer muitas 
parcerias para que este filme pudesse ser 
realizado. Nós ganhamos o edital de Produção 
de Longas de Baixo Orçamento da Secretaria 
de Cultura do Estado do Rio, que nos conce-
deu R$ 400 mil, mas nos impediu que captás-
semos qualquer outro recurso público, tanto 
federal quanto estadual ou municipal. Todo o 
restante deveria ser de origem privada. Isso 
tornou o projeto mais complicado em ques-
tão de orçamento, mas a vontade de realizar 
o filme era tanta que redimensionamos 
nossos gastos e fomos em frente.

- E disso surgiram parcerias com o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata, de Cataguases, e o 
Canal Brasil?
Sim. Era preciso encontrar formas criativas de 
viabilizar o projeto e parceiros dispostos a 
embarcar nessa empreitada conosco. Por isso 
as parcerias com o Pólo de Cataguases, que 
nos apoiou muito com a logística das filma-
gens, foi muito importante. Através deles 
também conseguimos apoios de empresários 
locais que foram muito bem vindos. A parceria 
com o Canal Brasil foi fundamental, possibili-
tou que finalizássemos o filme com a qualida-
de necessária. Sem contar que também con-
seguimos um convênio com o CTAV. 

- É de fato um projeto que alinhava estrategi-
camente suas parcerias. Seu papel de produ-

tora e também co-criadora foi decisivo, não?
Com certeza. Sempre acreditamos muito 
nessa história e investimos muito no nosso 
sonho. A gente fez baixo orçamento, mas 
fomos ousados. Esta história é tão apaixonan-
te que queríamos explorar ao máximo o 
potencial de cada detalhe do filme. Mesmo 
com as limitações orçamentárias, fomos atrás 
de cada profissional que queríamos e aprovei-
tamos o máximo do talento de cada um. Até a 
música do Cordel do Fogo Encantado conse-
guimos. Foi tudo feito com muita paixão. Tudo 
é muito bem cuidado e isso se sente na tela. 

- Além das parcerias com os brasileiros, 
merece destaque a parceria entre Brasil e 
Inglaterra. Como aconteceu esta coprodução 
internacional?
O nosso caso foi todo realizado na esfera da 
parceria pessoal. Em 2012 foi assinado esse 
interesse de acordo de coprodução entre 
Brasil e Inglaterra, mas, por conta de burocra-
cias, ainda não foi estabelecido e posto em 
vigor. Na verdade, tudo começou com nosso 
coprodutor, produtor de finalização e super-
visor de efeitos especiais, Roni Rodrigues, que 
estudou na NFTS (National Film and Television 
School, na Inglaterra) e vive em Londres. O 
filme precisava de alguém que cuidasse dos 
efeitos especiais. E ele, que é nosso amigo e 
parceiro há mais de uma década, entrou para 
o projeto para cuidar destes aspectos do 
filme. Assim, começamos a estudar esta pos-
sibilidade de apoio com a escola para o pro-
cesso de finalização do longa. A NFTS é uma 
escola incrível, tem estúdios de TV e cinema, 
equipamento ótimos. E os alunos podem utili-
zar o suporte e os equipamentos da escola por 
um tempo depois que se formam. Além disso, 

os estudantes de lá, que têm que realizar 
vários trabalhos para concluir o curso, pode-
riam trabalhar no nosso projeto a um custo 
bacana. E assim a NFTS entrou para a Família 
Dionti. 

- Há outras parcerias que ligam o longa à 
Europa, não?
As relações com a Inglaterra foram evoluindo e 
acabamos fechando também uma parceria 
com uma coprodutora inglesa, Emily Morgan 
da Quidditty Films, que adora o Brasil, já traba-
lhou com filmes aqui, e queria investir mais em 
projetos nacionais. Para completar, a monta-
dora do longa, que também cursou NFTS é a 
Lívia Serpa (de Central do Brasil e Santiago) e 
mora em Londres. Além disso tem o nosso 
sound designer, Filipe Paszkiewickz, que 
também veio da mesma escola, é português e 
brasileiro, também mora em Londres e queria 
se aproximar do cinema brasileiro. Então, aca-
bamos criando este vínculo com Londres, mas 
tudo foi acontecendo. 

- O roteiro de A Família Dionti é muito lúdico, 
nos remete a Guimarães Rosa. Como vê este 
aspecto do filme em relação a outros longas 
brasileiros?
É um filme diferente do habitual, através do 
realismo fantástico e do homem do interior, 
nós abordamos questões universais. Em geral 
nossa produção está muito ligada às questões 
da realidade, de um dia a dia até muito duro 
que levamos para as telas. A questão do tempo 
também é importante. A Família Dionti tem o 
tempo um pouco mais dilatado, em que os 
acontecimentos acompanham o sentimento 
dos personagens e não um tempo necessaria-
mente cronológico. 

- Ao mesmo tempo, para o público infanto-ju-
venil, esse é um filme que oferece uma nova 
forma de curtir o cinema.
Exatamente. A gente subestima as crianças 
em geral. Quando Alan estava escrevendo, 
trabalhávamos com a idéia de filme infanto-
-juvenil, um conceito até muito vago. Mas 
quando fomos montar o filme, a Lívia comen-
tou que não achava que o filme fosse para 
crianças. “Este filme é para mim”, brincou ela. 
E entendemos, então, que o filme é para o 
público adulto também, pois trata de questões 
como a morte, o amor, a passagem da adoles-
cência. Percebemos que ele podia ser uma 
história para qualquer idade. 

- Como foi o processo de buscar, e encontrar, 
os atores certos para papeis tão especiais?
Foi intenso, mas muito gratificante. A gente 
começou visitando escolas de teatro da região 
de Cataguases. E ouvimos de várias fontes que o 
Murilo era ótimo, pois já tinha ganhado destaque 
em O Menino do Espelho. E quando o conhece-
mos confirmamos que ele é ótimo, além de 
muito tranquilo, tímido até, e de uma modéstia 
incrível. Concluir que ele seria o Kelton foi tão 
natural e rápido ao mesmo tempo. Depois, em 
seguida, era a vez de encontrar o ator para viver 
seu irmão. Visitamos, então, algumas escolas. 
Passeávamos pelas escolas nos recreios, como 
se fôssemos olheiros de futebol. E os que achá-
vamos que poderiam ser bacanas, chamávamos 
para fazer oficinas com a gente. Eram cerca de 
40 adolescentes e, ao final, ficou o Bernardo. 
Desde o primeiro dia, a gente sabia que ele não 
seria um garoto no set que apenas chegaria e 
atuaria, mas que iria querer ajudar, participar de 
tudo. E assim foi. Ele respondeu super bem aos 
testes e aos ensaios. 

- A propósito, como foi o processo de prepa-
ração dos jovens atores?
Foi muito intenso, mas um aprendizado para 
todos nós. Todos os dias, durante quatro 
horas, o Alan e os garotos ensaiaram por 
quatro meses. Foi uma imersão, que deu a eles 
muita intimidade. E isso foi crucial para que, 
quando fossem filmar, tudo fluísse muito bem. 
Para você ter uma ideia, os meninos só rece-
beram o roteiro completo no último dia de 
filmagem. Foi tudo muito construído com base 
na personalidade e nas falas próprias deles. 
Essa relação de confiança está na tela. 

- Outro elemento crucial para o filme foi filmar 
em locações reais em vez de cenários cons-
truídos. Como foi o processo de rodar nas 
paisagens de Cataguases e seus arredores?
Foi uma filmagem com muito deslocamento, 
mas cada cenário era essencial para a história. 
Cada locação ficava em uma cidade. Filmamos 
em Cataguases as cenas da casa da família, do 
rio e da cachoeira, e nos deslocamos até Guiri-
cema para filmar na olaria. Além disso, passa-
mos três semanas em Leopoldina, perto de 
Recreio, onde está a escola, o armazém, e o 
posto de saúde; e em Muriaé, ficava o circo e a 
rocha, Gruta Santa.  

- Como começou a atuar?
Quando eu era mais novo, meu irmão me 

contou que tinha conseguido uma bolsa em 
um curso de teatro que ele já fazia. Eu, então, 
aproveitei a oportunidade e comecei a fazer 
teatro. Eu já gostava muito, já fazia peças na 
escola. Fiz muito teatro até que em 2012 parti-
cipei do meu primeiro filme, O Menino no 
Espelho (de Guilherme Fiuza Zenha). Em 2013, 
veio o A Família Dionti. Foi tudo muito natural, 
muito gradativo e isso me deixa muito feliz. 

- O que mais te seduziu no teatro? O que te 
levou aos palcos?
A possibilidade de poder ser outra pessoa no 
palco, de poder montar um personagem, usar 
a criatividade. Há algo muito especial no teatro 
que me atrai muito. Tenho vontade de seguir 
na carreira. Eu estudo exatas, eletrotécnica, 
que também gosto, mas quero investir em 
teatro e cinema. 
 
-  Como você entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
O Alan e  a Dani estavam em busca de um 
ator que fosse da região, que vivesse em 

cidade pequena e que tivesse o sotaque do 
interior de Minas. Eles passaram a fazer 
busca nas escolas e em cursos de teatro da 
região de Cataguases, onde nasci e moro. Em 
2013, eu fazia três cursos de teatro ao 
mesmo tempo. E eles chegaram a ir em dois 
deles. Me acharam duas vezes, acredita? 
Chega a ser engraçado isso. Em um dos 
cursos, a Anna Luiza Paes e o Bernardo 
Lucindo também estudavam. E quando o 
Alan apareceu, tudo se uniu.
  
- Cataguases tem esta verve artística. É um 
verdadeiro celeiro de artistas.
Tem sim, muito no cinema e no teatro. E muito 
pela herança de Humberto Mauro, mas 
também pelas outras artes. Tem o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata. O filme, por exemplo, 
a gente filmou tudo por aqui na região.  Esta-
mos muito integrados no meio artístico. A 
gente costuma dizer que quem vive aqui e não 
faz arte é porque não quer. 

-  Como foram os testes? E nos ensaios? O Alan 
entregou o roteiro para vocês ou foi tudo aos 
poucos?

Foi um processo. No teste foi tudo muito livre e 
espontâneo. Depois que já estávamos selecio-
nados para o filme, ele ensaiava com a gente, 
distribuía fragmentos do roteiro, propunha 
exercícios e situações que tinham a ver com a 
história. Começamos a ensaiar as cenas espe-
cíficas do roteiro sempre com uma proposta 
muito livre, sem perder de vista a história 
principal. Todos os dias a gente se reunia. 
Primeiro, líamos as cenas sem intenção. 
Depois, começávamos a dar intenção, senti-
mento e tudo mais.
 
- O recurso de ensaiar pensando em sensa-
ções, como um gosto na boca, um toque na 
pele, ajudou bastante a se preparar para o 
personagem e suas principais cenas?
Muito! Chegava até a ser engraçado, mas 
funcionava demais. E nos ajudava muito. Por 
exemplo, quando tínhamos uma cena calma, 
ele dizia para a gente sentir um gosto doce na 
boca. Depois, quando tinha uma cena de briga, 
por exemplo, ele pedia para a gente pensar em 
outras sensações na boca, nos pés, ao pisar 
em terreno mais áspero... Foi muito fácil de ir 
registrando as emoções. É um jeito muito 
especial do Alan de trabalhar, mas foi muito 
bom, nos ajudou muito e foi muito fácil da 
gente pegar o sentimento de cada persona-
gem. Quando fomos filmar de fato, já sabíamos 
o roteiro inteiro. Não foi preciso pegar o que 
estava escrito e decorar. Apenas chegava em 
casa ao final de cada dia de filmagem e relia as 
cenas do dia seguinte para relembrar. 

- E funcionou muito, pois o resultado na tela é 
muito natural. Como foi criar a história de 
Kelton como ator, que traz uma mistura muito 
boa entre o poético e o real?

É natural e ao mesmo tempo fantástico. 
Quando vi o filme, fiquei muito emocionado. E  
foi  muito gostoso este trabalho. Eu nunca 
poderia esperar de um diretor brasileiro algo 
tão mágico e também com os pés no chão, de 
olho na realidade local da gente do lugar. É 
muito bom ver isso acontecer. Sem contar que 
trabalhar com meus amigos (Anna e Bernardo) 
e poder criar junto com eles teve um gosto 
especial a mais. Foi diferente de O Menino e o 
Espelho, em que eu era o único ator local no 
projeto. Em A Família Dionti todos éramos da 
região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial. 

- O que mais te marcou no projeto? 
A mistura entre o natural e o fantástico foi 
muito marcante. O Alan foi muito criativo, 
transmitindo tão bem o significado de tudo. Foi 
muito emocionante poder lidar com os 
elementos de cada personagem. Um que 
quando se apaixona vira água. O outro que é 
mais seco e literalmente chora areia. Esta 
brincadeira entre o literal e o poético me 
encantou. Filmar nos cenários reais também 
foi especial, pois os cenários eram os que exis-
tem mesmo. A infância do Kelton no filme é a 
vida do menino na roça mesmo. 

- O que você tem de em comum com Kelton? 
Eu não sou um menino típico do interior, pois 
moro na cidade, ainda que seja uma cidade 
pequena. Mas tenho muito em comum com ele 
quando o assunto são as emoções. Eu também 
não sou nada seco, sou muito água. No filme, 
por exemplo, o Kelton tenta ajudar o irmão a 
ser mais tenro, empresta um sonho para ele 
até. É muito bonito o significado simbólico 
disso tudo. Este carinho dele me inspira muito. 

- E como foi atuar ao lado da Anna e do 
Bernardo? Foi mais fácil atuar com os amigos?
Sim. Muito mais fácil. A energia entre nós é 
muito boa, nos entendemos muito bem. Não 
tivemos nenhum problema para encarar 
mesmo as cenas mais complexas. Eu e 
Bernardo, que é um pouco mais velho que eu, 
acho que três anos, nos tornamos verdadeiros 
irmãos. E isso é o que mais fica deste projeto 
lindo. 

- O que foi mais desafiador no filme?
A cena mais difícil de fazer foi a em que o 
Kelton se despede da Sofia. E eles acabam 
brigando. A discussão foi séria, a cena pedia 
concentração, pois tinha uma forte carga. O 
desafio entre repetir algumas vezes e, ao 
mesmo tempo, não repetir muito para não 
esvaziá-la foi muito grande. Mas acho que 
funcionou. Fora isso, o mais difícil foi a carga 
de trabalho, pois foi muito intenso. Filmamos 
em um mês e pouco, com muitas cenas e 
muitas locações. Conciliar tudo com a escola 
foi complexo, mas não difícil. Mas valeu a 
pena. O filme tem tudo para atrair a todo tipo 
de espectador. Está bonito, emociona, tem 
humor. É bom para todo mundo.



- Como começou todo o projeto de A Família 
Dionti? Quando surgiu a primeira idéia de levar 
para a tela esta história desta família tão 
especial?

Foi um caminho que teve duas vias. Houve 
o edital de filmes de Baixo Orçamento (Edital 
de Produção de Longa-Metragem de Baixo 
Orçamento da Secretaria de Cultura do Estado 
do Rio de Janeiro2012) no qual inscrevemos o 
projeto, em 2012. E havia um conto que eu 
tinha escrito. A partir do edital, surgiu a idéia 
de adaptar esse pequeno conto para um rotei-
ro de longa-metragem. O prazo limite de 

inscrição estava bem próximo, me tranquei 
em casa por três semanas e mergulhei de 
cabeça nessa história. Fizemos a inscrição e 
fomos contemplados.

- Esse edital, a propósito, premiou a produção 
com um valor enxuto até mesmo para os 
padrões dos filmes de baixo orçamento. Como 
foi o desafio de realizar um longa com grande 
valor agregado de produção e, ao mesmo 
tempo, tão econômico?
Foi realmente um enorme desafio. Recebemos 
R$ 400 mil, um valor muito baixo até mesmo 

para os BOs, que em geral premiam com R$ 
1.200.000. Mas queríamos muito fazer este 
filme, estávamos apaixonados por essa histó-
ria, e acabamos aceitando as condições. Tive-
mos que ser muito engenhosos, em cada 
etapa conseguimos agregar parcerias que 
apoiaram a melhor viabilização técnica e 
artística do filme. 

- Quais foram as mudanças principais?
A história foi ganhando outro formato confor-
me fui me aproximando daquela região, 
daquela atmosfera em geral. Eu conhecia o 
universo de Minas, o sotaque, as paisagens... 
Mas quando saímos em campo atrás de loca-
ção para filmar, encontramos tanta coisa inte-
ressante, que logo após a primeira viagem 
retornei ao Rio e refiz todo o roteiro. Fui 
tomado por aquela atmosfera. Os armazéns, 
as praças, os sanfoneiros, os cigarros de palha 
e as conversas regadas a café à beira de um 
fogão à lenha, tudo me emprestou vivência 
para o filme. Conversei com muitas pessoas 
idosas, o que adoro fazer, e incorporamos 
muito dessa experiência: a contação, e o 
prosear. Trouxe aquele tempo, aquela lógica 
de raciocínio para o roteiro, que não é a nossa 
lógica urbana. Por exemplo, uma mudança 
significativa que ocorreu foi a profissão de 
Josué, o pai, que por sua vez, acarretou em 
muitas outras mudanças na história.

- Ele era vaqueiro no roteiro original, não? E 
acabou indo trabalhar na olaria.
Sim, era vaqueiro. Mas, em uma das viagens, 
nos deparamos com uma fábrica de tijolos. 
Aquele lugar me causou uma sensação muito 
forte, era abafado, tinha uma poeira que 
impregnava o ar, parecia nunca sedimentar. 

As pessoas eram empoeiradas, sujas e transi-
tavam pra lá e pra cá, naquele local amplo, 
num mundo de tijolos empilhados. E a todo o 
tempo havia uma máquina com seu ruído 
constante, e uma estrondosa batida que mar-
cava o ritmo do lugar... Era kafkiano, um 
ambiente muito desconfortável para mim, 
mas que não causava qualquer desconforto 
para eles, que conviviam naturalmente com 
tantas informações. Foi tão estranho, distante 
de mim, que eu adorei. E meu dei conta que 
precisava incorporar tudo aquilo no filme. Daí 
veio a decisão de que o pai precisava trabalhar 
naquele lugar, e não com animais. Porque ele 
era muito aquilo: os tijolos, aquela máquina, a 
poeira: a mistura de água e terra, elementos 
fortes, que representam a natureza distinta 
dos filhos. 

- Uma combinação perfeita para completar a 
família, não? Uma vez que um dos filhos chora 
areia e o outro se derrete.
Exatamente. Um é terra e o outro é água. É 
uma coincidência incrível, que veio bem a 
calhar. Revela a forma como o pai lida e trans-
forma os extremos. Apesar desse personagem 
parecer duro, austero a princípio, no fundo ele 
é doce e carinhoso. O filme fala de transforma-
ção, todo mundo se transforma. 

- A propósito, no filme, há muitas transforma-
ções. O que a priori parecia verdade depois 
muda. 
O filme brinca o tempo todo com as mudanças. 
O médico, por exemplo, que a princípio era 
verdadeiro, se revela falso. E os pacientes se 
transformam em algo fora do real. Tudo oscila 
entre os extremos da realidade e da fantasia. É 
um organismo vivo. As transformações ocor-

reram tanto dentro quanto fora da tela. A 
gente começa um trabalho desde o roteiro e a 
cada momento o filme vai ganhando vida a 
cada dia, com a entrada da equipe, do elenco. 
É como se eu fosse me surpreendendo à todo 
momento. É um processo, que mesmo con-
cluído, ainda me abre novas percepções. 

- A mudança do real para o fantástico é, no 
entanto, muito natural. 
A gramática do fantástico é algo que perdemos 
quando deixamos a infância. Conforme somos 
educados, rompemos a ligação com a fantasia. 
Em geral, quando a gente vê um filme fanta-
sioso, ou ligado à criança, há um sinal como 
um sininho, uma mudança de cor quando a 
‘fantasia começa’. E a lógica da infância, da 
poesia não é assim. Ela transgride, como em 
Manoel de Barros ou Guimarães Rosa, a gente 
se permite esta lógica, que é da infância, e que 
se perde com o tempo. E é por isso que a inter-
pretação dos atores no filme tinha de ser 
realista, natural. 

- E, apesar de estarem falando as coisas mais, 
a priori, absurdas, há uma coerência no que 
dizem. 
Para eles, é tudo natural. No fundo, penso que 
a gente trabalha com um tom a mais no longa, 
que é do realismo fantástico, mas não há nada 
ali que não seja do humano. A gente coloca 
uma oitava acima, exagera, mas quem nunca 
esperou alguém que nunca volta, ou chorou 
grãos de areia? O diálogo se mantém com o 
público do filme porque tudo é do humano. 
Tudo é da gente. 

- De fato os sentimentos dos personagens são 
muito humanos, não? É quase como se você 

filmasse, num tom expressionista, o que eles 
sentem. 
Quando a gente cresce, a gente perde a inge-
nuidade. Este é um grande equívoco. A gente 
tem o hábito de associar a ingenuidade à 
pureza. E quando a gente perde a ingenuidade 
perde, em geral, também a pureza. A gente 
precisa manter este olhar puro sobre as 
coisas. Mas é tão difícil. A gente é massacrado 
de informações, precisamos saber de tudo. 
Não precisamos ser pessimistas, cínicos, 
niilistas. É importante que aos poucos as 
coisas se descortinem, mas que não se perca a 
pureza. A gente derrete sim, vira outra coisa, 
se transforma a todo o tempo. Toma um 
caixote a cada semana, vai mudando, refazen-
do opiniões. 

- Como foi dirigir Anna Luiza Paes, Murilo 
Quirino, e Bernardo Santos? E o processo de 
ensaiar com eles para que as atuações fossem 
o mais naturais possíveis?                                                                                           
Foi muito rico. Houve uma entrega muito 
bacana. Ao trabalhar com adolescentes, acho 
que  a idéia de criar uma memória muscular, 
física, foi uma das melhores estratégias para 
que eles acessassem as emoções. Isso vale 
para trabalhar com adultos também. Mas no 
caso dos garotos os efeitos foram incríveis. O 
texto saía muito natural. Ao criar elementos de 
calor, de frio, de água, pegar algo quente, pisar 
em uma lixa, saborear pimenta, chocolate, as 
sensações e as emoções se criavam. Eu falava: 
‘Você está brigando com alguém que você 
gosta.’ Então, há raiva e afeição, não é uma 
briga seca. Há uma água que corre aí dentro, 
há um chocolate. Este processo não foi racio-
nal, mas sim muscular, trouxe nuances e foi 
uma ferramenta muito útil. Foi um tempo de 

muitas descobertas. São meninos incríveis e 
que se tornaram nossos amigos.

- A escolha de trabalhar com jovens atores 
locais foi acertada então. 
Claro! Nem me passava pela cabeça trabalhar 
com atores que não fossem da região onde a 
história se passa, pois o que eles trouxeram de 
sotaque, de cultura, não tem comparação. Era 
possível trabalhar o sotaque com outros atores 
do Rio, mas não seria a mesma coisa. A cons-
trução de cada frase, o jeito de falar ‘Eu não 
posso comprar minha bicicleta mais’, era algo 
único, próprio deles. Este foi o grande prazer 
desta pesquisa de elenco. Ir a campo, fazer os 
testes nas escolas de teatro locais, descobrir os 
meninos, ensaiar com eles, foi muito instigante. 

- Este processo da busca pelo autêntico e 
natural também se vê na decupagem e na 
edição final do longa.
O ator não pensa para responder uma pergun-
ta, ele tem a fala decorada. Mas o personagem 
não. O personagem não sabe o que o outro vai 
dizer. Ele hesita e pensa, mesmo que seja por 
frações de segundos. Por isso é que foi tão 
importante para a decupagem do filme. Não há 
plano e contra-plano. Seria muito mais fácil 
para mim, de montar, de tudo. Mas acho que 
quanto menos eu interferisse na história, 
melhor seria. Partir da utopia do documentário 
que a gente chega no local e não o toca é 
impossível. Isso mais ainda na questão da 
ficção. Mas, de alguma forma, quando o dire-
tor não aparece muito, o filme ganha. O filme 
está acima do diretor, do montador... No 
processo de montagem percebi muito isso. Eu 
adorava algumas sequências, mas cortamos 
porque o filme pedia isso.

- Neste sentido do diretor que deixa que a 
ação aconteça e interfere o mínimo possível, 
você citaria algum diretor cuja obra te inspira? 
Gosto do cinema do Abbas Kiarostami, do Emir 
Kustirica, do Marcelo Gomes, do Karim Aïnouz. 
Adoro a ideia do Kiarostami do cinema da 
secura, da falta do contra-plano, de sequên-
cias inteiras em que um personagem conversa 
com alguém que nem aparece na tela. É insti-
gante, pois o espectador precisa construir 
isso, ser ativo, deixar de ser passivo. Acho que 
a gente revela alguns passos dos personagens, 
mas não todos, para que o espectador possa 
construir imagens, pensamentos, e o que virá. 
É uma forma de quem assiste fazer cinema 
junto com o cineasta. 

- Outro elemento muito importante para a 
narrativa são as locações, as paisagens. Como 
foi a escolha de filmar em Minas Gerais e por 
que filmar na região de Cataguases?
Seria possível filmar esta história no Rio ou em 
outro local, mas para nós era importante 
absorver a atmosfera do universo em que se 
passa a história. Havia um gosto especial ir 
Cataguases, me envolvi com seus arredores 
rurais. É um universo sedutor, onde fico con-
fortável para realizar um filme fantástico. No 
mato estou em casa. Sem contar que o apoio 
que tivemos para a produção do Pólo Audiovi-
sual de Cataguases, com seus profissionais e 
sua estrutura, foi crucial para esta decisão. 

- Como foi a escolha das locações e sua 
importância para a história?
A locação foi além da função de pano de fundo, 
tornou-se personagem. A casa isolada, a 
estrada, as bicicletas, a terra, os morros, o 
telhado amarelo... Tudo isso empresta uma 

nova camada de leitura à história. E a natureza 
traz essa carga de fantasia e mistério para o 
filme. A gente praticamente tropeçou em 
todas as locações, com o olhar sempre atento, 
claro. Além da Olaria, outro exemplo é a Gruta 
Santa. Ela não existia no roteiro original, mas 
quando nos deparamos com aquela caverna, 
não tinha como deixar de fora, ela é poderosa. 
Eu não tive escolha, precisava filmar ali. É 
neste sentido que a locação e a natureza 
marcam presença forte no filme. 

- Outro ponto é a estrada na história. Os garo-
tos estão sempre se deslocando. 
Há este tempo do deslocamento. Eles estão 
sempre na estrada, mas voltam ao mesmo 
ponto. Isso gera uma inquietude e tensão. A 
terra, a secura, a poeira nos causam descon-
forto e, ao mesmo tempo, acolhimento. São 
sentimentos polarizados. Ao mesmo tempo, a 
casa, que é o ponto fixo, tem a força simbólica 
dos objetos, como o telhado amarelo, a caixa 
d’água, seu interior. Tudo isso ajuda a contar a 
história.

- Como foi a descoberta da casa em que 
moram os garotos? Ela sofreu muitas interfe-
rências da direção de arte?
Foi por acaso, estávamos passando para encon-
trar seu Zico, mestre do Bate-pau, que filmamos 
e a encontramos. Batemos na porta e falamos 
com os moradores, que foram muito receptivos. 
Fizemos poucas, mas importantes modificações. 
A parede, por exemplo, era de azulejo, cobrimos 
com massa e pintamos para dar uma textura 
mais antiga. E outras poucas adaptações. 

- Apesar destas intervenções, a energia que 
uma casa real trouxe foi importante?

Apesar de mudarmos poucas coisas, a energia 
da vivência que os moradores reais dão à casa 
era real e pode ser sentida. Isso faz toda dife-
rença. É um lar de fato, onde pessoas brincam 
no campinho do quintal, cozinham, dormem e 
vivem. Um detalhe que gosto de ressaltar foi a 
presença da mãe que inserimos no ambiente. 
Há uma quarta cadeira vazia, o retrato faltan-
do e sua marca na parede... Esta mãe, ainda 
que distante, é presente o tempo inteiro. A 
casa ainda tem o cheiro dela. Até na mesa de 
comer eles dividem o silêncio, pois existe algo 
que não é falado. Parece que há alguém pronto 
para falar. Gosto muito destas dicotomias do 
filme. Os bonecos que eles criam, por exemplo, 
para jogarem futebol com eles são outra forma 
de compensação do vazio, da ausência. 

Aos 15 anos, Murilo Quirino já tem experiência de sobra nos palcos e nas telas. Estudante 
de teatro desde os nove anos, é apaixonado pela arte de atuar. Já participou de vários espetá-
culos em sua cidade natal, Cataguases, e do longa-metragem O Menino no Espelho (de Guilher-
me Fiuza Zenha), que marcou sua estréia no cinema, em 2012. Kelton, o garoto que derrete de 
amor em A Família Dionti, é seu primeiro protagonista no cinema, mas se depender de seu 
carisma e talento, muitos outros virão. 

Ainda que sua carreira esteja cada vez mais próxima dos palcos e sets, Murilo faz questão 
de levar com afinco a escola. Atualmente, ele cursa o primeiro ano do Ensino Médio e estuda 
eletrotécnica. “A combinação é inusitada, mas gosto disso. Adoro atuar, faço cursos de teatro, 
participo de peças, mas tenho este plano B em eletrotécnica. É bom ter esses dois caminhos 
pela frente”, conta ele, que é fã de filmes brasileiros também e sempre que encontra um tempo 
entre estudos e o teatro, vai ao cinema. 

- Como começou a atuar?
Quando eu era mais novo, meu irmão me 

contou que tinha conseguido uma bolsa em 
um curso de teatro que ele já fazia. Eu, então, 
aproveitei a oportunidade e comecei a fazer 
teatro. Eu já gostava muito, já fazia peças na 
escola. Fiz muito teatro até que em 2012 parti-
cipei do meu primeiro filme, O Menino no 
Espelho (de Guilherme Fiuza Zenha). Em 2013, 
veio o A Família Dionti. Foi tudo muito natural, 
muito gradativo e isso me deixa muito feliz. 

- O que mais te seduziu no teatro? O que te 
levou aos palcos?
A possibilidade de poder ser outra pessoa no 
palco, de poder montar um personagem, usar 
a criatividade. Há algo muito especial no teatro 
que me atrai muito. Tenho vontade de seguir 
na carreira. Eu estudo exatas, eletrotécnica, 
que também gosto, mas quero investir em 
teatro e cinema. 
 
-  Como você entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
O Alan e  a Dani estavam em busca de um 
ator que fosse da região, que vivesse em 
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cidade pequena e que tivesse o sotaque do 
interior de Minas. Eles passaram a fazer 
busca nas escolas e em cursos de teatro da 
região de Cataguases, onde nasci e moro. Em 
2013, eu fazia três cursos de teatro ao 
mesmo tempo. E eles chegaram a ir em dois 
deles. Me acharam duas vezes, acredita? 
Chega a ser engraçado isso. Em um dos 
cursos, a Anna Luiza Paes e o Bernardo 
Lucindo também estudavam. E quando o 
Alan apareceu, tudo se uniu.
  
- Cataguases tem esta verve artística. É um 
verdadeiro celeiro de artistas.
Tem sim, muito no cinema e no teatro. E muito 
pela herança de Humberto Mauro, mas 
também pelas outras artes. Tem o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata. O filme, por exemplo, 
a gente filmou tudo por aqui na região.  Esta-
mos muito integrados no meio artístico. A 
gente costuma dizer que quem vive aqui e não 
faz arte é porque não quer. 

-  Como foram os testes? E nos ensaios? O Alan 
entregou o roteiro para vocês ou foi tudo aos 
poucos?

Foi um processo. No teste foi tudo muito livre e 
espontâneo. Depois que já estávamos selecio-
nados para o filme, ele ensaiava com a gente, 
distribuía fragmentos do roteiro, propunha 
exercícios e situações que tinham a ver com a 
história. Começamos a ensaiar as cenas espe-
cíficas do roteiro sempre com uma proposta 
muito livre, sem perder de vista a história 
principal. Todos os dias a gente se reunia. 
Primeiro, líamos as cenas sem intenção. 
Depois, começávamos a dar intenção, senti-
mento e tudo mais.
 
- O recurso de ensaiar pensando em sensa-
ções, como um gosto na boca, um toque na 
pele, ajudou bastante a se preparar para o 
personagem e suas principais cenas?
Muito! Chegava até a ser engraçado, mas 
funcionava demais. E nos ajudava muito. Por 
exemplo, quando tínhamos uma cena calma, 
ele dizia para a gente sentir um gosto doce na 
boca. Depois, quando tinha uma cena de briga, 
por exemplo, ele pedia para a gente pensar em 
outras sensações na boca, nos pés, ao pisar 
em terreno mais áspero... Foi muito fácil de ir 
registrando as emoções. É um jeito muito 
especial do Alan de trabalhar, mas foi muito 
bom, nos ajudou muito e foi muito fácil da 
gente pegar o sentimento de cada persona-
gem. Quando fomos filmar de fato, já sabíamos 
o roteiro inteiro. Não foi preciso pegar o que 
estava escrito e decorar. Apenas chegava em 
casa ao final de cada dia de filmagem e relia as 
cenas do dia seguinte para relembrar. 

- E funcionou muito, pois o resultado na tela é 
muito natural. Como foi criar a história de 
Kelton como ator, que traz uma mistura muito 
boa entre o poético e o real?

É natural e ao mesmo tempo fantástico. 
Quando vi o filme, fiquei muito emocionado. E  
foi  muito gostoso este trabalho. Eu nunca 
poderia esperar de um diretor brasileiro algo 
tão mágico e também com os pés no chão, de 
olho na realidade local da gente do lugar. É 
muito bom ver isso acontecer. Sem contar que 
trabalhar com meus amigos (Anna e Bernardo) 
e poder criar junto com eles teve um gosto 
especial a mais. Foi diferente de O Menino e o 
Espelho, em que eu era o único ator local no 
projeto. Em A Família Dionti todos éramos da 
região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial. 

- O que mais te marcou no projeto? 
A mistura entre o natural e o fantástico foi 
muito marcante. O Alan foi muito criativo, 
transmitindo tão bem o significado de tudo. Foi 
muito emocionante poder lidar com os 
elementos de cada personagem. Um que 
quando se apaixona vira água. O outro que é 
mais seco e literalmente chora areia. Esta 
brincadeira entre o literal e o poético me 
encantou. Filmar nos cenários reais também 
foi especial, pois os cenários eram os que exis-
tem mesmo. A infância do Kelton no filme é a 
vida do menino na roça mesmo. 

- O que você tem de em comum com Kelton? 
Eu não sou um menino típico do interior, pois 
moro na cidade, ainda que seja uma cidade 
pequena. Mas tenho muito em comum com ele 
quando o assunto são as emoções. Eu também 
não sou nada seco, sou muito água. No filme, 
por exemplo, o Kelton tenta ajudar o irmão a 
ser mais tenro, empresta um sonho para ele 
até. É muito bonito o significado simbólico 
disso tudo. Este carinho dele me inspira muito. 

- E como foi atuar ao lado da Anna e do 
Bernardo? Foi mais fácil atuar com os amigos?
Sim. Muito mais fácil. A energia entre nós é 
muito boa, nos entendemos muito bem. Não 
tivemos nenhum problema para encarar 
mesmo as cenas mais complexas. Eu e 
Bernardo, que é um pouco mais velho que eu, 
acho que três anos, nos tornamos verdadeiros 
irmãos. E isso é o que mais fica deste projeto 
lindo. 

- O que foi mais desafiador no filme?
A cena mais difícil de fazer foi a em que o 
Kelton se despede da Sofia. E eles acabam 
brigando. A discussão foi séria, a cena pedia 
concentração, pois tinha uma forte carga. O 
desafio entre repetir algumas vezes e, ao 
mesmo tempo, não repetir muito para não 
esvaziá-la foi muito grande. Mas acho que 
funcionou. Fora isso, o mais difícil foi a carga 
de trabalho, pois foi muito intenso. Filmamos 
em um mês e pouco, com muitas cenas e 
muitas locações. Conciliar tudo com a escola 
foi complexo, mas não difícil. Mas valeu a 
pena. O filme tem tudo para atrair a todo tipo 
de espectador. Está bonito, emociona, tem 
humor. É bom para todo mundo.



- Como começou a atuar?
Quando eu era mais novo, meu irmão me 

contou que tinha conseguido uma bolsa em 
um curso de teatro que ele já fazia. Eu, então, 
aproveitei a oportunidade e comecei a fazer 
teatro. Eu já gostava muito, já fazia peças na 
escola. Fiz muito teatro até que em 2012 parti-
cipei do meu primeiro filme, O Menino no 
Espelho (de Guilherme Fiuza Zenha). Em 2013, 
veio o A Família Dionti. Foi tudo muito natural, 
muito gradativo e isso me deixa muito feliz. 

- O que mais te seduziu no teatro? O que te 
levou aos palcos?
A possibilidade de poder ser outra pessoa no 
palco, de poder montar um personagem, usar 
a criatividade. Há algo muito especial no teatro 
que me atrai muito. Tenho vontade de seguir 
na carreira. Eu estudo exatas, eletrotécnica, 
que também gosto, mas quero investir em 
teatro e cinema. 
 
-  Como você entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
O Alan e  a Dani estavam em busca de um 
ator que fosse da região, que vivesse em 

cidade pequena e que tivesse o sotaque do 
interior de Minas. Eles passaram a fazer 
busca nas escolas e em cursos de teatro da 
região de Cataguases, onde nasci e moro. Em 
2013, eu fazia três cursos de teatro ao 
mesmo tempo. E eles chegaram a ir em dois 
deles. Me acharam duas vezes, acredita? 
Chega a ser engraçado isso. Em um dos 
cursos, a Anna Luiza Paes e o Bernardo 
Lucindo também estudavam. E quando o 
Alan apareceu, tudo se uniu.
  
- Cataguases tem esta verve artística. É um 
verdadeiro celeiro de artistas.
Tem sim, muito no cinema e no teatro. E muito 
pela herança de Humberto Mauro, mas 
também pelas outras artes. Tem o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata. O filme, por exemplo, 
a gente filmou tudo por aqui na região.  Esta-
mos muito integrados no meio artístico. A 
gente costuma dizer que quem vive aqui e não 
faz arte é porque não quer. 

-  Como foram os testes? E nos ensaios? O Alan 
entregou o roteiro para vocês ou foi tudo aos 
poucos?

Foi um processo. No teste foi tudo muito livre e 
espontâneo. Depois que já estávamos selecio-
nados para o filme, ele ensaiava com a gente, 
distribuía fragmentos do roteiro, propunha 
exercícios e situações que tinham a ver com a 
história. Começamos a ensaiar as cenas espe-
cíficas do roteiro sempre com uma proposta 
muito livre, sem perder de vista a história 
principal. Todos os dias a gente se reunia. 
Primeiro, líamos as cenas sem intenção. 
Depois, começávamos a dar intenção, senti-
mento e tudo mais.

- O recurso de ensaiar pensando em sensa-
ções, como um gosto na boca, um toque na 
pele, ajudou bastante a se preparar para o 
personagem e suas principais cenas?
Muito! Chegava até a ser engraçado, mas 
funcionava demais. E nos ajudava muito. Por 
exemplo, quando tínhamos uma cena calma, 
ele dizia para a gente sentir um gosto doce na 
boca. Depois, quando tinha uma cena de briga, 
por exemplo, ele pedia para a gente pensar em 
outras sensações na boca, nos pés, ao pisar 
em terreno mais áspero... Foi muito fácil de ir 
registrando as emoções. É um jeito muito 
especial do Alan de trabalhar, mas foi muito 
bom, nos ajudou muito e foi muito fácil da 
gente pegar o sentimento de cada persona-
gem. Quando fomos filmar de fato, já sabíamos 
o roteiro inteiro. Não foi preciso pegar o que 
estava escrito e decorar. Apenas chegava em 
casa ao final de cada dia de filmagem e relia as 
cenas do dia seguinte para relembrar. 

- E funcionou muito, pois o resultado na tela é 
muito natural. Como foi criar a história de 
Kelton como ator, que traz uma mistura muito 
boa entre o poético e o real?

É natural e ao mesmo tempo fantástico. 
Quando vi o filme, fiquei muito emocionado. E  
foi  muito gostoso este trabalho. Eu nunca 
poderia esperar de um diretor brasileiro algo 
tão mágico e também com os pés no chão, de 
olho na realidade local da gente do lugar. É 
muito bom ver isso acontecer. Sem contar que 
trabalhar com meus amigos (Anna e Bernardo) 
e poder criar junto com eles teve um gosto 
especial a mais. Foi diferente de O Menino e o 
Espelho, em que eu era o único ator local no 
projeto. Em A Família Dionti todos éramos da 
região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial. 

- O que mais te marcou no projeto? 
A mistura entre o natural e o fantástico foi 
muito marcante. O Alan foi muito criativo, 
transmitindo tão bem o significado de tudo. Foi 
muito emocionante poder lidar com os 
elementos de cada personagem. Um que 
quando se apaixona vira água. O outro que é 
mais seco e literalmente chora areia. Esta 
brincadeira entre o literal e o poético me 
encantou. Filmar nos cenários reais também 
foi especial, pois os cenários eram os que exis-
tem mesmo. A infância do Kelton no filme é a 
vida do menino na roça mesmo. 

- O que você tem de em comum com Kelton? 
Eu não sou um menino típico do interior, pois 
moro na cidade, ainda que seja uma cidade 
pequena. Mas tenho muito em comum com ele 
quando o assunto são as emoções. Eu também 
não sou nada seco, sou muito água. No filme, 
por exemplo, o Kelton tenta ajudar o irmão a 
ser mais tenro, empresta um sonho para ele 
até. É muito bonito o significado simbólico 
disso tudo. Este carinho dele me inspira muito. 

- E como foi atuar ao lado da Anna e do 
Bernardo? Foi mais fácil atuar com os amigos?
Sim. Muito mais fácil. A energia entre nós é 
muito boa, nos entendemos muito bem. Não 
tivemos nenhum problema para encarar 
mesmo as cenas mais complexas. Eu e 
Bernardo, que é um pouco mais velho que eu, 
acho que três anos, nos tornamos verdadeiros 
irmãos. E isso é o que mais fica deste projeto 
lindo. 

- O que foi mais desafiador no filme?
A cena mais difícil de fazer foi a em que o 
Kelton se despede da Sofia. E eles acabam 
brigando. A discussão foi séria, a cena pedia 
concentração, pois tinha uma forte carga. O 
desafio entre repetir algumas vezes e, ao 
mesmo tempo, não repetir muito para não 
esvaziá-la foi muito grande. Mas acho que 
funcionou. Fora isso, o mais difícil foi a carga 
de trabalho, pois foi muito intenso. Filmamos 
em um mês e pouco, com muitas cenas e 
muitas locações. Conciliar tudo com a escola 
foi complexo, mas não difícil. Mas valeu a 
pena. O filme tem tudo para atrair a todo tipo 
de espectador. Está bonito, emociona, tem 
humor. É bom para todo mundo.



- Como começou a atuar?
Quando eu era mais novo, meu irmão me 

contou que tinha conseguido uma bolsa em 
um curso de teatro que ele já fazia. Eu, então, 
aproveitei a oportunidade e comecei a fazer 
teatro. Eu já gostava muito, já fazia peças na 
escola. Fiz muito teatro até que em 2012 parti-
cipei do meu primeiro filme, O Menino no 
Espelho (de Guilherme Fiuza Zenha). Em 2013, 
veio o A Família Dionti. Foi tudo muito natural, 
muito gradativo e isso me deixa muito feliz. 

- O que mais te seduziu no teatro? O que te 
levou aos palcos?
A possibilidade de poder ser outra pessoa no 
palco, de poder montar um personagem, usar 
a criatividade. Há algo muito especial no teatro 
que me atrai muito. Tenho vontade de seguir 
na carreira. Eu estudo exatas, eletrotécnica, 
que também gosto, mas quero investir em 
teatro e cinema. 
 
-  Como você entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
O Alan e  a Dani estavam em busca de um 
ator que fosse da região, que vivesse em 

cidade pequena e que tivesse o sotaque do 
interior de Minas. Eles passaram a fazer 
busca nas escolas e em cursos de teatro da 
região de Cataguases, onde nasci e moro. Em 
2013, eu fazia três cursos de teatro ao 
mesmo tempo. E eles chegaram a ir em dois 
deles. Me acharam duas vezes, acredita? 
Chega a ser engraçado isso. Em um dos 
cursos, a Anna Luiza Paes e o Bernardo 
Lucindo também estudavam. E quando o 
Alan apareceu, tudo se uniu.
  
- Cataguases tem esta verve artística. É um 
verdadeiro celeiro de artistas.
Tem sim, muito no cinema e no teatro. E muito 
pela herança de Humberto Mauro, mas 
também pelas outras artes. Tem o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata. O filme, por exemplo, 
a gente filmou tudo por aqui na região.  Esta-
mos muito integrados no meio artístico. A 
gente costuma dizer que quem vive aqui e não 
faz arte é porque não quer. 

-  Como foram os testes? E nos ensaios? O Alan 
entregou o roteiro para vocês ou foi tudo aos 
poucos?

Foi um processo. No teste foi tudo muito livre e 
espontâneo. Depois que já estávamos selecio-
nados para o filme, ele ensaiava com a gente, 
distribuía fragmentos do roteiro, propunha 
exercícios e situações que tinham a ver com a 
história. Começamos a ensaiar as cenas espe-
cíficas do roteiro sempre com uma proposta 
muito livre, sem perder de vista a história 
principal. Todos os dias a gente se reunia. 
Primeiro, líamos as cenas sem intenção. 
Depois, começávamos a dar intenção, senti-
mento e tudo mais.

- O recurso de ensaiar pensando em sensa-
ções, como um gosto na boca, um toque na 
pele, ajudou bastante a se preparar para o 
personagem e suas principais cenas?
Muito! Chegava até a ser engraçado, mas 
funcionava demais. E nos ajudava muito. Por 
exemplo, quando tínhamos uma cena calma, 
ele dizia para a gente sentir um gosto doce na 
boca. Depois, quando tinha uma cena de briga, 
por exemplo, ele pedia para a gente pensar em 
outras sensações na boca, nos pés, ao pisar 
em terreno mais áspero... Foi muito fácil de ir 
registrando as emoções. É um jeito muito 
especial do Alan de trabalhar, mas foi muito 
bom, nos ajudou muito e foi muito fácil da 
gente pegar o sentimento de cada persona-
gem. Quando fomos filmar de fato, já sabíamos 
o roteiro inteiro. Não foi preciso pegar o que 
estava escrito e decorar. Apenas chegava em 
casa ao final de cada dia de filmagem e relia as 
cenas do dia seguinte para relembrar. 

- E funcionou muito, pois o resultado na tela é 
muito natural. Como foi criar a história de 
Kelton como ator, que traz uma mistura muito 
boa entre o poético e o real?

É natural e ao mesmo tempo fantástico. 
Quando vi o filme, fiquei muito emocionado. E  
foi  muito gostoso este trabalho. Eu nunca 
poderia esperar de um diretor brasileiro algo 
tão mágico e também com os pés no chão, de 
olho na realidade local da gente do lugar. É 
muito bom ver isso acontecer. Sem contar que 
trabalhar com meus amigos (Anna e Bernardo) 
e poder criar junto com eles teve um gosto 
especial a mais. Foi diferente de O Menino e o 
Espelho, em que eu era o único ator local no 
projeto. Em A Família Dionti todos éramos da 
região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial. 

- O que mais te marcou no projeto? 
A mistura entre o natural e o fantástico foi 
muito marcante. O Alan foi muito criativo, 
transmitindo tão bem o significado de tudo. Foi 
muito emocionante poder lidar com os 
elementos de cada personagem. Um que 
quando se apaixona vira água. O outro que é 
mais seco e literalmente chora areia. Esta 
brincadeira entre o literal e o poético me 
encantou. Filmar nos cenários reais também 
foi especial, pois os cenários eram os que exis-
tem mesmo. A infância do Kelton no filme é a 
vida do menino na roça mesmo. 

- O que você tem de em comum com Kelton? 
Eu não sou um menino típico do interior, pois 
moro na cidade, ainda que seja uma cidade 
pequena. Mas tenho muito em comum com ele 
quando o assunto são as emoções. Eu também 
não sou nada seco, sou muito água. No filme, 
por exemplo, o Kelton tenta ajudar o irmão a 
ser mais tenro, empresta um sonho para ele 
até. É muito bonito o significado simbólico 
disso tudo. Este carinho dele me inspira muito. 

- E como foi atuar ao lado da Anna e do 
Bernardo? Foi mais fácil atuar com os amigos?
Sim. Muito mais fácil. A energia entre nós é 
muito boa, nos entendemos muito bem. Não 
tivemos nenhum problema para encarar 
mesmo as cenas mais complexas. Eu e 
Bernardo, que é um pouco mais velho que eu, 
acho que três anos, nos tornamos verdadeiros 
irmãos. E isso é o que mais fica deste projeto 
lindo. 

- O que foi mais desafiador no filme?
A cena mais difícil de fazer foi a em que o 
Kelton se despede da Sofia. E eles acabam 
brigando. A discussão foi séria, a cena pedia 
concentração, pois tinha uma forte carga. O 
desafio entre repetir algumas vezes e, ao 
mesmo tempo, não repetir muito para não 
esvaziá-la foi muito grande. Mas acho que 
funcionou. Fora isso, o mais difícil foi a carga 
de trabalho, pois foi muito intenso. Filmamos 
em um mês e pouco, com muitas cenas e 
muitas locações. Conciliar tudo com a escola 
foi complexo, mas não difícil. Mas valeu a 
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de espectador. Está bonito, emociona, tem 
humor. É bom para todo mundo.

Anna Luiza Paes nasceu em Miraí, cresceu em Cataguases e atualmente Mora em Juiz de 
Fora, onde cursa o segundo grau. Aluna de diversos e conceituados cursos de teatro da região, 
Anna já participou da montagem de vários espetáculos e já havia atuado ao lado de Murilo 
Quirino e Bernardo Santos. “Quando fomos selecionados para fazer A Família Dionti juntos, foi 
muito bom. Nada melhor que trabalhar com amigos”, conta ela, que atualmente está longe dos 
palcos, mas quer voltar assim que puder à atuação. 

Anna vai prestar vestibular para cinema e quer aprender mais sobre como funcionam todos 
os aspectos da realização de um filme. “Quero trabalhar e entender mais o cinema globalmen-
te. Adoro atuar, mas já fiz teatro bastante tempo e sinto que agora é hora de aprender sobre 
como tudo funciona, para que isso ajude até na minha atuação mesmo”, conta ela. A jovem 
atriz, que adora ler, também é fã de cinema brasileiro. “Depois que fiz o filme, peguei mais 
gosto ainda pelos filmes nacionais. Temos muita capacidade de contar ótimas histórias”, diz 
ela, que também adora filmes de terror e diretores como Stanley Kubrick. 

- Como foi o projeto de A Família Dionti chegou 
até você?
Foi por meio dos testes que o Alan Minas e a 
Daniela Vitorino e equipe fizeram na cidade. 
Fiz testes e, em seguida, oficinas com exercí-
cios. Nós passamos pelo teste final sem saber 
muito que era um teste. Isso para que a gente 
não ficasse muito tenso. Foi muito bacana 
porque o Murilo era meu vizinho em Catagua-
ses e o Bernardo sempre foi meu amigo. Foi 
muito bom passar por este processo com eles 
e, depois, ainda trabalhar com meus amigos. 

- Qual sua reação quando conheceu a história?
O Alan e a Dani ensaiaram com a gente mas 
de uma forma muito natural. Eles nos davam 
as direções das cenas, mas nunca nos entre-
gavam totalmente a história do filme. Ensaia-
mos normalmente como se fosse uma aula de 
teatro, mas só no final do processo o Alan nos 
revelou a história toda. Isso foi bom para que 
a gente pudesse entrar no universo do filme 
aos poucos, sem pressão. Foi um trabalho 
muito bacana. Foi divertido, trabalhando 
muito a questão da emoção. 

Sofia

ANNA LUIZA MARQUES

- O Alan contou que fez uma preparação muito 
especial com vocês, em que trabalhou as 
emoções que seus personagens sentiriam por 
meio de sensações físicas, como tato, cheiro, 
gosto. Como foi isso?
Foi muito bom. A gente teve um preparo 
muito bom antes de chegar no set de filma-
gens. Foram quatro meses de trabalho, com 
muitos exercícios e dinâmicas. Para trabalhar 
as emoções, muitas vezes usamos alimentos 
mesmo. Para fazer uma cena que seria mais 
emotiva, mais doce, o Alan nos pedia para 
comermos chocolate, por exemplo. Ele pedia 
para a gente separar, nas cenas, nas nossas 
falas, o sentimento que elas traziam, se era 
amargo, doce, azedo. Este processo foi tão 
enriquecedor que usei em outras peças que 
fiz depois do filme. Ele nos ajudou a trazer de 
dentro de nós os sentimentos que tínhamos 
no filme. 

- Para você, quem é a Sofia?
Ela é uma menina linda, muito sonhadora, 
mas também realista. Ela no fundo se apaixo-
na pelo Kelton, mas ela sabe que não vai 

poder ficar com ele. Ela sabe que tem de ir 
embora. Ela é muito efêmera, ainda que deixe 
muito dela com as pessoas com quem convi-
ve. Ela marca a vida das pessoas. 

- Como foi sua relação com a Sofia? Ela é 
muito diferente de você?
Foi muito boa. Apesar de ter a diferença mais 
óbvia de que ela é do circo e tem uma vida 
muito diferente da minha, temos muito em 
comum. Eu sou agitada, elétrica. E isso a Sofia 
tinha muito, ela estava sempre querendo 
animar o Kelton, deixá-lo feliz. Sem contar 
que é muito bom fazer um personagem quase 
mágico. 

- E o figurino dela? É muito única a forma 
como ela se veste. Ela traz cor ao filme.
Eu amo as roupas, o cabelo, o jeito dela. Aliás, 
tem uma história ótima sobre o cabelo dela. 
Um dia, num ensaio, a gente estava conver-
sando sobre ela e eu comentei que já tinha 
tingido o cabelo de azul uma vez e não tinha 
gostado muito. E o Alan adorou a idéia e me 
pediu para pintar o cabelo justamente de 
azul, roxo. Mas no caso da Sofia, eram só 
algumas mechas. E eu acabei adorando no 
final. Sem contar as tranças dela, as saias. A 
principal, a saia da cena da chuva, e a botinha 
dela, eu trouxe comigo e tenho guardadas até 
hoje. Ela chega mesmo para dar cor à vida do 
Kelton.

- Aliás, em A Família Dionti as coisas são 
quase mágicas, mas, ao mesmo tempo, 
muito naturais. Como vocês sentiram este 
realismo fantástico da história?
Sentimos com naturalidade também, pois 
tudo fazia sentido na história. Para eles tudo 

era tão normal que até a gente chegava a 
sentir e acreditar que tudo aquilo aconteceu 
de verdade. Era tudo muito normal e possível. 
É muito rico o universo da fantasia. É um filme 
triste de certa forma, mas ao mesmo tempo 
mescla alegria e carinho. Se eu tivesse que 
voltar alguma coisa na minha vida, voltaria 
para o tempo em que filmamos. Foi a coisa 
mais legal que já fiz e mudou minha vida. 

- Você sentiu a influência do universo dos 
livros de Guimarães Rosa nesta história criada 
pelo Alan? Você gosta de ler a obra Roseana?
Senti sim e gosto muito de Guimarães. Aliás, 
adoro ler. Mas eu realmente entendi o 
universo que inspirou o Alan quando ele 
escreveu o conto que originou o filme quando 
ele me apresentou a obra da escritora Lygia 
Bojunga Nunes. Li vários livros dela. E foi 
então que realmente entendi o porquê dela 
tê-lo inspirado a começar a escrever e a criar 
o filme. Se o Alan tivesse escrito uma história 
mais literal não seria tão bonito e tocante, 
não faria tanto sentido. É muito bonito como 
o Alan trata de todos estes temas, com metá-
foras tão bacanas sobre o amor, a vida, a 
perda, a partida. Acho que este é um filme 
para todos, não tem isso de que é um filme 
para espectador de uma certa idade. Os adul-
tos podem ver e adorar. E os adolescentes 
também. 

- Como foi filmar com a equipe toda e sua 
relação com Bernardo Santos e Murilo Quiri-
no?
O nome do filme já diz muito como foi o 
trabalho. Éramos uma verdadeira família. 
Minha relação com o Alan e a Dani foi muito 
boa. Aprendemos muito com eles, com o 

Antônio Edson, com o Gero Camilo, com o 
pessoal da maquiagem, figurino. Eles têm 
muita experiência e foram muito generosos. 
Sem contar que ficamos mesmo amigos e 
desde as filmagens passamos feriados no Rio 
com eles. A relação continua e só melhora. Já 
com o Murilo e com o Bernardo foi muito 
bacana. A gente já fazia teatro junto há 
tempos, já éramos amigos. E a amizade 
também só melhorou. Fazer par romântico 
com o Murilo foi engraçado. A gente é vizinho, 
imagine! Mas muito natural porque não fica-
mos constrangidos nunca. Nossa dupla fun-
cionou bem. 

- E as locações? Foram importantes para 
você?
Muito! O Alan escolheu tudo com muito 
cuidado. A atmosfera dos lugares foi impor-
tante para a gente encontrar o tempo de cada 
cena. E até hoje sinto falta de voltar aos luga-
res onde filmamos. E às vezes eu faço isso, 
passo por algumas dos lugares e sinto a ener-
gia boa destes locais. É nostálgico, mas muito 
bom. 



- Como começou a atuar?
Quando eu era mais novo, meu irmão me 

contou que tinha conseguido uma bolsa em 
um curso de teatro que ele já fazia. Eu, então, 
aproveitei a oportunidade e comecei a fazer 
teatro. Eu já gostava muito, já fazia peças na 
escola. Fiz muito teatro até que em 2012 parti-
cipei do meu primeiro filme, O Menino no 
Espelho (de Guilherme Fiuza Zenha). Em 2013, 
veio o A Família Dionti. Foi tudo muito natural, 
muito gradativo e isso me deixa muito feliz. 

- O que mais te seduziu no teatro? O que te 
levou aos palcos?
A possibilidade de poder ser outra pessoa no 
palco, de poder montar um personagem, usar 
a criatividade. Há algo muito especial no teatro 
que me atrai muito. Tenho vontade de seguir 
na carreira. Eu estudo exatas, eletrotécnica, 
que também gosto, mas quero investir em 
teatro e cinema. 
 
-  Como você entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
O Alan e  a Dani estavam em busca de um 
ator que fosse da região, que vivesse em 

cidade pequena e que tivesse o sotaque do 
interior de Minas. Eles passaram a fazer 
busca nas escolas e em cursos de teatro da 
região de Cataguases, onde nasci e moro. Em 
2013, eu fazia três cursos de teatro ao 
mesmo tempo. E eles chegaram a ir em dois 
deles. Me acharam duas vezes, acredita? 
Chega a ser engraçado isso. Em um dos 
cursos, a Anna Luiza Paes e o Bernardo 
Lucindo também estudavam. E quando o 
Alan apareceu, tudo se uniu.
  
- Cataguases tem esta verve artística. É um 
verdadeiro celeiro de artistas.
Tem sim, muito no cinema e no teatro. E muito 
pela herança de Humberto Mauro, mas 
também pelas outras artes. Tem o Pólo de 
Cinema da Zona da Mata. O filme, por exemplo, 
a gente filmou tudo por aqui na região.  Esta-
mos muito integrados no meio artístico. A 
gente costuma dizer que quem vive aqui e não 
faz arte é porque não quer. 

-  Como foram os testes? E nos ensaios? O Alan 
entregou o roteiro para vocês ou foi tudo aos 
poucos?

Foi um processo. No teste foi tudo muito livre e 
espontâneo. Depois que já estávamos selecio-
nados para o filme, ele ensaiava com a gente, 
distribuía fragmentos do roteiro, propunha 
exercícios e situações que tinham a ver com a 
história. Começamos a ensaiar as cenas espe-
cíficas do roteiro sempre com uma proposta 
muito livre, sem perder de vista a história 
principal. Todos os dias a gente se reunia. 
Primeiro, líamos as cenas sem intenção. 
Depois, começávamos a dar intenção, senti-
mento e tudo mais.

- O recurso de ensaiar pensando em sensa-
ções, como um gosto na boca, um toque na 
pele, ajudou bastante a se preparar para o 
personagem e suas principais cenas?
Muito! Chegava até a ser engraçado, mas 
funcionava demais. E nos ajudava muito. Por 
exemplo, quando tínhamos uma cena calma, 
ele dizia para a gente sentir um gosto doce na 
boca. Depois, quando tinha uma cena de briga, 
por exemplo, ele pedia para a gente pensar em 
outras sensações na boca, nos pés, ao pisar 
em terreno mais áspero... Foi muito fácil de ir 
registrando as emoções. É um jeito muito 
especial do Alan de trabalhar, mas foi muito 
bom, nos ajudou muito e foi muito fácil da 
gente pegar o sentimento de cada persona-
gem. Quando fomos filmar de fato, já sabíamos 
o roteiro inteiro. Não foi preciso pegar o que 
estava escrito e decorar. Apenas chegava em 
casa ao final de cada dia de filmagem e relia as 
cenas do dia seguinte para relembrar. 

- E funcionou muito, pois o resultado na tela é 
muito natural. Como foi criar a história de 
Kelton como ator, que traz uma mistura muito 
boa entre o poético e o real?

É natural e ao mesmo tempo fantástico. 
Quando vi o filme, fiquei muito emocionado. E  
foi  muito gostoso este trabalho. Eu nunca 
poderia esperar de um diretor brasileiro algo 
tão mágico e também com os pés no chão, de 
olho na realidade local da gente do lugar. É 
muito bom ver isso acontecer. Sem contar que 
trabalhar com meus amigos (Anna e Bernardo) 
e poder criar junto com eles teve um gosto 
especial a mais. Foi diferente de O Menino e o 
Espelho, em que eu era o único ator local no 
projeto. Em A Família Dionti todos éramos da 
região, era um universo muito próximo ao 
nosso. Foi muito especial. 

- O que mais te marcou no projeto? 
A mistura entre o natural e o fantástico foi 
muito marcante. O Alan foi muito criativo, 
transmitindo tão bem o significado de tudo. Foi 
muito emocionante poder lidar com os 
elementos de cada personagem. Um que 
quando se apaixona vira água. O outro que é 
mais seco e literalmente chora areia. Esta 
brincadeira entre o literal e o poético me 
encantou. Filmar nos cenários reais também 
foi especial, pois os cenários eram os que exis-
tem mesmo. A infância do Kelton no filme é a 
vida do menino na roça mesmo. 

- O que você tem de em comum com Kelton? 
Eu não sou um menino típico do interior, pois 
moro na cidade, ainda que seja uma cidade 
pequena. Mas tenho muito em comum com ele 
quando o assunto são as emoções. Eu também 
não sou nada seco, sou muito água. No filme, 
por exemplo, o Kelton tenta ajudar o irmão a 
ser mais tenro, empresta um sonho para ele 
até. É muito bonito o significado simbólico 
disso tudo. Este carinho dele me inspira muito. 

- E como foi atuar ao lado da Anna e do 
Bernardo? Foi mais fácil atuar com os amigos?
Sim. Muito mais fácil. A energia entre nós é 
muito boa, nos entendemos muito bem. Não 
tivemos nenhum problema para encarar 
mesmo as cenas mais complexas. Eu e 
Bernardo, que é um pouco mais velho que eu, 
acho que três anos, nos tornamos verdadeiros 
irmãos. E isso é o que mais fica deste projeto 
lindo. 

- O que foi mais desafiador no filme?
A cena mais difícil de fazer foi a em que o 
Kelton se despede da Sofia. E eles acabam 
brigando. A discussão foi séria, a cena pedia 
concentração, pois tinha uma forte carga. O 
desafio entre repetir algumas vezes e, ao 
mesmo tempo, não repetir muito para não 
esvaziá-la foi muito grande. Mas acho que 
funcionou. Fora isso, o mais difícil foi a carga 
de trabalho, pois foi muito intenso. Filmamos 
em um mês e pouco, com muitas cenas e 
muitas locações. Conciliar tudo com a escola 
foi complexo, mas não difícil. Mas valeu a 
pena. O filme tem tudo para atrair a todo tipo 
de espectador. Está bonito, emociona, tem 
humor. É bom para todo mundo.

- Como foi o projeto de A Família Dionti chegou 
até você?
Foi por meio dos testes que o Alan Minas e a 
Daniela Vitorino e equipe fizeram na cidade. 
Fiz testes e, em seguida, oficinas com exercí-
cios. Nós passamos pelo teste final sem saber 
muito que era um teste. Isso para que a gente 
não ficasse muito tenso. Foi muito bacana 
porque o Murilo era meu vizinho em Catagua-
ses e o Bernardo sempre foi meu amigo. Foi 
muito bom passar por este processo com eles 
e, depois, ainda trabalhar com meus amigos. 

- Qual sua reação quando conheceu a história?
O Alan e a Dani ensaiaram com a gente mas 
de uma forma muito natural. Eles nos davam 
as direções das cenas, mas nunca nos entre-
gavam totalmente a história do filme. Ensaia-
mos normalmente como se fosse uma aula de 
teatro, mas só no final do processo o Alan nos 
revelou a história toda. Isso foi bom para que 
a gente pudesse entrar no universo do filme 
aos poucos, sem pressão. Foi um trabalho 
muito bacana. Foi divertido, trabalhando 
muito a questão da emoção. 

- O Alan contou que fez uma preparação muito 
especial com vocês, em que trabalhou as 
emoções que seus personagens sentiriam por 
meio de sensações físicas, como tato, cheiro, 
gosto. Como foi isso?
Foi muito bom. A gente teve um preparo 
muito bom antes de chegar no set de filma-
gens. Foram quatro meses de trabalho, com 
muitos exercícios e dinâmicas. Para trabalhar 
as emoções, muitas vezes usamos alimentos 
mesmo. Para fazer uma cena que seria mais 
emotiva, mais doce, o Alan nos pedia para 
comermos chocolate, por exemplo. Ele pedia 
para a gente separar, nas cenas, nas nossas 
falas, o sentimento que elas traziam, se era 
amargo, doce, azedo. Este processo foi tão 
enriquecedor que usei em outras peças que 
fiz depois do filme. Ele nos ajudou a trazer de 
dentro de nós os sentimentos que tínhamos 
no filme. 

- Para você, quem é a Sofia?
Ela é uma menina linda, muito sonhadora, 
mas também realista. Ela no fundo se apaixo-
na pelo Kelton, mas ela sabe que não vai 

poder ficar com ele. Ela sabe que tem de ir 
embora. Ela é muito efêmera, ainda que deixe 
muito dela com as pessoas com quem convi-
ve. Ela marca a vida das pessoas. 

- Como foi sua relação com a Sofia? Ela é 
muito diferente de você?
Foi muito boa. Apesar de ter a diferença mais 
óbvia de que ela é do circo e tem uma vida 
muito diferente da minha, temos muito em 
comum. Eu sou agitada, elétrica. E isso a Sofia 
tinha muito, ela estava sempre querendo 
animar o Kelton, deixá-lo feliz. Sem contar 
que é muito bom fazer um personagem quase 
mágico. 

- E o figurino dela? É muito única a forma 
como ela se veste. Ela traz cor ao filme.
Eu amo as roupas, o cabelo, o jeito dela. Aliás, 
tem uma história ótima sobre o cabelo dela. 
Um dia, num ensaio, a gente estava conver-
sando sobre ela e eu comentei que já tinha 
tingido o cabelo de azul uma vez e não tinha 
gostado muito. E o Alan adorou a idéia e me 
pediu para pintar o cabelo justamente de 
azul, roxo. Mas no caso da Sofia, eram só 
algumas mechas. E eu acabei adorando no 
final. Sem contar as tranças dela, as saias. A 
principal, a saia da cena da chuva, e a botinha 
dela, eu trouxe comigo e tenho guardadas até 
hoje. Ela chega mesmo para dar cor à vida do 
Kelton.

- Aliás, em A Família Dionti as coisas são 
quase mágicas, mas, ao mesmo tempo, 
muito naturais. Como vocês sentiram este 
realismo fantástico da história?
Sentimos com naturalidade também, pois 
tudo fazia sentido na história. Para eles tudo 

era tão normal que até a gente chegava a 
sentir e acreditar que tudo aquilo aconteceu 
de verdade. Era tudo muito normal e possível. 
É muito rico o universo da fantasia. É um filme 
triste de certa forma, mas ao mesmo tempo 
mescla alegria e carinho. Se eu tivesse que 
voltar alguma coisa na minha vida, voltaria 
para o tempo em que filmamos. Foi a coisa 
mais legal que já fiz e mudou minha vida. 

- Você sentiu a influência do universo dos 
livros de Guimarães Rosa nesta história criada 
pelo Alan? Você gosta de ler a obra Roseana?
Senti sim e gosto muito de Guimarães. Aliás, 
adoro ler. Mas eu realmente entendi o 
universo que inspirou o Alan quando ele 
escreveu o conto que originou o filme quando 
ele me apresentou a obra da escritora Lygia 
Bojunga Nunes. Li vários livros dela. E foi 
então que realmente entendi o porquê dela 
tê-lo inspirado a começar a escrever e a criar 
o filme. Se o Alan tivesse escrito uma história 
mais literal não seria tão bonito e tocante, 
não faria tanto sentido. É muito bonito como 
o Alan trata de todos estes temas, com metá-
foras tão bacanas sobre o amor, a vida, a 
perda, a partida. Acho que este é um filme 
para todos, não tem isso de que é um filme 
para espectador de uma certa idade. Os adul-
tos podem ver e adorar. E os adolescentes 
também. 

- Como foi filmar com a equipe toda e sua 
relação com Bernardo Santos e Murilo Quiri-
no?
O nome do filme já diz muito como foi o 
trabalho. Éramos uma verdadeira família. 
Minha relação com o Alan e a Dani foi muito 
boa. Aprendemos muito com eles, com o 

Antônio Edson, com o Gero Camilo, com o 
pessoal da maquiagem, figurino. Eles têm 
muita experiência e foram muito generosos. 
Sem contar que ficamos mesmo amigos e 
desde as filmagens passamos feriados no Rio 
com eles. A relação continua e só melhora. Já 
com o Murilo e com o Bernardo foi muito 
bacana. A gente já fazia teatro junto há 
tempos, já éramos amigos. E a amizade 
também só melhorou. Fazer par romântico 
com o Murilo foi engraçado. A gente é vizinho, 
imagine! Mas muito natural porque não fica-
mos constrangidos nunca. Nossa dupla fun-
cionou bem. 

- E as locações? Foram importantes para 
você?
Muito! O Alan escolheu tudo com muito 
cuidado. A atmosfera dos lugares foi impor-
tante para a gente encontrar o tempo de cada 
cena. E até hoje sinto falta de voltar aos luga-
res onde filmamos. E às vezes eu faço isso, 
passo por algumas dos lugares e sinto a ener-
gia boa destes locais. É nostálgico, mas muito 
bom. 



Bernardo Lucindo tem 18 anos e atualmente cursa o Ensino Médio e se prepara para 
prestar o vestibular. Apaixonado tanto por artes cênicas quanto odontologia, ele ainda está em 
dúvida sobre qual carreira seguir, mas, seja qual for sua opção não quer se distanciar do 
teatro. “Adoro a área científica, me fascina. Mas também tenho paixão por atuar e quero 
continuar participando de projetos, mesmo que paralelos. Ainda tenho tempo para me decidir e 
vou fazer tudo com calma”, conta o jovem ator que começou a estudar teatro com 13 anos, no 
grupo teatral de Carlos Sérgio Bittencourt, em Minas, em que Anna Luíza Paes e Murilo Quiri-
no, seus companheiros de set, também estudaram. A Família Dionti é seu primeiro trabalho 
profissional e seu primeiro filme.

- Como você entrou para o universo dos palcos?
Comecei a estudar teatro com o intuito de 
melhorar a concentração nos estudos. Vários 
amigos meus faziam também e eu fui montando 
peça, montando peça e pegando gosto. Fiz 
quatro anos de teatro, estudei no grupo do Carlos 
Sergio Bitencourt. Mas não fui indicado para fazer 
o teste para o papel do Serino. Só que houve um 
dia em que o Alan Minas (diretor) e a Daniela 
Vitorino (produtora) estavam na escola, conver-
sando com os outros alunos. E nos conhecemos, 
conversamos e eles resolveram me chamar para 
o teste. E eles acabaram gostando. 

- A identificação com a equipe foi imediata?
Sim. Foi muito natural, na verdade. Lembro 
que no primeiro dia em que fui participar de 
uma oficina, a Dani estava filmando a dinâmica 
e o fio da câmera dela estava embolado. E eu 
fui ajudá-la a arrumar. E na hora eles disseram 
que eu era o tipo de garoto que ia ajudar com 
tudo no set. Foi engraçado, mas eu estava 
agindo naturalmente, como sempre faço. Mas 
foi marcante e acabamos nos entendendo tão 
bem que eu acabei entrando para o filme. 
Tenho muita saudade desta fase.

- Como foi o processo de ensaios com o Alan, 
que pedia para vocês imaginarem cheiros, 

Serino

BERNARDO LUCINDO

texturas e gostos para trabalhar as emoções 
das cenas?
No início, a gente não entendia muito o que o 
Alan queria quando nos pedia para imaginar 
que tinha um liquidificador na boca, chocolate, 
pimenta... Mas compreendemos o que real-
mente ele estava falando e para que aquilo 
servia quando chegamos no set. Ele dizia: ‘A 
cena agora é de liquidificador.’  E na hora a 
gente já acessava a emoção precisa do 
momento. Foi um método muito bom. A sinto-
nia entre a gente foi ótima,  ensaiamos muito e 
nos demos muito bem. 

- Vocês, assim como no filme, formaram uma 
família cinematográfica, não?
Sim. É isso mesmo. Quando acabamos de 
filmar, no último dia, todos choraram. E até 
hoje mantemos a amizade. Vamos passar fim 
de semana na casa dele, brincamos, conver-
samos. A gente sempre tem a imagem de dire-
tor mandão, quase um carrasco. Mas ele não. 
Ele era como um pai para a gente. E a Dani 
também. Eles nos ensinaram muito. 

- E o Serino, como você  se aproximou e lidou 
com seu personagem? 
No começo foi complicada minha relação com 
o Serino. Ele é totalmente diferente de mim. É 

um garoto fechado, triste, mais introspectivo. 
Mas pouco a pouco fui entendendo o persona-
gem e tudo foi fluindo. Aprendi muito, a traba-
lhar com meu lado espontâneo, mais tímido. É 
um desafio que me fez descobrir coisas novas 
sobre mim mesmo. 

- Como foi atuar com Anna Luíza e Murilo, que 
já eram seus amigos antes do filme?
Foi muito tranquilo e muito divertido. Eu estu-
dava na mesma sala da escola que a Anninha. 
Nós três já éramos amigos.  Com o Antônio 
Edson também foi muito tranquilo porque ele 
é muito gente boa, mas confesso que dava um 
frio na barriga atuar com um ator do Galpão, 
cara tão experiente e talentoso. Mas deu tudo 
certo no final. E o mesmo aconteceu com o 
Gero Camilo, que é incrível e com quem eu 
contracenei em algumas cenas. Foi bom 
demais. Aprendi muito.  

- Qual foi o maior desafio de se fazer cinema 
pela primeira vez?
Com certeza a questão de aprender a entender 
a dinâmica e o tempo do cinema. Ensaiamos 
bastante e isso me ajudou a entender que o 
cinema não é como o teatro, em que ficamos 
meses ensaiando a mesma peça, as mesmas 
páginas. O ritmo do cinema é mais rápido, as 
cenas mudam todo dia. Muitos dizem que ‘se a 
gente erra no cinema, pode refazer’, mas não é 
bem assim. Há um tempo para que a cena 
aconteça bem, é preciso concentração, dedi-
cação. Foi difícil, mas muito bom para nós. 

- Qual foi sua primeira percepção da história 
criada pelo Alan?
Foi de que era uma história surreal. Pense! Um 
menino derrete. O outro chora terra. A gente 

até brincava com ele, perguntando de onde ele 
tirou aquelas ideias todas. Mas é uma história 
que brinca com a fantasia, que não é só para 
crianças, mas que faz com a gente, que já é 
mais velho, viajar na história. Imagine para as 
crianças. Como elas vão sentir a história de 
amor entre o Kelton e a Sofia... Essa fantasia 
vai ser multiplicada por dez! 

- A propósito, o que mais te marcou na histó-
ria de Kelton e Sofia?
Acho que a pureza do que eles sentem. É muito 
genuíno. Não há maldade. A cena em que ele 
evapora para poder acompanhar a Sofia é 
muito linda. Eu chego de bicicleta, sabendo, 
claro, o que estava acontecendo, que ele tinha 
partido para ficar com ela, porém de uma 
forma imaginária. É um romance muito lindo! 

- As metáforas que o Alan construiu são muito 
marcantes.
São mesmo. A forma como Kelton se derrete 
pela Sofia foi uma grande sacada do Alan. É um 
ponto muito forte da história. Mesmo o Serino, 
que chora areia, tem sua poesia na dureza. E as 
cenas do pai também. Eu cheguei a chorar no 
set vendo o Antônio Edson atuar. A cena em que 
ele sobe no telhado e quebra a caixa d’água é 
muito emocionante. Me arrepia até hoje falar 
disso. Como é que a gente vai imaginar que há 
um pai, um marido, que espera que a mulher 
que o deixou volte através da chuva? A gente 
conviveu com aquilo sempre e cria um senti-
mento por tudo. Foi muito lindo esse processo. 

- Este é um filme em que tudo é fantasia, mas, 
ao mesmo tempo, real. 
Sim. E o que ajudou muito a entendermos isso 
foi o contato direto com o Alan. Não havia um 

preparador de elenco, mas sim o próprio Alan, 
que vinha do Rio toda semana para ensaiar e 
nos preparar. Isso foi muito importante, pois 
criamos uma liberdade imensa entre a gente. É 
como entender um poema, em que o professor 
vai lendo e decifrando o que o autor quis dizer 
em sua obra. Assim fui entendendo aos poucos 
A Família Dionti. Havia diálogos que só a gente 
entendia. Não é à toa que dá saudade. 



- Como você entrou para o universo dos palcos?
Comecei a estudar teatro com o intuito de 
melhorar a concentração nos estudos. Vários 
amigos meus faziam também e eu fui montando 
peça, montando peça e pegando gosto. Fiz 
quatro anos de teatro, estudei no grupo do Carlos 
Sergio Bitencourt. Mas não fui indicado para fazer 
o teste para o papel do Serino. Só que houve um 
dia em que o Alan Minas (diretor) e a Daniela 
Vitorino (produtora) estavam na escola, conver-
sando com os outros alunos. E nos conhecemos, 
conversamos e eles resolveram me chamar para 
o teste. E eles acabaram gostando. 

- A identificação com a equipe foi imediata?
Sim. Foi muito natural, na verdade. Lembro 
que no primeiro dia em que fui participar de 
uma oficina, a Dani estava filmando a dinâmica 
e o fio da câmera dela estava embolado. E eu 
fui ajudá-la a arrumar. E na hora eles disseram 
que eu era o tipo de garoto que ia ajudar com 
tudo no set. Foi engraçado, mas eu estava 
agindo naturalmente, como sempre faço. Mas 
foi marcante e acabamos nos entendendo tão 
bem que eu acabei entrando para o filme. 
Tenho muita saudade desta fase.

- Como foi o processo de ensaios com o Alan, 
que pedia para vocês imaginarem cheiros, 

texturas e gostos para trabalhar as emoções 
das cenas?
No início, a gente não entendia muito o que o 
Alan queria quando nos pedia para imaginar 
que tinha um liquidificador na boca, chocolate, 
pimenta... Mas compreendemos o que real-
mente ele estava falando e para que aquilo 
servia quando chegamos no set. Ele dizia: ‘A 
cena agora é de liquidificador.’  E na hora a 
gente já acessava a emoção precisa do 
momento. Foi um método muito bom. A sinto-
nia entre a gente foi ótima,  ensaiamos muito e 
nos demos muito bem. 

- Vocês, assim como no filme, formaram uma 
família cinematográfica, não?
Sim. É isso mesmo. Quando acabamos de 
filmar, no último dia, todos choraram. E até 
hoje mantemos a amizade. Vamos passar fim 
de semana na casa dele, brincamos, conver-
samos. A gente sempre tem a imagem de dire-
tor mandão, quase um carrasco. Mas ele não. 
Ele era como um pai para a gente. E a Dani 
também. Eles nos ensinaram muito. 

- E o Serino, como você  se aproximou e lidou 
com seu personagem? 
No começo foi complicada minha relação com 
o Serino. Ele é totalmente diferente de mim. É 

um garoto fechado, triste, mais introspectivo. 
Mas pouco a pouco fui entendendo o persona-
gem e tudo foi fluindo. Aprendi muito, a traba-
lhar com meu lado espontâneo, mais tímido. É 
um desafio que me fez descobrir coisas novas 
sobre mim mesmo. 

- Como foi atuar com Anna Luíza e Murilo, que 
já eram seus amigos antes do filme?
Foi muito tranquilo e muito divertido. Eu estu-
dava na mesma sala da escola que a Anninha. 
Nós três já éramos amigos.  Com o Antônio 
Edson também foi muito tranquilo porque ele 
é muito gente boa, mas confesso que dava um 
frio na barriga atuar com um ator do Galpão, 
cara tão experiente e talentoso. Mas deu tudo 
certo no final. E o mesmo aconteceu com o 
Gero Camilo, que é incrível e com quem eu 
contracenei em algumas cenas. Foi bom 
demais. Aprendi muito.  

- Qual foi o maior desafio de se fazer cinema 
pela primeira vez?
Com certeza a questão de aprender a entender 
a dinâmica e o tempo do cinema. Ensaiamos 
bastante e isso me ajudou a entender que o 
cinema não é como o teatro, em que ficamos 
meses ensaiando a mesma peça, as mesmas 
páginas. O ritmo do cinema é mais rápido, as 
cenas mudam todo dia. Muitos dizem que ‘se a 
gente erra no cinema, pode refazer’, mas não é 
bem assim. Há um tempo para que a cena 
aconteça bem, é preciso concentração, dedi-
cação. Foi difícil, mas muito bom para nós. 

- Qual foi sua primeira percepção da história 
criada pelo Alan?
Foi de que era uma história surreal. Pense! Um 
menino derrete. O outro chora terra. A gente 

até brincava com ele, perguntando de onde ele 
tirou aquelas ideias todas. Mas é uma história 
que brinca com a fantasia, que não é só para 
crianças, mas que faz com a gente, que já é 
mais velho, viajar na história. Imagine para as 
crianças. Como elas vão sentir a história de 
amor entre o Kelton e a Sofia... Essa fantasia 
vai ser multiplicada por dez! 

- A propósito, o que mais te marcou na histó-
ria de Kelton e Sofia?
Acho que a pureza do que eles sentem. É muito 
genuíno. Não há maldade. A cena em que ele 
evapora para poder acompanhar a Sofia é 
muito linda. Eu chego de bicicleta, sabendo, 
claro, o que estava acontecendo, que ele tinha 
partido para ficar com ela, porém de uma 
forma imaginária. É um romance muito lindo! 

- As metáforas que o Alan construiu são muito 
marcantes.
São mesmo. A forma como Kelton se derrete 
pela Sofia foi uma grande sacada do Alan. É um 
ponto muito forte da história. Mesmo o Serino, 
que chora areia, tem sua poesia na dureza. E as 
cenas do pai também. Eu cheguei a chorar no 
set vendo o Antônio Edson atuar. A cena em que 
ele sobe no telhado e quebra a caixa d’água é 
muito emocionante. Me arrepia até hoje falar 
disso. Como é que a gente vai imaginar que há 
um pai, um marido, que espera que a mulher 
que o deixou volte através da chuva? A gente 
conviveu com aquilo sempre e cria um senti-
mento por tudo. Foi muito lindo esse processo. 

- Este é um filme em que tudo é fantasia, mas, 
ao mesmo tempo, real. 
Sim. E o que ajudou muito a entendermos isso 
foi o contato direto com o Alan. Não havia um 

preparador de elenco, mas sim o próprio Alan, 
que vinha do Rio toda semana para ensaiar e 
nos preparar. Isso foi muito importante, pois 
criamos uma liberdade imensa entre a gente. É 
como entender um poema, em que o professor 
vai lendo e decifrando o que o autor quis dizer 
em sua obra. Assim fui entendendo aos poucos 
A Família Dionti. Havia diálogos que só a gente 
entendia. Não é à toa que dá saudade. 



Antônio Edson é ator do Grupo Galpão, um dos mais renomados do teatro brasileiro. 
Nascido em Leandro Ferreira, Minas Gerais, iniciou sua carreira nos palcos nos anos 80. Uma 
de suas primeiras peças foi a montagem de A Vida é Sonho, no Teatro Universitário/UFMG. Em 
seguida, passou a fazer parte do núcleo do Galpão, companhia criada em 1982 que tem sua 
base em Belo Horizonte, mas que viaja por todo o Brasil com seus espetáculos. O grupo teatral 
tem como um de seus pilares a forte tradição no teatro de rua e popular, além da pesquisa de 
linguagem. Com o Galpão, Antônio montou sua primeira peça em 1984, com a encenação de Ó 
Pro Cê Vê na Ponta do Pé, criação coletiva da companhia. 

Entre seus mais recentes trabalhos nos palcos, estão Um Homem É um Homem (2005), 
com direção de Paulo José; Pequenos Milagres (2007), dirigido por Paulo de Moraes e Till, a 
Saga de um Herói Torto (2009), com direção de Júlio Maciel.

No cinema, integrou o elenco de longas como Outras Estórias (1998), de Pedro Bial, O 
Viajante (1998), de Paulo Cesar Saraceni, O Menino da Porteira, de Jeremias Moreira, Moscou, 
de Eduardo Coutinho e É Proibido Fumar, de Anna Muylaert, todos de 2009. A Família Dionti é 
seu mais recente filme e o primeiro em que ele interpreta um protagonista. No longa dirigido 
por Alan Minas, Antônio vive Josué Dionti, pai de Kelton (Murilo Quirino) e Serino (Bernardo 
Lucindo).

- Como foi que sua história com A Família 
Dionti começou?
A Dani (Vitorino, produtora) e o Alan (Minas, 
diretor) já conheciam meu trabalho no teatro. 
E um dia me ligaram para falar do projeto. Isso 
era um ano antes do projeto. E em geral eu 
sempre sou convidado para fazer testes no 
cinema e nunca sou selecionado, o que resul-
tou muitas vezes em frustrações. Eu perguntei 
então para eles se tinha de passar por um 
teste. E eles responderam que era eu mesmo 
que eles queriam, sem teste nenhum. Passou 
um tempo e eu achei que o projeto já tinha 
sido realizado. Aí, um dia, eles retomam o 
contato e renovam o convite. Fiquei muito 
feliz. Foi uma dureza conciliar as agendas do 
teatro e do filme, mas valeu muito a pena.  

- O Galpão possui projetos lindos, de um teatro 
diferente do óbvio. Você viu algum ponto de 

Josué Dionti
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comunicação entre seu trabalho nos palcos e o 
universo lúdico do filme? 
Acho que nos comunicamos no sentido que 
lidamos com o lúdico das histórias que ence-
namos e contamos. A Família Dionti tem este 
universo mágico e, ao mesmo tempo, muito 
real. O teatro, o nossos teatro, também traz 
muito isso. Acho que consegui levar isso para a 
tela. Eu tenho sempre muita autocrítica, nunca 
sou nada condescendente com meu trabalho. 
Sempre acho que um ator com mais bagagem 
vai ser mais interessante para um filme, mas 
eles disseram desde sempre que estavam que-
rendo um ator como eu, que tivesse esta 
verdade que trago dos palcos. Espero que, 
antes de mais nada, este seja um filme que 
encontre seu público, pois merece muito. 

- A propósito, este é um filme que, apesar de 
não ser necessariamente popular, consegue se 

comunicar tanto com o público infanto-juve-
nil quanto com o adulto. 
Exatamente. É um filme caseiro, pouco ambi-
cioso na mesma medida que tem a capacidade 
de dialogar e conquistar todo tipo de especta-
dor. É um filme simples, mas muito sofistica-
do, pois não é fácil dialogar com as pessoas. E 
isso é muito bom. 

- Quando você leu o roteiro, qual foi a sensa-
ção de se deparar com o universo tão lúdico, 
surreal e, ao mesmo tempo, real que Alan 
Minas criou?
Foi de encantamento. O filme tem a capacida-
de de falar de gente simples, comum, de uma 
forma que nos seduz, que interessa muito. É 
uma história universal. E isso me agrada 
muito. Nada mais surreal que a própria reali-
dade. Há coisas que a gente acha que só acon-
tece no cinema, mas que nada! Tem tanta 
coisa surreal na vida. Só não vê quem não 
quer. É um filme capaz de tocar as pessoas. 

- E Josué, como foi sua primeira impressão ao 
ler o roteiro?
Me encantei por ele. É um personagem rico, 
também simples mas complexo. A realidade 
do Josué não é fácil. Ele foi abandonado pela 
mulher, tem que criar sozinho os dois filhos, 
cuidar da casa, trabalhar. É uma batalha 
grande a dele. E mesmo assim ele, um 
homem pouco letrado, endurecido pela vida, 
é um pai bacana, gentil a seu modo. Ele tem 
o ofício de mexer com o barro, com a terra, 
que é algo duro, mas tenro também. Há ainda 
a falta que sente da mulher, que é difícil de 
lidar. Há um vazio muito grande em sua vida 
e ele lida com isso de forma ao mesmo tempo 
realista e poética. 

- A relação do pai com os garotos é muito rica, 
muito especial. Como foi criar a relação com 
os atores?
Foi assim também, rica e especial. Os dois 
passam por um momento muito único da vida. 
O garoto mais novo está em um limite. Ele 
ainda não é adolescente, mas deixou de ser 
criança. Kelton transita entre esses dois 
universos. E lidar com estas questões com 
Murilo Quirino e Bernardo Santos foi um 
aprendizado. Principalmente sobre a naturali-
dade, a despretensão diante da atuação, do 
que se sente. Eles não complicam, às vezes a 
gente quer colorir o arco-íris, procura pelo em 
ovo. E isso é algo que a gente tenta sempre se 
libertar. Eu via esta liberdade neles. Eles não 
eram atores profissionais, mas tinham muito 
comprometimento, muita entrega, sem 
perder a leveza. Isso foi muito bom.

- E eles se complementam muito bem.
Sim. A dinâmica entre os dois me tocava muito. 
Não tenho a menor dúvida de que escolher os 
dois foi um tiro certeiro. Se chegasse, por 
exemplo, um ator com um rosto já conhecido 
da televisão, chegaria já com uma contamina-
ção que não contribuiria para o trabalho. E isso 
não seria culpa do garoto, mas simplesmente 
pelas circunstâncias. Foi muito melhor escalar 
dois rostos não conhecidos e que têm a alma 
da gente local. Eles, além disso, são dois atores 
ótimos, expressivos. Os três, Murilo, Bernardo 
e Anna Luiza Paes, são um charme. 

- Como foi filmar nas locações de Minas, os 
lugares, como a olaria, a casa, a paisagem local?
Foi muito bom poder me deslocar pelos lugares, 
que nos ajuda a construir um universo. Nesse 
sentido, rodar em locações tão especiais foi 

fundamental. A olaria é um cenário incrível, 
diferente, árido, de trabalho braçal, que nos leva 
ao barro, ao trabalho de construir uma casa. As 
cenas rodadas na cidade também foram signifi-
cativas. Ainda que hoje em dia muita coisa tenha 
mudado, o filme consegue reproduzir muito 
bem as relações em uma cidade do interior de 
Minas, em que o tempo é mais dilatado, quase 
como um passado recente no filme. Estar na 
locação real deu verossimilhança e nos ajudou a 
construir essas relações. 

- Você, que é um ator teatral, sente muita dife-
rença entre o universo do palco para o do set?
Sinto, mas isso tem seu lado positivo. Sempre 
fico meio desorientado em um set de cinema. 
Diria que até hoje não posso afirmar que sei 
como flertar com a câmera. É sempre um 
aprendizado. E não é pela idade, mas sim pela 
inexperiência. Antes de A Família Dionti eu fiz 
papeis menores em filmes, em que o Galpão foi 
convidado, e também a refilmagem de O Menino 
da Porteira. Era um personagem secundário, o 
Zé Coqueiro, que fazia o cozinheiro da trupe de 
vaqueiros que viajava, e uma participação em É 
Proibido Fumar, ao lado da Gloria Pires. 

- E como foi ser dirigido pelo Alan Minas? 
É muito fácil trabalhar com ele. Tudo é conver-
sado, ele tem muito carinho e cuidado ao falar 
com a gente. Esta tranquilidade começa na voz 
dele e segue na forma de nos dirigir. Ele tem 
um tempo muito especial, nada passa desa-
percebido, mas tudo é pontuado com muita 
calma. Ele nos faz repensar conceitos que às 
vezes precisam ser mudados, mas sem impor 
e sim sempre dialogando. Isso é raro e muito 
bom para o ator.



- Como foi que sua história com A Família 
Dionti começou?
A Dani (Vitorino, produtora) e o Alan (Minas, 
diretor) já conheciam meu trabalho no teatro. 
E um dia me ligaram para falar do projeto. Isso 
era um ano antes do projeto. E em geral eu 
sempre sou convidado para fazer testes no 
cinema e nunca sou selecionado, o que resul-
tou muitas vezes em frustrações. Eu perguntei 
então para eles se tinha de passar por um 
teste. E eles responderam que era eu mesmo 
que eles queriam, sem teste nenhum. Passou 
um tempo e eu achei que o projeto já tinha 
sido realizado. Aí, um dia, eles retomam o 
contato e renovam o convite. Fiquei muito 
feliz. Foi uma dureza conciliar as agendas do 
teatro e do filme, mas valeu muito a pena.  

- O Galpão possui projetos lindos, de um teatro 
diferente do óbvio. Você viu algum ponto de 

comunicação entre seu trabalho nos palcos e o 
universo lúdico do filme? 
Acho que nos comunicamos no sentido que 
lidamos com o lúdico das histórias que ence-
namos e contamos. A Família Dionti tem este 
universo mágico e, ao mesmo tempo, muito 
real. O teatro, o nossos teatro, também traz 
muito isso. Acho que consegui levar isso para a 
tela. Eu tenho sempre muita autocrítica, nunca 
sou nada condescendente com meu trabalho. 
Sempre acho que um ator com mais bagagem 
vai ser mais interessante para um filme, mas 
eles disseram desde sempre que estavam que-
rendo um ator como eu, que tivesse esta 
verdade que trago dos palcos. Espero que, 
antes de mais nada, este seja um filme que 
encontre seu público, pois merece muito. 

- A propósito, este é um filme que, apesar de 
não ser necessariamente popular, consegue se 

comunicar tanto com o público infanto-juve-
nil quanto com o adulto. 
Exatamente. É um filme caseiro, pouco ambi-
cioso na mesma medida que tem a capacidade 
de dialogar e conquistar todo tipo de especta-
dor. É um filme simples, mas muito sofistica-
do, pois não é fácil dialogar com as pessoas. E 
isso é muito bom. 

- Quando você leu o roteiro, qual foi a sensa-
ção de se deparar com o universo tão lúdico, 
surreal e, ao mesmo tempo, real que Alan 
Minas criou?
Foi de encantamento. O filme tem a capacida-
de de falar de gente simples, comum, de uma 
forma que nos seduz, que interessa muito. É 
uma história universal. E isso me agrada 
muito. Nada mais surreal que a própria reali-
dade. Há coisas que a gente acha que só acon-
tece no cinema, mas que nada! Tem tanta 
coisa surreal na vida. Só não vê quem não 
quer. É um filme capaz de tocar as pessoas. 

- E Josué, como foi sua primeira impressão ao 
ler o roteiro?
Me encantei por ele. É um personagem rico, 
também simples mas complexo. A realidade 
do Josué não é fácil. Ele foi abandonado pela 
mulher, tem que criar sozinho os dois filhos, 
cuidar da casa, trabalhar. É uma batalha 
grande a dele. E mesmo assim ele, um 
homem pouco letrado, endurecido pela vida, 
é um pai bacana, gentil a seu modo. Ele tem 
o ofício de mexer com o barro, com a terra, 
que é algo duro, mas tenro também. Há ainda 
a falta que sente da mulher, que é difícil de 
lidar. Há um vazio muito grande em sua vida 
e ele lida com isso de forma ao mesmo tempo 
realista e poética. 

- A relação do pai com os garotos é muito rica, 
muito especial. Como foi criar a relação com 
os atores?
Foi assim também, rica e especial. Os dois 
passam por um momento muito único da vida. 
O garoto mais novo está em um limite. Ele 
ainda não é adolescente, mas deixou de ser 
criança. Kelton transita entre esses dois 
universos. E lidar com estas questões com 
Murilo Quirino e Bernardo Santos foi um 
aprendizado. Principalmente sobre a naturali-
dade, a despretensão diante da atuação, do 
que se sente. Eles não complicam, às vezes a 
gente quer colorir o arco-íris, procura pelo em 
ovo. E isso é algo que a gente tenta sempre se 
libertar. Eu via esta liberdade neles. Eles não 
eram atores profissionais, mas tinham muito 
comprometimento, muita entrega, sem 
perder a leveza. Isso foi muito bom.

- E eles se complementam muito bem.
Sim. A dinâmica entre os dois me tocava muito. 
Não tenho a menor dúvida de que escolher os 
dois foi um tiro certeiro. Se chegasse, por 
exemplo, um ator com um rosto já conhecido 
da televisão, chegaria já com uma contamina-
ção que não contribuiria para o trabalho. E isso 
não seria culpa do garoto, mas simplesmente 
pelas circunstâncias. Foi muito melhor escalar 
dois rostos não conhecidos e que têm a alma 
da gente local. Eles, além disso, são dois atores 
ótimos, expressivos. Os três, Murilo, Bernardo 
e Anna Luiza Paes, são um charme. 

- Como foi filmar nas locações de Minas, os 
lugares, como a olaria, a casa, a paisagem local?
Foi muito bom poder me deslocar pelos lugares, 
que nos ajuda a construir um universo. Nesse 
sentido, rodar em locações tão especiais foi 

fundamental. A olaria é um cenário incrível, 
diferente, árido, de trabalho braçal, que nos leva 
ao barro, ao trabalho de construir uma casa. As 
cenas rodadas na cidade também foram signifi-
cativas. Ainda que hoje em dia muita coisa tenha 
mudado, o filme consegue reproduzir muito 
bem as relações em uma cidade do interior de 
Minas, em que o tempo é mais dilatado, quase 
como um passado recente no filme. Estar na 
locação real deu verossimilhança e nos ajudou a 
construir essas relações. 

- Você, que é um ator teatral, sente muita dife-
rença entre o universo do palco para o do set?
Sinto, mas isso tem seu lado positivo. Sempre 
fico meio desorientado em um set de cinema. 
Diria que até hoje não posso afirmar que sei 
como flertar com a câmera. É sempre um 
aprendizado. E não é pela idade, mas sim pela 
inexperiência. Antes de A Família Dionti eu fiz 
papeis menores em filmes, em que o Galpão foi 
convidado, e também a refilmagem de O Menino 
da Porteira. Era um personagem secundário, o 
Zé Coqueiro, que fazia o cozinheiro da trupe de 
vaqueiros que viajava, e uma participação em É 
Proibido Fumar, ao lado da Gloria Pires. 

- E como foi ser dirigido pelo Alan Minas? 
É muito fácil trabalhar com ele. Tudo é conver-
sado, ele tem muito carinho e cuidado ao falar 
com a gente. Esta tranquilidade começa na voz 
dele e segue na forma de nos dirigir. Ele tem 
um tempo muito especial, nada passa desa-
percebido, mas tudo é pontuado com muita 
calma. Ele nos faz repensar conceitos que às 
vezes precisam ser mudados, mas sem impor 
e sim sempre dialogando. Isso é raro e muito 
bom para o ator.



Ator, cantor, compositor, compositor, poeta e dramaturgo, Gero Camilo nasceu Acopiara, 
no Ceará, onde começou sua carreira no teatro ainda adolescente. Ainda muito jovem, aos 19 
anos, decide estudar os princípios básicos de teatro no histórico Teatro José de Alencar, em 
Fortaleza. Tempos depois se muda para São Paulo, em 1994, onde passa a estudar na EAD (a 
conceituada Escola de Artes Dramáticas) e tem aulas com nomes importantes das artes 
cênicas. 

Gero fez sua estréia no teatro profissional em Cândida Erêndira e Sua Avó Desalmada, de 
Gabriel García Márquez, ao lado de Ester Góes Em seguida escreveu, dirigiu e protagonizou o 
monólogo A Procissão, que mantém em seu repertório.

Em 2004, dirigido por Cristiane Paoli-Quito, encena Aldeotas, que dá à diretora o Prêmio 
Shell. No mesmo ano, Ivan Andrade e Gero, dirigem Entreatos, escrito pelo ator e composto 
inicialmente por duas e depois por três peças que abordam questões cotidianas tiradas de seu 
livro A Macaúba da Terra, de 2002, que também rendeu a montagem As Bastianas em 2003 
pela Cia São Jorge de Variedades, com direção de Luís Mármora; e ainda extraído dos contos 
do livro, em 2006, Cleide, Eló e as Pêras, dirigido por Gustavo Machado.

Gero também traçou, em paralelo, uma prolífica carreira no cinema. Seu primeiro papel foi 
em Cronicamente Inviável (2000). Em 2001, além de ter atuado em Abril Despedaçado e 
Domésticas – O Filme, ganhou papel de destaque no marcante Bicho de Sete Cabeças, de Laís 
Bodanzky, que lhe rendeu diversos prêmios, incluindo os de melhor ator nos Festivais de 
Brasília e do Recife.

Integrou o elenco de dois dos maiores sucessos de bilheteria do cinema da retomada, 
Cidade de Deus (2002) e Carandiru (2003), além de ter atuado em Narradores de Javé, com 
José Dumont e Matheus Nachtergaele. 

Em 2004, ganhou seu primeiro papel internacional, em Chamas da Vingança, de Tony 
Scott, ao lado de astros como Denzel Washington, Mickey Rourke, Chistopher  Walken e Dakota 
Fanning. 

Na TV, Gero também ganhou diversos papeis memoráveis, como em Hoje é Dia de Maria, 
Brava Gente, Som & Fúria e Amor em Quatro Atos, além do recente  remake da novela Gabriela 
na TV Globo. Além disso, também integrou o elenco de O Amor Segundo Benjamim Schianberg, 
de Beto Brant,  diretor que voltaria a dirigi-lo  no longa Eu Receberia as Piores Notícias dos 
Seus Lindos Lábios. Entre outros filmes que trabalhou, estão Madame Satã, Pequenas Histó-
rias, 5 Frações de uma Quase História e Assalto ao Banco Central. Em 2009, por sua atuação 
em Hotel Atlântico, levou o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Festival do Rio.

Múltiplo, Gero ainda encontra inspiração para se dedicar à música, tendo lançado dois 
CDs, com composições próprias e parcerias. O primeiro é Canções de Invento, lançado em 
2008, e o segundo é Megatamainho. Em A Família Dionti ele é um médico que esconde algu-
mas pequenas-grandes mentiras, mas que acredita na sua capacidade de ajudar as pessoas. 

Médico

GERO CAMILO

- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.



- Seu personagem, o médico, mente em rela-
ção à sua verdadeira identidade, mas, no 
entanto, ele não age de má fé. É como se ele de 
fato acreditasse na ilusão que criou. Como 
recebeu este personagem?
De fato o médico está sendo mentiroso, porque 
sabe que não é médico. Mas, diante da situação 
e das pessoas que o procuram, ele esquece, 
por um momento, da mentira e entra no terre-
no da ilusão. Ele acaba de alguma maneira, 
acreditando em seu potencial de ajudar as 
pessoas. Não necessariamente em convencê-
-las, mas sim a auxiliá-las a se curarem. 

- Como foi receber o convite para viver o 
médico? A maioria dos atores convocados são 
mineiros. Como foi entrar no universo de 
Minas e da criação do diretor Alan Minas?
Foi uma delícia. Li o roteiro e fiquei encantado. 
Uma coisa que me faz entrar para um filme, 
independentemente de eu conhecer ou não a 
trajetória do artista, é, acima de tudo, o roteiro. 
Ter uma história bem contada é crucial. No 
teatro que faço, que não é nada comercial, os 
encontros acontecem em geral mais direta-
mente, porque pessoas que têm concepções 
teatrais parecidas acabam trabalhando juntas 
em projetos, peças e afins. As peças que costu-
mo montar ou são escritas por mim ou por 
parceiros, profissionais com quem tenho afini-
dade. Já no cinema, muitas vezes não conheço 
os diretores que me convidam. Eles podem ser 
estreantes ou eu posso até conhecer, mas 
superficialmente. Então, o que me ajuda muito 
a decidir por fazer ou não um trabalho é ter 
uma boa história na mão para contar. E a partir 
disso, acreditar nesses encontros. E A Família 
Dionti foi tudo isso, Primeiro porque foi muito 
bom saber que o Alan Minas gosta muito do 

meu trabalho. Segundo porque quando li o 
roteiro, me deparei com algo muito diferente 
do que tenho visto. Sem contar que a lingua-
gem com que o Alan escreve é muito particular.

- A Família Dionti é um filme realista e poético 
ao mesmo tempo. O estilo do Alan ao contar a 
história te surpreendeu?
Sim, muito! Via de regra os roteiros são escri-
tos seguindo todos uma estrutura muito igual, 
ou tem um teor muito de crítica social, ou são 
muito calcados no estético, perdendo o teor 
artístico. O roteiro do Alan é incrível, do tipo 
que não encontrava e que não mexia comigo 
há muito tempo. Ao ler o roteiro, ao ver suas 
possibilidades de fazermos um cinema dife-
rente do que estamos acostumados a fazer e, 
ao mesmo tempo conta lindamente uma 
história e traz uma poética para nosso cinema, 
não tive dúvidas que devia entrar de cabeça no 
projeto.

- Como foi trabalhar com o elenco juvenil do 
filme? Ainda que haja diferenças de experiên-
cia e tempo de carreira entre você, e também 
de Antônio Edson, e os garotos, há uma 
harmonia muito boa entre todos do elenco. 
Foi delicioso. É muito bom saber que o que se 
sente ao ver o filme é que há harmonia e equi-
líbrio entre todos nós. E isso se deve muito à 
direção. Quando se tem uma boa orientação, o 
que acontece é a alquimia entre os atores. E 
por isso em A Família Dionti as nossas diferen-
ças diminuem e o filme acontece. Alan é um 
diretor que percebe o talento de cada um, que 
sabe escutar e equalizar as características de 
todos. Ele faz isso com maestria e quem ganha 
somos todos nós. E o filme também, claro!

- A escolha das locações do filme foram 
também decisivas para se construir o discurso 
harmonioso do longa. Para você, que filmou 
sempre indoor, no hospital e no ônibus, que 
influência os cenários tiveram?
Muita! Eu, ainda que tenha, como o médico, 
atuado quase o tempo todo no consultório, 
estava em Minas. E isso já nos influencia. Eu 
adoro Minas. E adoro filmar lá. Já fiz vários 
filmes que se passam lá. E acho que é um 
estado diferente, pois não se destrói tanto 
quanto o restante de nosso País, em termos de 
paisagem e arquitetura. Minas consegue 
preservar um pouco mais da especulação 
imobiliária que toma o Brasil e destrói nossa 
paisagem natural e arquitetônica. É de fato um 
grande set de filmagens para questões como 
atemporalidade, filmes históricos. É uma terra 
que consegue nos dar o passado, o presente e 
o futuro. E achei ideal a escolha das locações, 
que são lindas, em cidades pequenas, com um 
urbanismo natural, com muita humanidade 
ainda. 

- Minas é também um ambiente muito fértil 
para a imaginação. Esse é um roteiro que não 
tem idade. O jogo entre a mentira, a verdade e 
a ilusão é algo que fala com todas as idades. 
Exatamente. É disso que eu gosto no filme. 
Como o Alan trata disso de forma simples, mas 
refinada. Não julga a mentira e a verdade como 
conflitos dos personagens, mas de uma forma 
que nos deixa, como espectadores, intrigado 
com a trama, em vez de apenas querer fazer 
um juízo de valores. Até nisso a equipe foi 
ótima, integrada. Todo mundo estava muito 
junto, trabalhando para realizar um projeto, 
contar uma história que fala de ilusão, mas 
não de uma ilusão ingênua e jocosa. Ela se 

constrói a partir da poética criada pelas ideias 
e palavras do Alan. Quando a gente fala de 
ilusão e de Minas, há quem possa pensar como 
algo pejorativo, mas pelo contrário. É uma 
ilusão que se constrói nas camadas e nas 
sobreposições entre mentira e realidade que 
ela traz para a trama. E isso torna o filme mais 
profundo.

- E assim, os personagens, ainda que em suas 
fantasias, são muito reais e, por que não, 
próximos do espectador. 
Claro! Não somos os matutos que não enten-
dem das coisas. Somos o homem do interior, 
que está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, 
todos nós trazemos, mesmo o homem urbano, 
que traz isso em sua memória ancestral. E no 
filme esse interior é presente, que aponta o 
futuro e o passado. E esse é outro dado muito 
profundo e interessante. Como essa história 
lida com a atemporalidade e com essa geogra-
fia, de um ‘homem interior’.

- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.



- Seu personagem, o médico, mente em rela-
ção à sua verdadeira identidade, mas, no 
entanto, ele não age de má fé. É como se ele de 
fato acreditasse na ilusão que criou. Como 
recebeu este personagem?
De fato o médico está sendo mentiroso, porque 
sabe que não é médico. Mas, diante da situação 
e das pessoas que o procuram, ele esquece, 
por um momento, da mentira e entra no terre-
no da ilusão. Ele acaba de alguma maneira, 
acreditando em seu potencial de ajudar as 
pessoas. Não necessariamente em convencê-
-las, mas sim a auxiliá-las a se curarem. 

- Como foi receber o convite para viver o 
médico? A maioria dos atores convocados são 
mineiros. Como foi entrar no universo de 
Minas e da criação do diretor Alan Minas?
Foi uma delícia. Li o roteiro e fiquei encantado. 
Uma coisa que me faz entrar para um filme, 
independentemente de eu conhecer ou não a 
trajetória do artista, é, acima de tudo, o roteiro. 
Ter uma história bem contada é crucial. No 
teatro que faço, que não é nada comercial, os 
encontros acontecem em geral mais direta-
mente, porque pessoas que têm concepções 
teatrais parecidas acabam trabalhando juntas 
em projetos, peças e afins. As peças que costu-
mo montar ou são escritas por mim ou por 
parceiros, profissionais com quem tenho afini-
dade. Já no cinema, muitas vezes não conheço 
os diretores que me convidam. Eles podem ser 
estreantes ou eu posso até conhecer, mas 
superficialmente. Então, o que me ajuda muito 
a decidir por fazer ou não um trabalho é ter 
uma boa história na mão para contar. E a partir 
disso, acreditar nesses encontros. E A Família 
Dionti foi tudo isso, Primeiro porque foi muito 
bom saber que o Alan Minas gosta muito do 

meu trabalho. Segundo porque quando li o 
roteiro, me deparei com algo muito diferente 
do que tenho visto. Sem contar que a lingua-
gem com que o Alan escreve é muito particular.

- A Família Dionti é um filme realista e poético 
ao mesmo tempo. O estilo do Alan ao contar a 
história te surpreendeu?
Sim, muito! Via de regra os roteiros são escri-
tos seguindo todos uma estrutura muito igual, 
ou tem um teor muito de crítica social, ou são 
muito calcados no estético, perdendo o teor 
artístico. O roteiro do Alan é incrível, do tipo 
que não encontrava e que não mexia comigo 
há muito tempo. Ao ler o roteiro, ao ver suas 
possibilidades de fazermos um cinema dife-
rente do que estamos acostumados a fazer e, 
ao mesmo tempo conta lindamente uma 
história e traz uma poética para nosso cinema, 
não tive dúvidas que devia entrar de cabeça no 
projeto.

- Como foi trabalhar com o elenco juvenil do 
filme? Ainda que haja diferenças de experiên-
cia e tempo de carreira entre você, e também 
de Antônio Edson, e os garotos, há uma 
harmonia muito boa entre todos do elenco. 
Foi delicioso. É muito bom saber que o que se 
sente ao ver o filme é que há harmonia e equi-
líbrio entre todos nós. E isso se deve muito à 
direção. Quando se tem uma boa orientação, o 
que acontece é a alquimia entre os atores. E 
por isso em A Família Dionti as nossas diferen-
ças diminuem e o filme acontece. Alan é um 
diretor que percebe o talento de cada um, que 
sabe escutar e equalizar as características de 
todos. Ele faz isso com maestria e quem ganha 
somos todos nós. E o filme também, claro!

- A escolha das locações do filme foram 
também decisivas para se construir o discurso 
harmonioso do longa. Para você, que filmou 
sempre indoor, no hospital e no ônibus, que 
influência os cenários tiveram?
Muita! Eu, ainda que tenha, como o médico, 
atuado quase o tempo todo no consultório, 
estava em Minas. E isso já nos influencia. Eu 
adoro Minas. E adoro filmar lá. Já fiz vários 
filmes que se passam lá. E acho que é um 
estado diferente, pois não se destrói tanto 
quanto o restante de nosso País, em termos de 
paisagem e arquitetura. Minas consegue 
preservar um pouco mais da especulação 
imobiliária que toma o Brasil e destrói nossa 
paisagem natural e arquitetônica. É de fato um 
grande set de filmagens para questões como 
atemporalidade, filmes históricos. É uma terra 
que consegue nos dar o passado, o presente e 
o futuro. E achei ideal a escolha das locações, 
que são lindas, em cidades pequenas, com um 
urbanismo natural, com muita humanidade 
ainda. 

- Minas é também um ambiente muito fértil 
para a imaginação. Esse é um roteiro que não 
tem idade. O jogo entre a mentira, a verdade e 
a ilusão é algo que fala com todas as idades. 
Exatamente. É disso que eu gosto no filme. 
Como o Alan trata disso de forma simples, mas 
refinada. Não julga a mentira e a verdade como 
conflitos dos personagens, mas de uma forma 
que nos deixa, como espectadores, intrigado 
com a trama, em vez de apenas querer fazer 
um juízo de valores. Até nisso a equipe foi 
ótima, integrada. Todo mundo estava muito 
junto, trabalhando para realizar um projeto, 
contar uma história que fala de ilusão, mas 
não de uma ilusão ingênua e jocosa. Ela se 

constrói a partir da poética criada pelas ideias 
e palavras do Alan. Quando a gente fala de 
ilusão e de Minas, há quem possa pensar como 
algo pejorativo, mas pelo contrário. É uma 
ilusão que se constrói nas camadas e nas 
sobreposições entre mentira e realidade que 
ela traz para a trama. E isso torna o filme mais 
profundo.

- E assim, os personagens, ainda que em suas 
fantasias, são muito reais e, por que não, 
próximos do espectador. 
Claro! Não somos os matutos que não enten-
dem das coisas. Somos o homem do interior, 
que está no ‘de dentro’, algo que, a princípio, 
todos nós trazemos, mesmo o homem urbano, 
que traz isso em sua memória ancestral. E no 
filme esse interior é presente, que aponta o 
futuro e o passado. E esse é outro dado muito 
profundo e interessante. Como essa história 
lida com a atemporalidade e com essa geogra-
fia, de um ‘homem interior’.

- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.
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estão os trabalhos de pós-produção e  efeitos visuais de várias novelas da TV Globo, documen-
tários, campanhas publicitárias, videoclipes e de longas como Cidade de Deus (2001) e Tropa 
de Elite (2008). “A Inglaterra é um dos melhores lugares do mundo para se trabalhar com 
cinema. 90% das produções que são filmadas em Hollywood são finalizadas aqui, pois há 
incentivos para a área, o que faz com que o mercado esteja sempre aquecido”, comenta Roni, 
que atualmente trabalha na Blue Boat, produtora especializada em pós-produção e efeitos 
visuais, em Londres. 

Entre seus trabalhos recentes, estão os de efeitos visuais de projetos internacionalmente 
famosos, como A Dama de Ferro (2011) e Branca de Neve e o Caçador (2012), indicado ao 
Oscar de efeitos visuais, no show da banda OneDirection, no longa Mandela (2014), também 
indicado a vários Oscar e        O Jogo da Imitação (2014), quem, além de ter concorrido a vários 
Oscar e levado o de melhor roteiro adaptado, foi indicado ao Bafta de efeitos visuais. 

Roni é amigo de Daniela Vitorino e Alan Minas há mais de 10 anos e foi produtor do curta 
O Refém, dirigido em 2004 por Alan. Em A Família Dionti, mais que supervisor de pós-produção 
e de efeitos visuais, ele é coprodutor e cuidou do projeto de finalização do longa desde sua 
fase inicial, acompanhando inclusive as filmagens no Brasil. 

- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 
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sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.



- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.



- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.

- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 

proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
se construir o universo imagético do filme. No 
caso da casa, que é linda, havia detalhes mais 
contemporâneos que não casavam com a 
história da família do Kelton, como alguns 
azulejos modernos, que não pertenciam ao 
universo da história. As modificações que fize-
mos foram no sentido de recolocar a casa no 
espaço da narrativa. Cobrimos os azulejos e o 
piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
locações. 

- Houve outras locações que receberam inter-
venções?
A escola sofreu poucas modificações, pois já 
era como a gente queria. Tudo nesse filme foi 
feito de forma muito pontual, sem agredir a 
personalidade real dos lugares. E que esses 
lugares também traduzisse a personalidade 
dos personagens. O circo, por exemplo, é 
muito humilde. Não é um circo cheio de efeitos 
especiais, mas simples, artesanal. E tudo isso, 
ao final, também deveria ter um diálogo muito 
próximo com o ator, para que ele se colocasse 
em cena com naturalidade também. A Anna 
(Sofia), por exemplo, ganhou adereços e cores 
no cabelo, roupas coloridas, que traduziam 
sua personalidade circense e também cigana. 
Ela coloria os espaços e a vida de Kelton. Sua 
chegada muda tudo. 

- São detalhes muito importantes, que os 
personagens ajudam muito a compor. 

Sim. A Sofia, por exemplo, fala que a escola é 
muito sem graça porque é muito branca, sem 
cor. Nós preparamos esse cenário, mas 
quando ela, colorida e solar, chega e contrasta 
com esse lugar sem cor, o espectador sente 
isso mais forte. E por isso a interação entre os 
atores e as locações é muito importante. Os 
personagens são impagáveis. O trabalho do 
Gero Camilo, por exemplo, está muito harmo-
nioso com seu consultório ‘de mentira’ e real 
ao mesmo tempo. Eu já tinha trabalhado com 
o Gero, que tem um timing muito incrível para 
o humor, tem esta verve chapliniana. Ele, com 
todos seus diplomas falsos na parede, constrói 
muito bem o personagem do médico que 
engana a todos e é praticamente desmascara-
do pela ‘mesa que fala’. É uma construção 
singela do personagem, mas é na medida do 
que a história pede, minimalista e precisa. 
Nesse projeto, o pouco é muito! 

- Em A Família Dionti, apesar de ter a dimen-
são do fantástico, tem também o pé no real. A 
direção de arte, por exemplo, é muito verossí-
mil, os cenários não são ‘cenários falsos’, tudo 
é muito verdadeiro também. 
Sim. O tom surreal do filme está em outro 
patamar. Não está no exagero das cores, obje-
tos, figurino, atuação, mas sim na imaginação. 
A palheta de cores é suave, acompanha a 
história. Está tudo muito integrado. A direção 
de arte tem de se apagar em alguns momen-
tos, fingir que quase não existe, ficar mesmo 
nas entrelinhas. Por exemplo, a viagem do 
Josué, o pai, está na cabeça dele. É ele quem 
constrói uma árvore de latinhas, à espera de 
que a mulher volte com a chuva. A extrava-
gância é dele, não minha. Eu poderia ter criado 
uma super árvore hollywoodiana, colorida. 

Mas não.  A lata seria aquela que ele comprou 
um enlatado no supermercado, que já até 
cozinhou nela, que enferrujou um pouco. Não 
fui eu quem criou a árvore. Foi ele. E isso faz 
toda diferença. Dá veracidade à história. 
Quanto mais a gente consegue chegar a este 
tom, melhor. A arte tem de ser auxiliar e não 
estar à frente do ator.

- Assim como a integração da direção de arte 
com os cenários reais, seu trabalho também 
esteve sempre em consonância com o roteiro, 
não?
Sim, muito! A gente procurou muito que a 
fantasia fosse o texto do filme. É sempre uma 
busca. E nosso manual é o roteiro. A gente 
buscou muito essa estética do ‘quase nada’. E 
com isso a gente consegue viajar e fazer um 
trabalho em que acreditamos. Na nossa con-
cepção, tudo é muito realista, mas, na cabeça 
do Josué, sua fantasia de que a mulher voltaria 
num dia de chuva, em acreditar que seu filho 
Kelton um dia vai embora também com a 
chuva, é muito dura na realidade. Até mesmo 
quando o Antônio sobe no telhado é muito 
interessante o que ele fala. Este diz basta! É 
uma briga com ele mesmo. Quando eu e o Alan 
vimos o corte final do filme, terminamos os 
dois chorando. A gente embarca mesmo na 
viagem. É tudo muito verdadeiro, apesar de ser 
uma história maluca. A gente acredita, fica 
triste quando o Serino encontra só a roupa do 
irmão. Aquilo dói. Apesar de ser um texto 
muito simples, as situações dramáticas são 
fortes, pois lidam com sentimentos muito 
profundos. 

- Esse não é um filme exatamente para crian-
ças e adolescentes, mas fala do rito de passa-

gem para a vida adulta. E isso emociona todas 
gerações. 
Sim. É um rito, um divisor de águas. Não é um 
filme infantil, mas sim para os jovens. É um 
final feliz até onde é possível. Aí é que está. 
Estamos lidando com a fantasia, mas as emo-
ções são muito reais. E isso é uma grande qua-
lidade. Trabalhei em vários filmes da Tizuka 
Yamazaki e ela sempre dizia que filme para dar 
certo tem que fazer rir e chorar. 

- Como foi trabalhar com o Alan Minas?
Foi ótimo. Ele tem um olhar muito especial, 
muito delicado, capaz de descobrir os talentos 
das pessoas, tanto as da equipe técnica profis-
sional quanto das pessoas locais, que também 
participaram do projeto e nos ajudaram muito. 
Se há algo que não está funcionando, se o ator 
não está conseguindo chegar em um tom da 
atuação, o Alan chega de igual para igual, con-
versa, dialoga. Ele é muito respeitoso e valoriza 
muito a forma colaborativa de se trabalhar. No 
final do processo, a gente já se sentia quase 
como irmãos. Foi muito bom dividir esta tarefa 
e trabalhar com ele.



- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.
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Entre os principais prêmios estão o Prêmio ABC 2010 de melhor fotografia e o Maverick 
Movie Awards 2009 pelo curta Casulo, além do Prêmio ABC 2006 de melhor fotografia estu-
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Grandes Sombras. Em 2013, foi finalista do Prêmio ABC de melhor fotografia de filme publicitá-
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- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
Já conhecia o Alan há bastante tempo e acom-
panhava seu trabalho desde que ele estava na 
faculdade, quando estudou cinema na Facul-
dade Estácio de Sá. Um dos curtas que ele fez, 
o A Encomenda. É um filme tão simples, mas é 
de uma delicadeza incrível. Algo tão simples 
que se torna extraordinário e que sempre 
recomendo para alunos de cinema. E havia 
outros projetos também que a gente quase 
conseguia trabalhar juntos, mas nunca ocor-
ria. Finalmente, a Dani Vitorino e o Alan conse-
guiram viabilizar o A Família Dionti e me cha-
maram para ser fotografo no filme. Eu estava 
louco para fazer um filme como este! Que bom 
que apareceu. Deveriam aparecer muito mais 
filmes como este. 

- Como foi o processo de construção da iden-
tidade visual do longa?
O Alan sempre teve muito claro o tipo de filme 
que ele gostaria de fazer. E a gente sempre 
conversou bastante sobre cinema e foi natural 
a conversa sobre a textura e a fotografia que    
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A Família Dionti teria. Pensamos em algumas 
obras de referência como, por exemplo, 
Fausto, de Alexandr Sokurov, que se tornou 
uma fonte de inspiração para a vida, de tão 
incrível que é. Também visitamos as locações 
antes de filmar, para pensar na luz, na cor e na 
textura de cada lugar. Já outros aspectos da 
cor e da luz foram surgindo ao longo das filma-
gens, se construindo aos poucos, de acordo 
com o que cada situação e locação pedia. 

- Este processo foi muito integrado com o 
trabalho da direção de arte?
Sim, pois Oswaldo Lioi, nosso diretor de arte, 
realizou um trabalho impecável. Nunca tinha 
trabalhado com ele e foi um grande prazer 
fotografar em locações que foram tão bem 
trabalhadas e escolhidas por ele e pelo Alan. 
Meu trabalho foi muito o de extrair de cada 
lugar o caráter incrível que já existia.Em algu-
mas vezes a gente pensava nos planos de 
filmagem de acordo com o que o sol poderia 
nos proporcionar em cada horário do dia. Não 
tínhamos muitos recursos para construir uma 
iluminação artificial. Fora os planos noturnos, 

que pediam uma luz mais trabalhada, pratica-
mente todas as cenas usaram luz natural, 
jogando sempre a favor da própria locação e de 
sua luz natural. 

- E a região onde o filme foi rodado tem uma 
luz incrível.
Sim. Principalmente na época do ano em que 
rodamos. E tínhamos medo de que chovesse, 
que ficasse nublado, que a poeira danificasse 
as lentes da câmera. Mas o filme pedia esta 
disposição para o que o ambiente podia nos 
oferecer. Tudo para que pudéssemos manter o 
aspecto onírico da narrativa, usando ilumina-
ção quando necessária, mas também ter uma 
atmosfera orgânica, fluida. Esta combinação 
deu um caráter muito próprio ao filme. 

- Por falar em caráter próprio, há uma carac-
terística muito particular em A Família Dionti, 
na medida em que o espectador monta o filme 
junto com vocês, pois não há planos e contra-
-planos óbvios e nem mesmo uma decupa-
gem necessariamente didática. 
Exatamente. Há várias cenas em que não há o 
jogo do plano e contra-plano. Muitas vezes as 
escolhas de direção revelam uma insegurança 
de não saber que história estamos contando. E 
o filme acaba se tornando descritivo. A Família 
Dionti não tem nada de descritivo. É um filme 
narrativo. Não há isso de ‘o menino pega a 
xícara’ e aí temos que necessariamente mos-
trá-lo pegando a xícara. Não existe esta des-
crição de tudo e tampouco a necessidade e 
mostrar sempre o rosto de quem está falando. 
Muitas vezes queremos ver o rosto de quem 
está ouvindo. É este jogo entre o filme e o 
espectador, que pode, mais que assistir, ima-
ginar, que é tão bacana no longa. 

- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 

proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
se construir o universo imagético do filme. No 
caso da casa, que é linda, havia detalhes mais 
contemporâneos que não casavam com a 
história da família do Kelton, como alguns 
azulejos modernos, que não pertenciam ao 
universo da história. As modificações que fize-
mos foram no sentido de recolocar a casa no 
espaço da narrativa. Cobrimos os azulejos e o 
piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
locações. 

- Houve outras locações que receberam inter-
venções?
A escola sofreu poucas modificações, pois já 
era como a gente queria. Tudo nesse filme foi 
feito de forma muito pontual, sem agredir a 
personalidade real dos lugares. E que esses 
lugares também traduzisse a personalidade 
dos personagens. O circo, por exemplo, é 
muito humilde. Não é um circo cheio de efeitos 
especiais, mas simples, artesanal. E tudo isso, 
ao final, também deveria ter um diálogo muito 
próximo com o ator, para que ele se colocasse 
em cena com naturalidade também. A Anna 
(Sofia), por exemplo, ganhou adereços e cores 
no cabelo, roupas coloridas, que traduziam 
sua personalidade circense e também cigana. 
Ela coloria os espaços e a vida de Kelton. Sua 
chegada muda tudo. 

- São detalhes muito importantes, que os 
personagens ajudam muito a compor. 

Sim. A Sofia, por exemplo, fala que a escola é 
muito sem graça porque é muito branca, sem 
cor. Nós preparamos esse cenário, mas 
quando ela, colorida e solar, chega e contrasta 
com esse lugar sem cor, o espectador sente 
isso mais forte. E por isso a interação entre os 
atores e as locações é muito importante. Os 
personagens são impagáveis. O trabalho do 
Gero Camilo, por exemplo, está muito harmo-
nioso com seu consultório ‘de mentira’ e real 
ao mesmo tempo. Eu já tinha trabalhado com 
o Gero, que tem um timing muito incrível para 
o humor, tem esta verve chapliniana. Ele, com 
todos seus diplomas falsos na parede, constrói 
muito bem o personagem do médico que 
engana a todos e é praticamente desmascara-
do pela ‘mesa que fala’. É uma construção 
singela do personagem, mas é na medida do 
que a história pede, minimalista e precisa. 
Nesse projeto, o pouco é muito! 

- Em A Família Dionti, apesar de ter a dimen-
são do fantástico, tem também o pé no real. A 
direção de arte, por exemplo, é muito verossí-
mil, os cenários não são ‘cenários falsos’, tudo 
é muito verdadeiro também. 
Sim. O tom surreal do filme está em outro 
patamar. Não está no exagero das cores, obje-
tos, figurino, atuação, mas sim na imaginação. 
A palheta de cores é suave, acompanha a 
história. Está tudo muito integrado. A direção 
de arte tem de se apagar em alguns momen-
tos, fingir que quase não existe, ficar mesmo 
nas entrelinhas. Por exemplo, a viagem do 
Josué, o pai, está na cabeça dele. É ele quem 
constrói uma árvore de latinhas, à espera de 
que a mulher volte com a chuva. A extrava-
gância é dele, não minha. Eu poderia ter criado 
uma super árvore hollywoodiana, colorida. 

Mas não.  A lata seria aquela que ele comprou 
um enlatado no supermercado, que já até 
cozinhou nela, que enferrujou um pouco. Não 
fui eu quem criou a árvore. Foi ele. E isso faz 
toda diferença. Dá veracidade à história. 
Quanto mais a gente consegue chegar a este 
tom, melhor. A arte tem de ser auxiliar e não 
estar à frente do ator.

- Assim como a integração da direção de arte 
com os cenários reais, seu trabalho também 
esteve sempre em consonância com o roteiro, 
não?
Sim, muito! A gente procurou muito que a 
fantasia fosse o texto do filme. É sempre uma 
busca. E nosso manual é o roteiro. A gente 
buscou muito essa estética do ‘quase nada’. E 
com isso a gente consegue viajar e fazer um 
trabalho em que acreditamos. Na nossa con-
cepção, tudo é muito realista, mas, na cabeça 
do Josué, sua fantasia de que a mulher voltaria 
num dia de chuva, em acreditar que seu filho 
Kelton um dia vai embora também com a 
chuva, é muito dura na realidade. Até mesmo 
quando o Antônio sobe no telhado é muito 
interessante o que ele fala. Este diz basta! É 
uma briga com ele mesmo. Quando eu e o Alan 
vimos o corte final do filme, terminamos os 
dois chorando. A gente embarca mesmo na 
viagem. É tudo muito verdadeiro, apesar de ser 
uma história maluca. A gente acredita, fica 
triste quando o Serino encontra só a roupa do 
irmão. Aquilo dói. Apesar de ser um texto 
muito simples, as situações dramáticas são 
fortes, pois lidam com sentimentos muito 
profundos. 

- Esse não é um filme exatamente para crian-
ças e adolescentes, mas fala do rito de passa-

gem para a vida adulta. E isso emociona todas 
gerações. 
Sim. É um rito, um divisor de águas. Não é um 
filme infantil, mas sim para os jovens. É um 
final feliz até onde é possível. Aí é que está. 
Estamos lidando com a fantasia, mas as emo-
ções são muito reais. E isso é uma grande qua-
lidade. Trabalhei em vários filmes da Tizuka 
Yamazaki e ela sempre dizia que filme para dar 
certo tem que fazer rir e chorar. 

- Como foi trabalhar com o Alan Minas?
Foi ótimo. Ele tem um olhar muito especial, 
muito delicado, capaz de descobrir os talentos 
das pessoas, tanto as da equipe técnica profis-
sional quanto das pessoas locais, que também 
participaram do projeto e nos ajudaram muito. 
Se há algo que não está funcionando, se o ator 
não está conseguindo chegar em um tom da 
atuação, o Alan chega de igual para igual, con-
versa, dialoga. Ele é muito respeitoso e valoriza 
muito a forma colaborativa de se trabalhar. No 
final do processo, a gente já se sentia quase 
como irmãos. Foi muito bom dividir esta tarefa 
e trabalhar com ele.

Direção de fotografia



- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.

- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
Já conhecia o Alan há bastante tempo e acom-
panhava seu trabalho desde que ele estava na 
faculdade, quando estudou cinema na Facul-
dade Estácio de Sá. Um dos curtas que ele fez, 
o A Encomenda. É um filme tão simples, mas é 
de uma delicadeza incrível. Algo tão simples 
que se torna extraordinário e que sempre 
recomendo para alunos de cinema. E havia 
outros projetos também que a gente quase 
conseguia trabalhar juntos, mas nunca ocor-
ria. Finalmente, a Dani Vitorino e o Alan conse-
guiram viabilizar o A Família Dionti e me cha-
maram para ser fotografo no filme. Eu estava 
louco para fazer um filme como este! Que bom 
que apareceu. Deveriam aparecer muito mais 
filmes como este. 

- Como foi o processo de construção da iden-
tidade visual do longa?
O Alan sempre teve muito claro o tipo de filme 
que ele gostaria de fazer. E a gente sempre 
conversou bastante sobre cinema e foi natural 
a conversa sobre a textura e a fotografia que    

A Família Dionti teria. Pensamos em algumas 
obras de referência como, por exemplo, 
Fausto, de Alexandr Sokurov, que se tornou 
uma fonte de inspiração para a vida, de tão 
incrível que é. Também visitamos as locações 
antes de filmar, para pensar na luz, na cor e na 
textura de cada lugar. Já outros aspectos da 
cor e da luz foram surgindo ao longo das filma-
gens, se construindo aos poucos, de acordo 
com o que cada situação e locação pedia. 

- Este processo foi muito integrado com o 
trabalho da direção de arte?
Sim, pois Oswaldo Lioi, nosso diretor de arte, 
realizou um trabalho impecável. Nunca tinha 
trabalhado com ele e foi um grande prazer 
fotografar em locações que foram tão bem 
trabalhadas e escolhidas por ele e pelo Alan. 
Meu trabalho foi muito o de extrair de cada 
lugar o caráter incrível que já existia.Em algu-
mas vezes a gente pensava nos planos de 
filmagem de acordo com o que o sol poderia 
nos proporcionar em cada horário do dia. Não 
tínhamos muitos recursos para construir uma 
iluminação artificial. Fora os planos noturnos, 

que pediam uma luz mais trabalhada, pratica-
mente todas as cenas usaram luz natural, 
jogando sempre a favor da própria locação e de 
sua luz natural. 

- E a região onde o filme foi rodado tem uma 
luz incrível.
Sim. Principalmente na época do ano em que 
rodamos. E tínhamos medo de que chovesse, 
que ficasse nublado, que a poeira danificasse 
as lentes da câmera. Mas o filme pedia esta 
disposição para o que o ambiente podia nos 
oferecer. Tudo para que pudéssemos manter o 
aspecto onírico da narrativa, usando ilumina-
ção quando necessária, mas também ter uma 
atmosfera orgânica, fluida. Esta combinação 
deu um caráter muito próprio ao filme. 

- Por falar em caráter próprio, há uma carac-
terística muito particular em A Família Dionti, 
na medida em que o espectador monta o filme 
junto com vocês, pois não há planos e contra-
-planos óbvios e nem mesmo uma decupa-
gem necessariamente didática. 
Exatamente. Há várias cenas em que não há o 
jogo do plano e contra-plano. Muitas vezes as 
escolhas de direção revelam uma insegurança 
de não saber que história estamos contando. E 
o filme acaba se tornando descritivo. A Família 
Dionti não tem nada de descritivo. É um filme 
narrativo. Não há isso de ‘o menino pega a 
xícara’ e aí temos que necessariamente mos-
trá-lo pegando a xícara. Não existe esta des-
crição de tudo e tampouco a necessidade e 
mostrar sempre o rosto de quem está falando. 
Muitas vezes queremos ver o rosto de quem 
está ouvindo. É este jogo entre o filme e o 
espectador, que pode, mais que assistir, ima-
ginar, que é tão bacana no longa. 

- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 

proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
se construir o universo imagético do filme. No 
caso da casa, que é linda, havia detalhes mais 
contemporâneos que não casavam com a 
história da família do Kelton, como alguns 
azulejos modernos, que não pertenciam ao 
universo da história. As modificações que fize-
mos foram no sentido de recolocar a casa no 
espaço da narrativa. Cobrimos os azulejos e o 
piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
locações. 

- Houve outras locações que receberam inter-
venções?
A escola sofreu poucas modificações, pois já 
era como a gente queria. Tudo nesse filme foi 
feito de forma muito pontual, sem agredir a 
personalidade real dos lugares. E que esses 
lugares também traduzisse a personalidade 
dos personagens. O circo, por exemplo, é 
muito humilde. Não é um circo cheio de efeitos 
especiais, mas simples, artesanal. E tudo isso, 
ao final, também deveria ter um diálogo muito 
próximo com o ator, para que ele se colocasse 
em cena com naturalidade também. A Anna 
(Sofia), por exemplo, ganhou adereços e cores 
no cabelo, roupas coloridas, que traduziam 
sua personalidade circense e também cigana. 
Ela coloria os espaços e a vida de Kelton. Sua 
chegada muda tudo. 

- São detalhes muito importantes, que os 
personagens ajudam muito a compor. 

Sim. A Sofia, por exemplo, fala que a escola é 
muito sem graça porque é muito branca, sem 
cor. Nós preparamos esse cenário, mas 
quando ela, colorida e solar, chega e contrasta 
com esse lugar sem cor, o espectador sente 
isso mais forte. E por isso a interação entre os 
atores e as locações é muito importante. Os 
personagens são impagáveis. O trabalho do 
Gero Camilo, por exemplo, está muito harmo-
nioso com seu consultório ‘de mentira’ e real 
ao mesmo tempo. Eu já tinha trabalhado com 
o Gero, que tem um timing muito incrível para 
o humor, tem esta verve chapliniana. Ele, com 
todos seus diplomas falsos na parede, constrói 
muito bem o personagem do médico que 
engana a todos e é praticamente desmascara-
do pela ‘mesa que fala’. É uma construção 
singela do personagem, mas é na medida do 
que a história pede, minimalista e precisa. 
Nesse projeto, o pouco é muito! 

- Em A Família Dionti, apesar de ter a dimen-
são do fantástico, tem também o pé no real. A 
direção de arte, por exemplo, é muito verossí-
mil, os cenários não são ‘cenários falsos’, tudo 
é muito verdadeiro também. 
Sim. O tom surreal do filme está em outro 
patamar. Não está no exagero das cores, obje-
tos, figurino, atuação, mas sim na imaginação. 
A palheta de cores é suave, acompanha a 
história. Está tudo muito integrado. A direção 
de arte tem de se apagar em alguns momen-
tos, fingir que quase não existe, ficar mesmo 
nas entrelinhas. Por exemplo, a viagem do 
Josué, o pai, está na cabeça dele. É ele quem 
constrói uma árvore de latinhas, à espera de 
que a mulher volte com a chuva. A extrava-
gância é dele, não minha. Eu poderia ter criado 
uma super árvore hollywoodiana, colorida. 

Mas não.  A lata seria aquela que ele comprou 
um enlatado no supermercado, que já até 
cozinhou nela, que enferrujou um pouco. Não 
fui eu quem criou a árvore. Foi ele. E isso faz 
toda diferença. Dá veracidade à história. 
Quanto mais a gente consegue chegar a este 
tom, melhor. A arte tem de ser auxiliar e não 
estar à frente do ator.

- Assim como a integração da direção de arte 
com os cenários reais, seu trabalho também 
esteve sempre em consonância com o roteiro, 
não?
Sim, muito! A gente procurou muito que a 
fantasia fosse o texto do filme. É sempre uma 
busca. E nosso manual é o roteiro. A gente 
buscou muito essa estética do ‘quase nada’. E 
com isso a gente consegue viajar e fazer um 
trabalho em que acreditamos. Na nossa con-
cepção, tudo é muito realista, mas, na cabeça 
do Josué, sua fantasia de que a mulher voltaria 
num dia de chuva, em acreditar que seu filho 
Kelton um dia vai embora também com a 
chuva, é muito dura na realidade. Até mesmo 
quando o Antônio sobe no telhado é muito 
interessante o que ele fala. Este diz basta! É 
uma briga com ele mesmo. Quando eu e o Alan 
vimos o corte final do filme, terminamos os 
dois chorando. A gente embarca mesmo na 
viagem. É tudo muito verdadeiro, apesar de ser 
uma história maluca. A gente acredita, fica 
triste quando o Serino encontra só a roupa do 
irmão. Aquilo dói. Apesar de ser um texto 
muito simples, as situações dramáticas são 
fortes, pois lidam com sentimentos muito 
profundos. 

- Esse não é um filme exatamente para crian-
ças e adolescentes, mas fala do rito de passa-

gem para a vida adulta. E isso emociona todas 
gerações. 
Sim. É um rito, um divisor de águas. Não é um 
filme infantil, mas sim para os jovens. É um 
final feliz até onde é possível. Aí é que está. 
Estamos lidando com a fantasia, mas as emo-
ções são muito reais. E isso é uma grande qua-
lidade. Trabalhei em vários filmes da Tizuka 
Yamazaki e ela sempre dizia que filme para dar 
certo tem que fazer rir e chorar. 

- Como foi trabalhar com o Alan Minas?
Foi ótimo. Ele tem um olhar muito especial, 
muito delicado, capaz de descobrir os talentos 
das pessoas, tanto as da equipe técnica profis-
sional quanto das pessoas locais, que também 
participaram do projeto e nos ajudaram muito. 
Se há algo que não está funcionando, se o ator 
não está conseguindo chegar em um tom da 
atuação, o Alan chega de igual para igual, con-
versa, dialoga. Ele é muito respeitoso e valoriza 
muito a forma colaborativa de se trabalhar. No 
final do processo, a gente já se sentia quase 
como irmãos. Foi muito bom dividir esta tarefa 
e trabalhar com ele.



- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.

Oswaldo Eduardo Lioi é formado em arquitetura pela Universidade Santa Ursula, mas a 
direção de arte se tornou seu principal trabalho e sua grande paixão. Lioi já assinou a cenogra-
fia e a direção de arte em projetos para o teatro, ballet, ópera, cinema, projetos museógrafos e 
mostras e exposições. 

No cinema, além de A Família Dionti, também assina trabalhos como roteirista e diretor, 
como no longa Cada Vez Mais Longe, que realizou com Eveline Costa, em 2014. Como diretor 
de arte, já assinou longas como Introdução à Música do Sangue, O Menino no Espelho, Gatão 
de Meia Idade, A Ilha da Morte (pelo qual recebeu o Prêmio Tropeiro de Prata no IV Festival da 
Lapa 2010), Sonhos e Desejos (Kikito de Ouro no Festival de Gramado  2006), de Marcelo 
Santiago, Fronteira, Pequenas Histórias, Vazio Coração, Vaga-lumes, entre outros.

- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 
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proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
se construir o universo imagético do filme. No 
caso da casa, que é linda, havia detalhes mais 
contemporâneos que não casavam com a 
história da família do Kelton, como alguns 
azulejos modernos, que não pertenciam ao 
universo da história. As modificações que fize-
mos foram no sentido de recolocar a casa no 
espaço da narrativa. Cobrimos os azulejos e o 
piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
locações. 

- Houve outras locações que receberam inter-
venções?
A escola sofreu poucas modificações, pois já 
era como a gente queria. Tudo nesse filme foi 
feito de forma muito pontual, sem agredir a 
personalidade real dos lugares. E que esses 
lugares também traduzisse a personalidade 
dos personagens. O circo, por exemplo, é 
muito humilde. Não é um circo cheio de efeitos 
especiais, mas simples, artesanal. E tudo isso, 
ao final, também deveria ter um diálogo muito 
próximo com o ator, para que ele se colocasse 
em cena com naturalidade também. A Anna 
(Sofia), por exemplo, ganhou adereços e cores 
no cabelo, roupas coloridas, que traduziam 
sua personalidade circense e também cigana. 
Ela coloria os espaços e a vida de Kelton. Sua 
chegada muda tudo. 

- São detalhes muito importantes, que os 
personagens ajudam muito a compor. 

Sim. A Sofia, por exemplo, fala que a escola é 
muito sem graça porque é muito branca, sem 
cor. Nós preparamos esse cenário, mas 
quando ela, colorida e solar, chega e contrasta 
com esse lugar sem cor, o espectador sente 
isso mais forte. E por isso a interação entre os 
atores e as locações é muito importante. Os 
personagens são impagáveis. O trabalho do 
Gero Camilo, por exemplo, está muito harmo-
nioso com seu consultório ‘de mentira’ e real 
ao mesmo tempo. Eu já tinha trabalhado com 
o Gero, que tem um timing muito incrível para 
o humor, tem esta verve chapliniana. Ele, com 
todos seus diplomas falsos na parede, constrói 
muito bem o personagem do médico que 
engana a todos e é praticamente desmascara-
do pela ‘mesa que fala’. É uma construção 
singela do personagem, mas é na medida do 
que a história pede, minimalista e precisa. 
Nesse projeto, o pouco é muito! 

- Em A Família Dionti, apesar de ter a dimen-
são do fantástico, tem também o pé no real. A 
direção de arte, por exemplo, é muito verossí-
mil, os cenários não são ‘cenários falsos’, tudo 
é muito verdadeiro também. 
Sim. O tom surreal do filme está em outro 
patamar. Não está no exagero das cores, obje-
tos, figurino, atuação, mas sim na imaginação. 
A palheta de cores é suave, acompanha a 
história. Está tudo muito integrado. A direção 
de arte tem de se apagar em alguns momen-
tos, fingir que quase não existe, ficar mesmo 
nas entrelinhas. Por exemplo, a viagem do 
Josué, o pai, está na cabeça dele. É ele quem 
constrói uma árvore de latinhas, à espera de 
que a mulher volte com a chuva. A extrava-
gância é dele, não minha. Eu poderia ter criado 
uma super árvore hollywoodiana, colorida. 

Mas não.  A lata seria aquela que ele comprou 
um enlatado no supermercado, que já até 
cozinhou nela, que enferrujou um pouco. Não 
fui eu quem criou a árvore. Foi ele. E isso faz 
toda diferença. Dá veracidade à história. 
Quanto mais a gente consegue chegar a este 
tom, melhor. A arte tem de ser auxiliar e não 
estar à frente do ator.

- Assim como a integração da direção de arte 
com os cenários reais, seu trabalho também 
esteve sempre em consonância com o roteiro, 
não?
Sim, muito! A gente procurou muito que a 
fantasia fosse o texto do filme. É sempre uma 
busca. E nosso manual é o roteiro. A gente 
buscou muito essa estética do ‘quase nada’. E 
com isso a gente consegue viajar e fazer um 
trabalho em que acreditamos. Na nossa con-
cepção, tudo é muito realista, mas, na cabeça 
do Josué, sua fantasia de que a mulher voltaria 
num dia de chuva, em acreditar que seu filho 
Kelton um dia vai embora também com a 
chuva, é muito dura na realidade. Até mesmo 
quando o Antônio sobe no telhado é muito 
interessante o que ele fala. Este diz basta! É 
uma briga com ele mesmo. Quando eu e o Alan 
vimos o corte final do filme, terminamos os 
dois chorando. A gente embarca mesmo na 
viagem. É tudo muito verdadeiro, apesar de ser 
uma história maluca. A gente acredita, fica 
triste quando o Serino encontra só a roupa do 
irmão. Aquilo dói. Apesar de ser um texto 
muito simples, as situações dramáticas são 
fortes, pois lidam com sentimentos muito 
profundos. 

- Esse não é um filme exatamente para crian-
ças e adolescentes, mas fala do rito de passa-

gem para a vida adulta. E isso emociona todas 
gerações. 
Sim. É um rito, um divisor de águas. Não é um 
filme infantil, mas sim para os jovens. É um 
final feliz até onde é possível. Aí é que está. 
Estamos lidando com a fantasia, mas as emo-
ções são muito reais. E isso é uma grande qua-
lidade. Trabalhei em vários filmes da Tizuka 
Yamazaki e ela sempre dizia que filme para dar 
certo tem que fazer rir e chorar. 

- Como foi trabalhar com o Alan Minas?
Foi ótimo. Ele tem um olhar muito especial, 
muito delicado, capaz de descobrir os talentos 
das pessoas, tanto as da equipe técnica profis-
sional quanto das pessoas locais, que também 
participaram do projeto e nos ajudaram muito. 
Se há algo que não está funcionando, se o ator 
não está conseguindo chegar em um tom da 
atuação, o Alan chega de igual para igual, con-
versa, dialoga. Ele é muito respeitoso e valoriza 
muito a forma colaborativa de se trabalhar. No 
final do processo, a gente já se sentia quase 
como irmãos. Foi muito bom dividir esta tarefa 
e trabalhar com ele.



- Como a NFTS entrou para o projeto de A 
Família Dionti?
Tenho uma relação muito boa na NFTS, pois 
passei dois anos lá e realizei vários projetos. 
Então, pedi ao coordenador de pós-produção 
da escola, com quem tenho um relaciona-
mento muito bom, escrevesse uma carta de 
apoio ao projeto e que também nos autorizas-
se a usar o equipamento de finalização, corre-
ção de cor, DCP, o cinema, além do suporte dos 
alunos. Tudo isso nos ajudaria muito. Conse-
guimos a carta de apoio, que foi incluída nos 
documentos do projeto do filme. O material foi 
encaminhado para a comissão de seleção do 
edital público que, em seguida, vencemos e 
que nos ajudou a conseguir a verba para iniciar 
de fato o projeto. Acabamos filmando em 2013, 

sempre com o apoio da NFTS. No final das 
contas, nem usamos tanto os estúdios da 
escola, pois compramos equipamentos e 
montamos uma mini empresa de pós-produ-
ção em Londres. A maior colaboração na 
verdade foi a dos alunos, que trabalharam 
conosco. O colorista, os artistas de efeitos 
visuais, a equipe de áudio, a coprodutora 
(Emily), os estagiários. Enfim, uma equipe 
muito boa.
 
- A equipe trabalhou em todo o processo de 
pós-produção?
Exatamente. Desde o início do projeto eu tinha 
ficado responsável pela pós-produção do 
filme. E recrutei para equipe profissionais que 
haviam estudado e trabalhado comigo na 

NFTS, gente em quem eu confiava muito e que 
hoje já está muito bem colocada no mercado, 
mas que acreditaram em nosso projeto e 
trabalharam com muita dedicação. Vendi a 
idéia para eles, contei sobre o filme. Desde o 
início, o projeto nunca teve uma pegada 
comercial. Da maneira como o concebemos, 
foi sempre a idéia de fazer um filme no qual 
acreditávamos muito, sem pressão comercial, 
sem grandes estúdios. É um filme que fizemos 
porque gostamos e para quem gostamos. Foi 
um processo muito prazeroso.
 
- Como foi a organização da equipe, para 
otimizar tempo e tarefas?
Trabalhamos com a idéia de que seria melhor 
ter uma equipe maior, que pudesse se revezar 
nos trabalhos, pois todos os profissionais têm 
seus empregos e trabalhos no mercado. Então, 
por exemplo, na equipe de som tínhamos sete 
profissionais. Assim, as tarefas eram distribuí-
das e as pessoas poderiam trabalhar no proje-
to em seus horários disponíveis. Isso otimizou 
o tempo do projeto e ajustou o trabalho à 
dinâmica de todos.
 
- A Família Dionti não é um filme que entrega 
respostas prontas aos espectadores, mas que 
o chama para construir junto a história. Como 
tem sentido a reação de quem já o assistiu?
Acho que é exatamente isso que as pessoas 
sentem, que podem construir seu próprio 
filme, praticamente em parceria com o Alan e 
com a gente. Por exemplo, depois que a gente 
mostrou o filme para o pessoal na NFTS, con-
versamos sobre a história e a experiência de 
cada um. E a forma como cada pessoa tinha 
absorvido e sentido a história foi diferente. 
Eles não assimilaram simplesmente uma 

história já digerida, mas fizeram perguntas, 
tentaram imaginar o desfecho da história após 
o filme terminar. O Alan criou um roteiro que 
deixa coisas em aberto para que possamos 
não interpretar nem certo e nem errado, mas 
de forma única.
 
- Mesmo em sua decupagem, na construção 
de cada cena, há possibilidades de se olhar e 
sentir diferentes ângulos e sensações.
Exatamente. Não é um filme de linguagem 
clássica do ‘cinemão’. A platéia acompanha, ri, 
se emociona, como em qualquer bom filme, 
mas ela também é autora disso. Todos os 
recursos técnicos que vão da correção e da 
temperatura da cor à edição de som podem 
ser usados para levar o público para onde o 
diretor está querendo. No caso de A Família 
Dionti, o Alan disse ao espectador que ele 
devia seguir por conta própria. Há cenas, por 
exemplo, que em um filme mais convencional, 
a gente ouviria uma trilha sonora que nos 
induziria a uma emoção almejada pelo diretor. 
Mas o Alan, em vez de usar esta manipulação, 
deixou as cenas ‘secas’, sem trilha, justamen-
te para que possamos sentir por nossa conta o 
que a cena nos provoca. E dependendo do dia 
em que assistimos, se o vemos mais de uma 
vez, por exemplo, podemos sentir emoções 
diferentes. Essa liberdade dada ao espectador 
é rara.
 
- Qual foi o maior desafio encarado com o 
trabalho em A Família Dionti?
Para mim foi arrumar tempo para conseguir 
me dedicar como queria ao filme, uma vez que 
eu sempre estava trabalhando, em paralelo, 
na BlueBolt, em filmes grandes e que conso-
mem muito tempo. Me organizar para poder 

fazer parte desse projeto, não só na questão 
de trabalhar nas imagens, mas sim mergulhar 
de cabeça no filme. Como além de assinar os 
efeitos visuais, sou supervisor de pós-produ-
ção e coprodutor do longa. Então, meu traba-
lho variou desde discutir aspectos criativos em 
um dia até resolver questões burocráticas em 
outro.
 
- Em relação à parte técnica, o filme foi muito 
bem planejado. Isso facilitou seu trabalho na 
fase de pós-produção?
Sim. Esse cuidado otimizou o nosso trabalho. 
Hoje em dia, muitos aspectos acabam sendo 
negligenciados nas filmagens porque há a 
mentalidade ‘a gente conserta na pós’. Mas 
isso não ajuda o filme, pelo contrário, pois o 
que de melhor puder ser feito na captação, 
melhor será para o resultado final. A pós-pro-
dução não faz milagres. E quando faz, em geral 
custa muito tempo e dinheiro. Por isso, prepa-
ramos o filme  para fazer a captação com o 
maior cuidado possível. Eu acompanhei a 
filmagem em Cataguases em 2013, durante 
cinco semanas. Tudo isso para poder evitar o 
máximo que houvesse problemas na pós-pro-
dução. Estar presente fez toda diferença. 
 
- Ter definido quais seriam os efeitos especiais 
criados in loco e que foram complementados 
pelos efeitos visuais na pós-produção foi a 
melhor maneira de otimizar o trabalho de 
finalização do filme?
Com certeza. Eu e Alan fizemos várias reuniões 
para detalhar o que ele tinha em mente para o 
visual final do filme. Então, quando fomos para 
a fase de filmagem, já sabíamos todas as 
exigências. Filmamos da maneira certa para 
obter os efeitos específicos. A parte da chuva 

foi muito bem estudada e preparada, por 
exemplo. Uma coisa é filmar a chuva, criar um 
efeito especial no set para isso. Outra coisa é 
criar com efeitos visuais uma chuva artificial, 
por computador. A ‘reação’ da água sobre as 
superfícies é outra. O segredo é integrar o real 
do set com o efeito criado online. A combina-
ção dos dois aspectos rende uma textura 
muito melhor.
 
- O segredo de uma boa pós-produção muitas 
vezes é o fato de o espectador nem perceber 
que houve trabalho de efeito visual em uma 
cena, não?
Exatamente. O segredo é que o efeito final seja 
o mais natural possível. Há uma cena, por 
exemplo, em que havia cabos de eletricidade, 
outra tinha um símbolo no cenário que não 
contribuía para a história que estava sendo 
contada... Então, filmamos a cena com os fios, 
com o símbolo e os apagamos digitalmente. E 
ninguém nunca vai desconfiar que houve 
manipulação naquelas imagens. Mas foi tudo 
para que a imagem final fosse a mais pura 
possível.
 
- Já há outras cenas em que o efeito está na 
tela, mas mesmo assim, parece natural, como 
o suor do Kelton em seu rosto.
Isso. Nosso grande trabalho é imitar a realida-
de. E não necessariamente criar efeitos absur-
dos. As sequências em que o Kelton anda de 
bicicleta e sua muito sob o sol, tiveram um 
extenso trabalho de criação das gotas de suor 
em seu rosto, pescoço... Isso porque o Murilo 
Quirino, o ator, até suou muito, mas não o 
bastante como o personagem. Então, criamos 
em efeitos visuais este ‘derreter’ dele. Mas 
muita gente vai ver e nem perceber que houve 

manipulação ali.          O grande segredo dos 
efeitos visuais é ser natural. As pessoas acham 
que profissionais como eu passam a vida 
criando explosões. Pelo contrário. Trabalhei 
em Mandela e uma das grandes tarefas da 
pós-produção foi trabalhar na maquiagem dos 
atores, para que tudo ficasse o mais natural 
possível. As pessoas veem o filme e jamais 
imaginam o trabalho que tivemos ali.
 
- Uma grande qualidade de A Família Dionti é 
que todos os departamentos trabalharam em 
muita consonância e harmonia.
De fato, tudo se comunicou, tudo foi pensado 
em conjunto. E isso se nota na tela. Há filmes 
em que as pessoas gastam fortunas na pós-
-produção, que fica boa de fato, mas não tive-
ram o mesmo cuidado com o roteiro, com a 
produção, com o elenco. E aí, nesses casos, o 
desequilíbrio é notado. Em A Família Dionti, 
tudo está no mesmo passo e não há discre-
pância, mas tudo flui muito bem em todos os 
aspectos. É uma grande satisfação para nós 
quando isso acontece.

- Você, que tem um olhar internacional para o 
cinema, pensa em um público alvo para A 
Família Dionti?
Acho que não é definitivamente um blockbus-
ter, um filme comercial. É um filme que tem 
um grande potencial junto a seu público, que é 
o que aprecia o cinema feito com cuidado 
artístico, com poesia, com carinho. Gosto 
muito do resultado final do filme e acredito em 
sua carreira tanto em festivais quanto com seu 
público. Bons filmes podem não ser sempre 
mega sucessos de multidões, mas sempre 
encontram seus espectadores. E A Família 
Dionti vai encontrar o seu público.

- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 

proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
se construir o universo imagético do filme. No 
caso da casa, que é linda, havia detalhes mais 
contemporâneos que não casavam com a 
história da família do Kelton, como alguns 
azulejos modernos, que não pertenciam ao 
universo da história. As modificações que fize-
mos foram no sentido de recolocar a casa no 
espaço da narrativa. Cobrimos os azulejos e o 
piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
locações. 

- Houve outras locações que receberam inter-
venções?
A escola sofreu poucas modificações, pois já 
era como a gente queria. Tudo nesse filme foi 
feito de forma muito pontual, sem agredir a 
personalidade real dos lugares. E que esses 
lugares também traduzisse a personalidade 
dos personagens. O circo, por exemplo, é 
muito humilde. Não é um circo cheio de efeitos 
especiais, mas simples, artesanal. E tudo isso, 
ao final, também deveria ter um diálogo muito 
próximo com o ator, para que ele se colocasse 
em cena com naturalidade também. A Anna 
(Sofia), por exemplo, ganhou adereços e cores 
no cabelo, roupas coloridas, que traduziam 
sua personalidade circense e também cigana. 
Ela coloria os espaços e a vida de Kelton. Sua 
chegada muda tudo. 

- São detalhes muito importantes, que os 
personagens ajudam muito a compor. 

Sim. A Sofia, por exemplo, fala que a escola é 
muito sem graça porque é muito branca, sem 
cor. Nós preparamos esse cenário, mas 
quando ela, colorida e solar, chega e contrasta 
com esse lugar sem cor, o espectador sente 
isso mais forte. E por isso a interação entre os 
atores e as locações é muito importante. Os 
personagens são impagáveis. O trabalho do 
Gero Camilo, por exemplo, está muito harmo-
nioso com seu consultório ‘de mentira’ e real 
ao mesmo tempo. Eu já tinha trabalhado com 
o Gero, que tem um timing muito incrível para 
o humor, tem esta verve chapliniana. Ele, com 
todos seus diplomas falsos na parede, constrói 
muito bem o personagem do médico que 
engana a todos e é praticamente desmascara-
do pela ‘mesa que fala’. É uma construção 
singela do personagem, mas é na medida do 
que a história pede, minimalista e precisa. 
Nesse projeto, o pouco é muito! 

- Em A Família Dionti, apesar de ter a dimen-
são do fantástico, tem também o pé no real. A 
direção de arte, por exemplo, é muito verossí-
mil, os cenários não são ‘cenários falsos’, tudo 
é muito verdadeiro também. 
Sim. O tom surreal do filme está em outro 
patamar. Não está no exagero das cores, obje-
tos, figurino, atuação, mas sim na imaginação. 
A palheta de cores é suave, acompanha a 
história. Está tudo muito integrado. A direção 
de arte tem de se apagar em alguns momen-
tos, fingir que quase não existe, ficar mesmo 
nas entrelinhas. Por exemplo, a viagem do 
Josué, o pai, está na cabeça dele. É ele quem 
constrói uma árvore de latinhas, à espera de 
que a mulher volte com a chuva. A extrava-
gância é dele, não minha. Eu poderia ter criado 
uma super árvore hollywoodiana, colorida. 

Mas não.  A lata seria aquela que ele comprou 
um enlatado no supermercado, que já até 
cozinhou nela, que enferrujou um pouco. Não 
fui eu quem criou a árvore. Foi ele. E isso faz 
toda diferença. Dá veracidade à história. 
Quanto mais a gente consegue chegar a este 
tom, melhor. A arte tem de ser auxiliar e não 
estar à frente do ator.

- Assim como a integração da direção de arte 
com os cenários reais, seu trabalho também 
esteve sempre em consonância com o roteiro, 
não?
Sim, muito! A gente procurou muito que a 
fantasia fosse o texto do filme. É sempre uma 
busca. E nosso manual é o roteiro. A gente 
buscou muito essa estética do ‘quase nada’. E 
com isso a gente consegue viajar e fazer um 
trabalho em que acreditamos. Na nossa con-
cepção, tudo é muito realista, mas, na cabeça 
do Josué, sua fantasia de que a mulher voltaria 
num dia de chuva, em acreditar que seu filho 
Kelton um dia vai embora também com a 
chuva, é muito dura na realidade. Até mesmo 
quando o Antônio sobe no telhado é muito 
interessante o que ele fala. Este diz basta! É 
uma briga com ele mesmo. Quando eu e o Alan 
vimos o corte final do filme, terminamos os 
dois chorando. A gente embarca mesmo na 
viagem. É tudo muito verdadeiro, apesar de ser 
uma história maluca. A gente acredita, fica 
triste quando o Serino encontra só a roupa do 
irmão. Aquilo dói. Apesar de ser um texto 
muito simples, as situações dramáticas são 
fortes, pois lidam com sentimentos muito 
profundos. 

- Esse não é um filme exatamente para crian-
ças e adolescentes, mas fala do rito de passa-

gem para a vida adulta. E isso emociona todas 
gerações. 
Sim. É um rito, um divisor de águas. Não é um 
filme infantil, mas sim para os jovens. É um 
final feliz até onde é possível. Aí é que está. 
Estamos lidando com a fantasia, mas as emo-
ções são muito reais. E isso é uma grande qua-
lidade. Trabalhei em vários filmes da Tizuka 
Yamazaki e ela sempre dizia que filme para dar 
certo tem que fazer rir e chorar. 

- Como foi trabalhar com o Alan Minas?
Foi ótimo. Ele tem um olhar muito especial, 
muito delicado, capaz de descobrir os talentos 
das pessoas, tanto as da equipe técnica profis-
sional quanto das pessoas locais, que também 
participaram do projeto e nos ajudaram muito. 
Se há algo que não está funcionando, se o ator 
não está conseguindo chegar em um tom da 
atuação, o Alan chega de igual para igual, con-
versa, dialoga. Ele é muito respeitoso e valoriza 
muito a forma colaborativa de se trabalhar. No 
final do processo, a gente já se sentia quase 
como irmãos. Foi muito bom dividir esta tarefa 
e trabalhar com ele.



- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 

proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
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piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
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Um dos maiores talentos da nova geração de montadores brasileiros, Lívia Serpa é forma-
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Sandra Corveloni a Palma de Ouro de  melhor atriz. 

Entre os prêmios que recebeu, estão da Associação Brasileira de Cinematografia o Prêmio 
ABC 2008 de melhor edição por Santiago. 

Em 2009, voltou a trabalhar com Daniela Thomas na montagem de Insolação, longa que 
Daniela co-dirigiu com Felipe Hirsch.

Em 2010, Lívia se mudou para Londres, onde estudou montagem na National Film and 
Television Sschool, a conceituada NFTS. Foi lá que ela conheceu o diretor Michael Lennox, que 
a convidou para editar o curta Boogaloo and Graham, que concorreu ao Oscar de melhor curta 
em 2015.  A parceria deu tão certo que a editora também assina a montagem do primeiro longa 
de Lennox, A Patch of Fog. 

- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti? Foi Roni Rodrigues (coprodutor e super-
visor de efeitos especiais do longa) quem te 
apresentou para a produtora Daniela Vitorino e 
para o Alan Minas? Roni me contou que decidiu 
te apresentar para o Alan porque ele (Alan) 
disse que adorava Linha de Passe, que você 
montou. Como foi saber que o Alan já gostava 
do seu trabalho? Como foi o desafio de realizar 
um longa com grande valor agregado de produ-
ção e, ao mesmo tempo, tão econômico?
Foi o Roni que me apresentou para o Alan. 
Conheci o Roni em um mestrado na NFTS aqui 
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na Inglaterra e em um dos reencontros dos 
ex-alunos ele me falou do A Familia Dionti. 
Meu primeiro contato com o Alan e a Dani foi 
em uma conversa por Skype. Eles me envia-
ram o roteiro e eu me apaixonei imediata-
mente pela história do filme. Foi muito bom 
saber que o Alan já gostava do Linha de 
Passe, me deu segurança pra pedir um tempo 
sozinha com o material bruto. Acho sempre 
tão bom ter esse tempo de encontro com o 
material bruto e fico muito feliz que a Dani e 
o Alan toparam a aventura de montar o filme 
tão longe de casa.

- Quando você assistiu ao material bruto, qual 
foi sua primeira reação? A história de Kelton e 
Sofia e dessa família tão especial te emociona-
ram de primeira?
Lembro que eu gostei bastante de conhecer os 
personagens e vi bastante qualidade no mate-
rial bruto, mas o momento mais marcante pra 
mim foi quando assistimos ao filme pela 
primeira vez do início ao fim. Ainda era muito 
longo, com mais de 2h e meia, mas ao final da 
sessão estávamos todos comovidos e bem 
felizes. E isso é tão raro depois de um primeiro 
corte!
 
- O Alan foi um diretor que esteve presente em 
todo o processo de montagem? Como foi a 
dinâmica estabelecida entre vocês para a 
edição do filme, que foi toda feita em Londres, 
onde você mora, certo?
Nós montamos o filme na Inglaterra, entre 
Cambridge e Londres. O Alan gosta de estar 
envolvido na montagem, mas também foi bem 
generoso com o tempo em que eu pude editar 
sozinha. Geralmente eu trabalhava em uma 
parte do filme, nós nos encontrávamos, assis-
tíamos juntos e conversávamos sobre os 
próximos passos. 
 
- A propósito, Dani comentou que quando 
você assistiu ao filme pronto, comentou que 
esse não é um filme para crianças, mas que 
era para você, ou seja, talvez para a nossa 
criança interior.
Eu adoro o filme e não me canso de assistir, 
mesmo já tendo visto tantas vezes. Ele me 
emociona bastante e acho uma delicia acom-
panhar a história dos personagens. E acho que 
A Família Dionti pode provocar discussões 
saborosas com o público infantil. 



- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 

proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
se construir o universo imagético do filme. No 
caso da casa, que é linda, havia detalhes mais 
contemporâneos que não casavam com a 
história da família do Kelton, como alguns 
azulejos modernos, que não pertenciam ao 
universo da história. As modificações que fize-
mos foram no sentido de recolocar a casa no 
espaço da narrativa. Cobrimos os azulejos e o 
piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
locações. 

- Houve outras locações que receberam inter-
venções?
A escola sofreu poucas modificações, pois já 
era como a gente queria. Tudo nesse filme foi 
feito de forma muito pontual, sem agredir a 
personalidade real dos lugares. E que esses 
lugares também traduzisse a personalidade 
dos personagens. O circo, por exemplo, é 
muito humilde. Não é um circo cheio de efeitos 
especiais, mas simples, artesanal. E tudo isso, 
ao final, também deveria ter um diálogo muito 
próximo com o ator, para que ele se colocasse 
em cena com naturalidade também. A Anna 
(Sofia), por exemplo, ganhou adereços e cores 
no cabelo, roupas coloridas, que traduziam 
sua personalidade circense e também cigana. 
Ela coloria os espaços e a vida de Kelton. Sua 
chegada muda tudo. 

- São detalhes muito importantes, que os 
personagens ajudam muito a compor. 

Sim. A Sofia, por exemplo, fala que a escola é 
muito sem graça porque é muito branca, sem 
cor. Nós preparamos esse cenário, mas 
quando ela, colorida e solar, chega e contrasta 
com esse lugar sem cor, o espectador sente 
isso mais forte. E por isso a interação entre os 
atores e as locações é muito importante. Os 
personagens são impagáveis. O trabalho do 
Gero Camilo, por exemplo, está muito harmo-
nioso com seu consultório ‘de mentira’ e real 
ao mesmo tempo. Eu já tinha trabalhado com 
o Gero, que tem um timing muito incrível para 
o humor, tem esta verve chapliniana. Ele, com 
todos seus diplomas falsos na parede, constrói 
muito bem o personagem do médico que 
engana a todos e é praticamente desmascara-
do pela ‘mesa que fala’. É uma construção 
singela do personagem, mas é na medida do 
que a história pede, minimalista e precisa. 
Nesse projeto, o pouco é muito! 

- Em A Família Dionti, apesar de ter a dimen-
são do fantástico, tem também o pé no real. A 
direção de arte, por exemplo, é muito verossí-
mil, os cenários não são ‘cenários falsos’, tudo 
é muito verdadeiro também. 
Sim. O tom surreal do filme está em outro 
patamar. Não está no exagero das cores, obje-
tos, figurino, atuação, mas sim na imaginação. 
A palheta de cores é suave, acompanha a 
história. Está tudo muito integrado. A direção 
de arte tem de se apagar em alguns momen-
tos, fingir que quase não existe, ficar mesmo 
nas entrelinhas. Por exemplo, a viagem do 
Josué, o pai, está na cabeça dele. É ele quem 
constrói uma árvore de latinhas, à espera de 
que a mulher volte com a chuva. A extrava-
gância é dele, não minha. Eu poderia ter criado 
uma super árvore hollywoodiana, colorida. 

Mas não.  A lata seria aquela que ele comprou 
um enlatado no supermercado, que já até 
cozinhou nela, que enferrujou um pouco. Não 
fui eu quem criou a árvore. Foi ele. E isso faz 
toda diferença. Dá veracidade à história. 
Quanto mais a gente consegue chegar a este 
tom, melhor. A arte tem de ser auxiliar e não 
estar à frente do ator.

- Assim como a integração da direção de arte 
com os cenários reais, seu trabalho também 
esteve sempre em consonância com o roteiro, 
não?
Sim, muito! A gente procurou muito que a 
fantasia fosse o texto do filme. É sempre uma 
busca. E nosso manual é o roteiro. A gente 
buscou muito essa estética do ‘quase nada’. E 
com isso a gente consegue viajar e fazer um 
trabalho em que acreditamos. Na nossa con-
cepção, tudo é muito realista, mas, na cabeça 
do Josué, sua fantasia de que a mulher voltaria 
num dia de chuva, em acreditar que seu filho 
Kelton um dia vai embora também com a 
chuva, é muito dura na realidade. Até mesmo 
quando o Antônio sobe no telhado é muito 
interessante o que ele fala. Este diz basta! É 
uma briga com ele mesmo. Quando eu e o Alan 
vimos o corte final do filme, terminamos os 
dois chorando. A gente embarca mesmo na 
viagem. É tudo muito verdadeiro, apesar de ser 
uma história maluca. A gente acredita, fica 
triste quando o Serino encontra só a roupa do 
irmão. Aquilo dói. Apesar de ser um texto 
muito simples, as situações dramáticas são 
fortes, pois lidam com sentimentos muito 
profundos. 

- Esse não é um filme exatamente para crian-
ças e adolescentes, mas fala do rito de passa-

gem para a vida adulta. E isso emociona todas 
gerações. 
Sim. É um rito, um divisor de águas. Não é um 
filme infantil, mas sim para os jovens. É um 
final feliz até onde é possível. Aí é que está. 
Estamos lidando com a fantasia, mas as emo-
ções são muito reais. E isso é uma grande qua-
lidade. Trabalhei em vários filmes da Tizuka 
Yamazaki e ela sempre dizia que filme para dar 
certo tem que fazer rir e chorar. 

- Como foi trabalhar com o Alan Minas?
Foi ótimo. Ele tem um olhar muito especial, 
muito delicado, capaz de descobrir os talentos 
das pessoas, tanto as da equipe técnica profis-
sional quanto das pessoas locais, que também 
participaram do projeto e nos ajudaram muito. 
Se há algo que não está funcionando, se o ator 
não está conseguindo chegar em um tom da 
atuação, o Alan chega de igual para igual, con-
versa, dialoga. Ele é muito respeitoso e valoriza 
muito a forma colaborativa de se trabalhar. No 
final do processo, a gente já se sentia quase 
como irmãos. Foi muito bom dividir esta tarefa 
e trabalhar com ele.

- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti? Foi Roni Rodrigues (coprodutor e super-
visor de efeitos especiais do longa) quem te 
apresentou para a produtora Daniela Vitorino e 
para o Alan Minas? Roni me contou que decidiu 
te apresentar para o Alan porque ele (Alan) 
disse que adorava Linha de Passe, que você 
montou. Como foi saber que o Alan já gostava 
do seu trabalho? Como foi o desafio de realizar 
um longa com grande valor agregado de produ-
ção e, ao mesmo tempo, tão econômico?
Foi o Roni que me apresentou para o Alan. 
Conheci o Roni em um mestrado na NFTS aqui 

na Inglaterra e em um dos reencontros dos 
ex-alunos ele me falou do A Familia Dionti. 
Meu primeiro contato com o Alan e a Dani foi 
em uma conversa por Skype. Eles me envia-
ram o roteiro e eu me apaixonei imediata-
mente pela história do filme. Foi muito bom 
saber que o Alan já gostava do Linha de 
Passe, me deu segurança pra pedir um tempo 
sozinha com o material bruto. Acho sempre 
tão bom ter esse tempo de encontro com o 
material bruto e fico muito feliz que a Dani e 
o Alan toparam a aventura de montar o filme 
tão longe de casa.

- Quando você assistiu ao material bruto, qual 
foi sua primeira reação? A história de Kelton e 
Sofia e dessa família tão especial te emociona-
ram de primeira?
Lembro que eu gostei bastante de conhecer os 
personagens e vi bastante qualidade no mate-
rial bruto, mas o momento mais marcante pra 
mim foi quando assistimos ao filme pela 
primeira vez do início ao fim. Ainda era muito 
longo, com mais de 2h e meia, mas ao final da 
sessão estávamos todos comovidos e bem 
felizes. E isso é tão raro depois de um primeiro 
corte!
 
- O Alan foi um diretor que esteve presente em 
todo o processo de montagem? Como foi a 
dinâmica estabelecida entre vocês para a 
edição do filme, que foi toda feita em Londres, 
onde você mora, certo?
Nós montamos o filme na Inglaterra, entre 
Cambridge e Londres. O Alan gosta de estar 
envolvido na montagem, mas também foi bem 
generoso com o tempo em que eu pude editar 
sozinha. Geralmente eu trabalhava em uma 
parte do filme, nós nos encontrávamos, assis-
tíamos juntos e conversávamos sobre os 
próximos passos. 
 
- A propósito, Dani comentou que quando 
você assistiu ao filme pronto, comentou que 
esse não é um filme para crianças, mas que 
era para você, ou seja, talvez para a nossa 
criança interior.
Eu adoro o filme e não me canso de assistir, 
mesmo já tendo visto tantas vezes. Ele me 
emociona bastante e acho uma delicia acom-
panhar a história dos personagens. E acho que 
A Família Dionti pode provocar discussões 
saborosas com o público infantil. 



- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 

proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
se construir o universo imagético do filme. No 
caso da casa, que é linda, havia detalhes mais 
contemporâneos que não casavam com a 
história da família do Kelton, como alguns 
azulejos modernos, que não pertenciam ao 
universo da história. As modificações que fize-
mos foram no sentido de recolocar a casa no 
espaço da narrativa. Cobrimos os azulejos e o 
piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
locações. 

- Houve outras locações que receberam inter-
venções?
A escola sofreu poucas modificações, pois já 
era como a gente queria. Tudo nesse filme foi 
feito de forma muito pontual, sem agredir a 
personalidade real dos lugares. E que esses 
lugares também traduzisse a personalidade 
dos personagens. O circo, por exemplo, é 
muito humilde. Não é um circo cheio de efeitos 
especiais, mas simples, artesanal. E tudo isso, 
ao final, também deveria ter um diálogo muito 
próximo com o ator, para que ele se colocasse 
em cena com naturalidade também. A Anna 
(Sofia), por exemplo, ganhou adereços e cores 
no cabelo, roupas coloridas, que traduziam 
sua personalidade circense e também cigana. 
Ela coloria os espaços e a vida de Kelton. Sua 
chegada muda tudo. 

- São detalhes muito importantes, que os 
personagens ajudam muito a compor. 

Sim. A Sofia, por exemplo, fala que a escola é 
muito sem graça porque é muito branca, sem 
cor. Nós preparamos esse cenário, mas 
quando ela, colorida e solar, chega e contrasta 
com esse lugar sem cor, o espectador sente 
isso mais forte. E por isso a interação entre os 
atores e as locações é muito importante. Os 
personagens são impagáveis. O trabalho do 
Gero Camilo, por exemplo, está muito harmo-
nioso com seu consultório ‘de mentira’ e real 
ao mesmo tempo. Eu já tinha trabalhado com 
o Gero, que tem um timing muito incrível para 
o humor, tem esta verve chapliniana. Ele, com 
todos seus diplomas falsos na parede, constrói 
muito bem o personagem do médico que 
engana a todos e é praticamente desmascara-
do pela ‘mesa que fala’. É uma construção 
singela do personagem, mas é na medida do 
que a história pede, minimalista e precisa. 
Nesse projeto, o pouco é muito! 

- Em A Família Dionti, apesar de ter a dimen-
são do fantástico, tem também o pé no real. A 
direção de arte, por exemplo, é muito verossí-
mil, os cenários não são ‘cenários falsos’, tudo 
é muito verdadeiro também. 
Sim. O tom surreal do filme está em outro 
patamar. Não está no exagero das cores, obje-
tos, figurino, atuação, mas sim na imaginação. 
A palheta de cores é suave, acompanha a 
história. Está tudo muito integrado. A direção 
de arte tem de se apagar em alguns momen-
tos, fingir que quase não existe, ficar mesmo 
nas entrelinhas. Por exemplo, a viagem do 
Josué, o pai, está na cabeça dele. É ele quem 
constrói uma árvore de latinhas, à espera de 
que a mulher volte com a chuva. A extrava-
gância é dele, não minha. Eu poderia ter criado 
uma super árvore hollywoodiana, colorida. 

Mas não.  A lata seria aquela que ele comprou 
um enlatado no supermercado, que já até 
cozinhou nela, que enferrujou um pouco. Não 
fui eu quem criou a árvore. Foi ele. E isso faz 
toda diferença. Dá veracidade à história. 
Quanto mais a gente consegue chegar a este 
tom, melhor. A arte tem de ser auxiliar e não 
estar à frente do ator.

- Assim como a integração da direção de arte 
com os cenários reais, seu trabalho também 
esteve sempre em consonância com o roteiro, 
não?
Sim, muito! A gente procurou muito que a 
fantasia fosse o texto do filme. É sempre uma 
busca. E nosso manual é o roteiro. A gente 
buscou muito essa estética do ‘quase nada’. E 
com isso a gente consegue viajar e fazer um 
trabalho em que acreditamos. Na nossa con-
cepção, tudo é muito realista, mas, na cabeça 
do Josué, sua fantasia de que a mulher voltaria 
num dia de chuva, em acreditar que seu filho 
Kelton um dia vai embora também com a 
chuva, é muito dura na realidade. Até mesmo 
quando o Antônio sobe no telhado é muito 
interessante o que ele fala. Este diz basta! É 
uma briga com ele mesmo. Quando eu e o Alan 
vimos o corte final do filme, terminamos os 
dois chorando. A gente embarca mesmo na 
viagem. É tudo muito verdadeiro, apesar de ser 
uma história maluca. A gente acredita, fica 
triste quando o Serino encontra só a roupa do 
irmão. Aquilo dói. Apesar de ser um texto 
muito simples, as situações dramáticas são 
fortes, pois lidam com sentimentos muito 
profundos. 

- Esse não é um filme exatamente para crian-
ças e adolescentes, mas fala do rito de passa-

gem para a vida adulta. E isso emociona todas 
gerações. 
Sim. É um rito, um divisor de águas. Não é um 
filme infantil, mas sim para os jovens. É um 
final feliz até onde é possível. Aí é que está. 
Estamos lidando com a fantasia, mas as emo-
ções são muito reais. E isso é uma grande qua-
lidade. Trabalhei em vários filmes da Tizuka 
Yamazaki e ela sempre dizia que filme para dar 
certo tem que fazer rir e chorar. 

- Como foi trabalhar com o Alan Minas?
Foi ótimo. Ele tem um olhar muito especial, 
muito delicado, capaz de descobrir os talentos 
das pessoas, tanto as da equipe técnica profis-
sional quanto das pessoas locais, que também 
participaram do projeto e nos ajudaram muito. 
Se há algo que não está funcionando, se o ator 
não está conseguindo chegar em um tom da 
atuação, o Alan chega de igual para igual, con-
versa, dialoga. Ele é muito respeitoso e valoriza 
muito a forma colaborativa de se trabalhar. No 
final do processo, a gente já se sentia quase 
como irmãos. Foi muito bom dividir esta tarefa 
e trabalhar com ele.

Natural de Poloni, cidade próxima a São José do Rio Preto, no interior paulista, Marcela 
Poloni se formou em Letras pelas Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FARF), de São José 
do Rio Preto, em 1995. Mas foi o cinema que a fez se mudar para o Rio em 2004, onde se 
pós-graduou em Roteiro para Cinema na UNESA em 2004. Apaixonada por moda e figurino, 
cursou modelagem avançada no SENAI / CETIC, em 2007 e, em 2008, aprendeu a criar figuras 
e figurinos com as conceituadas Beth Filipecki e Clarisse Fukelman. 

Em 2009, fez seu primeiro trabalho como assistente de figurino, sob coordenação de 
Maria Diaz, do longa Uma professora muito Maluquinha. Em 2010, trabalhou com Yurika 
Yamasaki em Aparecida – O Milagre e com Rita Murtinho e Valéria Stefani em Heleno.  

Versátil, Marcela também atua no teatro e na TV. Ela assina o trabalho de adereços e 
pinturas do musical Os Saltimbanco Trapalhões (2014), e de figurinista principal da peça 
Trilogia Poética (2014). Na televisão, foi assistente de figurino da série Amor Veríssimo 
(2014), sob comando de Valéria Stéfani, com quem também trabalhou no longa O Outro Lado 
do Vento (2014), de Walter Lima Jr. Com Maria Diaz, voltou a trabalhar em Vestido para Casar 
(2014), em que também esteve na assistência de figurino, e em A Menina Índigo (2015).     A 
Família Dionti é o primeiro longa-metragem como figurinista chefe. 

- Como você entrou para A Família Dionti? 
Conheço a Dani e o Alan há muitos anos, desde 
quando saí da minha cidade (Poloni, próxima a 
São José do Rio Preto) para estudar cinema no 
Rio, depois de já ter morado em São Paulo. E 
conheci o Alan quando fui cursar uma pós em 
roteiro, pois a gente era da mesma turma. Ele 
e a Dani já estavam trabalhando no curta O 
Refém e me chamaram para entrar para o 
projeto. E comecei fazendo produção. Nunca 
tinha feito na vida, não sabia nada de produ-
ção e nem de cinema. Adorei! E comecei a 
entender um pouco de cinema. Daí em diante, 
passamos a trabalhar juntos em vários proje-
tos. Eu acabei enveredando pelo figurino, pois 
sempre adorei trabalhar com roupas, vestuá-
rios, referências de moda. Mas lembro que a 
gente brincava e falava “vamos fazer nosso 
longa”. Eu acabei engravidando, parando de 
trabalhar nos sets e passei a cuidar mais da 
minha marca de roupas. Até que um dia a Dani 
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me liga e fala: “Vamos fazer nosso longa!” 
Imagine a minha surpresa e alegria. 

- E você imediatamente aceitou, claro! 
Não. Pois ela me contou que a gente iria ter de 
passar bastante tempo em Cataguases. E eu 
não podia, pois meu filho, o Bento, que hoje 
tem quatro anos, tinha só dois anos e era 
muito bebê ainda. Indiquei outra pessoa, mas 
a Dani não quis. Ela decidiu alugar um aparta-
mento para a equipe, para onde eu poderia 
levar o Bento. Ela ofereceu todas as condições 
para que eu pudesse trabalhar tranquila, pois 
era o “nosso projeto”, como dizia ela. Aí não 
teve como não aceitar. E ainda recomendei o 
Oswaldo Lioi para cuidar da direção de arte do 
filme. Dani e Alan gostaram da sugestão e ele 
também entrou para o projeto. Fiquei muito 
feliz. Ele é minha paixão. Com ele, eu sabia que 
não iria ter erro nem no figurino e nem na 
direção de arte. Isso me deixou muito segura. 

- Este foi um projeto muito enxuto, que exigiu 
muita criatividade de vocês, não?
Sim. A verba era pouca, mas a vontade era 
muita. Eu e Lioi, e todos da equipe, não está-
vamos fazendo o filme por dinheiro, mas sim 
porque acreditávamos no projeto. Pesquisa-
mos muito, garimpamos muitas coisas tão 
bonitas, dos objetos aos tecidos, roupas, obje-
tos. Tivemos muita liberdade para criar. 

- O seu trabalho como figurinista, o do Lioi 
como diretor de arte e o do Guga, diretor de 
fotografia, estão muito interligados, não?
Estão extremamente ligados. Eu já tinha 
trabalhado com o Guga e foi muito bom fazer 
parte desta equipe. Os atores são incríveis, a 
equipe também. Dinheiro não é tudo. A Família 
Dionti não é só o nome do filme. Nós nos 
tornamos uma família de verdade. A gente 
filmava o dia todo e, depois, de noite, ainda 
costurávamos em casa. Eu colocava o Bento 
para dormir e ia trabalhar no figurino. Ia tingir, 
bordar, preparar as roupas das filmagens futu-
ras. E todos ajudavam. Isso era muito bom. 
Esta cooperação que havia. O vestido de Sofia, 
o que ela usava no circo, era cheio de flores. 
Para prepará-lo, todos ajudaram. Isso não 
costuma acontecer mais no cinema profissio-
nal, pois cada um fica no seu lugar, na sua 
função. 

- Esta colaboração geral faz diferença para o 
resultado final, pois o clima, como se diz no 
cinema, imprime no filme. 
Exatamente. A gente era do figurino, mas pen-
sava também na arte. E assim era com todos os 
setores. Eu saía para pesquisar objetos para o 
guarda-roupa do filme, mas se achasse um 
objeto que fosse interessante para o Lioi, eu 

levava. Se encontrasse uma locação incrível, 
comentava sobre isso com Alan, Dani, Lioi e 
Guga. Tudo era muito integrado. Muito raro isso. 

- Fale um pouco da concepção do figurino de 
cada personagem. 
Não é só porque fui eu quem fiz, mas gosto 
muito do figurino do filme. Pelas condições 
financeiras que tínhamos, fizemos todos um 
trabalho muito bacana. Pesquisamos muito, 
contamos com a colaboração de brechós, 
acervos, que ajudaram muito o projeto. 
As roupas são muito reais também e transmi-
tem a sensação de um tempo passado, quase 
em suspenso. Tudo foi muito pensado. A Sofia, 
por exemplo, era muito colorida, pois ela 
trazia a liberdade e as cores do circo para a 
trama. Tudo dela era muito pontuado pelas 
cores, da saia ao cabelo. Ela era feliz. Já os 
dois irmãos eram quase opostos. Kelton era a 
água. Serino era a terra. Puxamos um pouco 
para o azul, os tons claros para o Kelton e, 
para o bege, o terroso para o Serino. Mas 
também incluímos outras cores, como o rosa, 
o verde. Tudo isso sabendo da personalidade 
muito diferente de cada um dos irmãos e 
tendo sempre em mente que eles não eram 
tão felizes quanto a Sofia. Serino, por exem-
plo, é seco. Já o Kelton é mais feliz, mas ainda 
traz a melancolia. E o pai também se aproxima 
do Serino, pois sofre muito com a partida da 
mãe dos meninos. Já a professora tem um 
colorido, mas com muita delicadeza. O 
médico, que é lindamente interpretado pelo 
Gero Camilo, tinha ares de anos 70. Ele encar-
nava a mentira e, com isso, nos dava liberdade 
para criar uma figura de médico farsante, que 
usava camisas setentinhas e um óculos muito 
peculiar, uma verdadeira figura. 

Como foi o trabalho de dar ao figurino do filme 
a atmosfera atemporal que a narrativa trazia? 
Foi um processo trabalhoso, mas muito inte-
ressante. Como a história não tem um tempo 
exato em que se passa, tudo tinha uma cara 
mais antiga e, ao mesmo tempo, não datada. 
Fomos pesquisar uniformes antigos em 
acervo. Metade era cinza, um pouco maior, e 
metade era bege, um pouco menor. E ‘inven-
tamos’ que os alunos da escola que já eram 
mais velhos vestiram naturalmente a cor 
cinza. E os mais jovens, bege. Eles usavam 
camisa, em vez de camisetas, que dão um tom 
muito dos dias de hoje. 

- E o vestido de Sofia, que a Anna Luiza Mar-
ques contou que guarda até hoje?
Foi muito especial criar este vestido. A gente 
só tinha o algodão. Compramos metros e 
metros para tingir e confeccionar o vestido de 
Sofia. Ele começa em tons claros e vai escure-
cendo até se unir aos tons escuros do circo. 
Todas as outras roupas dela tinham pontos de 
cores, fitas, laços. Ela tinha uma saia rosa, 
uma roxa... Tudo de algodão, tudo godê, mas 
com adereços diferentes. Há uma referência 
cigana nos acessórios. Ela era um pouco 
cigana. Em cima da base branca do algodão, 
fomos envelhecendo, tingindo, cortando. Até 
que as peças se tornassem da Sofia. Tínhamos 
pouca verba, mas muita criatividade. Mas o 
filme pedia isso, esta liberdade de criar a partir 
de elementos muito simples, mas com muita 
vida. No final, tudo deu certo.



- Como você entrou para o projeto de A Família 
Dionti?
A figurinista do filme, Marcela Poloni, falou de 
mim para o Alan Minas. Apesar da gente morar 
muito perto no Rio, no mesmo bairro, a gente 
não se conhecia ainda. Marcamos um encon-
tro e, por coincidência, quando ele falou que o 
projeto seria rodado em Cataguases, achei 
ótimo. Isso porque eu já tinha filmado quatro 
filmes lá. Achei uma delícia poder voltar para lá 
para fazer um filme com esta pegada tão juve-
nil, um filme que, apesar de também ser para 
adultos, tem uma capacidade incrível de 
dialogar com o público jovem, que em geral 
não merece a devida atenção no cinema 
brasileiro. Fiz muitos filmes dos Trapalhões, 
por exemplo, e hoje sinto falta que as crianças 
e os adolescentes brasileiros têm poucas 
opções de bons filmes nacionais para assisti-
rem. 

- Como foi o trabalho de pesquisar cada uma 
das locações, que são tão bem estudadas e 
escolhidas para a família Dionti?
Foi um trabalho que começou já na leitura do 
roteiro, pois a história é muito interessante e 
eu fiquei muito encantado com este tipo de 

proposta. Então, o passo seguinte foi encon-
trar os cenários que nos revelassem aquele 
mundo de fantasia, mas também muito real. 
Cataguases e as cidades da região têm um 
potencial arquitetônico e artístico muito gran-
des. Se quisermos encontrar o frescor dos 
anos 30, encontramos no centro, se quiser-
mos arquitetura modernista, também tem. Ao 
mesmo tempo, o filme pedia muito pelas 
paisagens rurais, muito puras, onde vivem 
Josué e seus filhos, que vivem no meio de 
quase nada.  E isso também encontramos na 
região. E quando chega o circo, com a Sofia, a 
menina que dá uma bagunçada na cabeça do 
Kelton, e traz cor, traz o contraponto aos tons 
terrosos em que ele vive. Foi muito bom poder 
trabalhar todas estas sensações e emoções 
por meio da direção de arte, das cores, dos 
objetos.

- E o trabalho de direção de arte, ainda que 
tenha feito algumas modificações em detalhes 
da casa onde vive a família, por exemplo, 
presou muito pelo tom natural das locações 
reais, não?
Sim. Nosso trabalho foi sempre o de intervir o 
mínimo possível nos cenários, a não ser 

quando uma ambientação era necessária para 
se construir o universo imagético do filme. No 
caso da casa, que é linda, havia detalhes mais 
contemporâneos que não casavam com a 
história da família do Kelton, como alguns 
azulejos modernos, que não pertenciam ao 
universo da história. As modificações que fize-
mos foram no sentido de recolocar a casa no 
espaço da narrativa. Cobrimos os azulejos e o 
piso, que também era mais moderno com 
massa e depois pintamos com cores terrosas, 
o que deu um tom mais rústico e mais puro à 
casa. Depois das filmagens,  tiramos tudo e 
devolvemos a casa, como era, aos donos. 
Tivemos pouca verba, mas conseguimos fazer 
o necessário para chegar ao tom de todas as 
locações. 

- Houve outras locações que receberam inter-
venções?
A escola sofreu poucas modificações, pois já 
era como a gente queria. Tudo nesse filme foi 
feito de forma muito pontual, sem agredir a 
personalidade real dos lugares. E que esses 
lugares também traduzisse a personalidade 
dos personagens. O circo, por exemplo, é 
muito humilde. Não é um circo cheio de efeitos 
especiais, mas simples, artesanal. E tudo isso, 
ao final, também deveria ter um diálogo muito 
próximo com o ator, para que ele se colocasse 
em cena com naturalidade também. A Anna 
(Sofia), por exemplo, ganhou adereços e cores 
no cabelo, roupas coloridas, que traduziam 
sua personalidade circense e também cigana. 
Ela coloria os espaços e a vida de Kelton. Sua 
chegada muda tudo. 

- São detalhes muito importantes, que os 
personagens ajudam muito a compor. 

Sim. A Sofia, por exemplo, fala que a escola é 
muito sem graça porque é muito branca, sem 
cor. Nós preparamos esse cenário, mas 
quando ela, colorida e solar, chega e contrasta 
com esse lugar sem cor, o espectador sente 
isso mais forte. E por isso a interação entre os 
atores e as locações é muito importante. Os 
personagens são impagáveis. O trabalho do 
Gero Camilo, por exemplo, está muito harmo-
nioso com seu consultório ‘de mentira’ e real 
ao mesmo tempo. Eu já tinha trabalhado com 
o Gero, que tem um timing muito incrível para 
o humor, tem esta verve chapliniana. Ele, com 
todos seus diplomas falsos na parede, constrói 
muito bem o personagem do médico que 
engana a todos e é praticamente desmascara-
do pela ‘mesa que fala’. É uma construção 
singela do personagem, mas é na medida do 
que a história pede, minimalista e precisa. 
Nesse projeto, o pouco é muito! 

- Em A Família Dionti, apesar de ter a dimen-
são do fantástico, tem também o pé no real. A 
direção de arte, por exemplo, é muito verossí-
mil, os cenários não são ‘cenários falsos’, tudo 
é muito verdadeiro também. 
Sim. O tom surreal do filme está em outro 
patamar. Não está no exagero das cores, obje-
tos, figurino, atuação, mas sim na imaginação. 
A palheta de cores é suave, acompanha a 
história. Está tudo muito integrado. A direção 
de arte tem de se apagar em alguns momen-
tos, fingir que quase não existe, ficar mesmo 
nas entrelinhas. Por exemplo, a viagem do 
Josué, o pai, está na cabeça dele. É ele quem 
constrói uma árvore de latinhas, à espera de 
que a mulher volte com a chuva. A extrava-
gância é dele, não minha. Eu poderia ter criado 
uma super árvore hollywoodiana, colorida. 

Mas não.  A lata seria aquela que ele comprou 
um enlatado no supermercado, que já até 
cozinhou nela, que enferrujou um pouco. Não 
fui eu quem criou a árvore. Foi ele. E isso faz 
toda diferença. Dá veracidade à história. 
Quanto mais a gente consegue chegar a este 
tom, melhor. A arte tem de ser auxiliar e não 
estar à frente do ator.

- Assim como a integração da direção de arte 
com os cenários reais, seu trabalho também 
esteve sempre em consonância com o roteiro, 
não?
Sim, muito! A gente procurou muito que a 
fantasia fosse o texto do filme. É sempre uma 
busca. E nosso manual é o roteiro. A gente 
buscou muito essa estética do ‘quase nada’. E 
com isso a gente consegue viajar e fazer um 
trabalho em que acreditamos. Na nossa con-
cepção, tudo é muito realista, mas, na cabeça 
do Josué, sua fantasia de que a mulher voltaria 
num dia de chuva, em acreditar que seu filho 
Kelton um dia vai embora também com a 
chuva, é muito dura na realidade. Até mesmo 
quando o Antônio sobe no telhado é muito 
interessante o que ele fala. Este diz basta! É 
uma briga com ele mesmo. Quando eu e o Alan 
vimos o corte final do filme, terminamos os 
dois chorando. A gente embarca mesmo na 
viagem. É tudo muito verdadeiro, apesar de ser 
uma história maluca. A gente acredita, fica 
triste quando o Serino encontra só a roupa do 
irmão. Aquilo dói. Apesar de ser um texto 
muito simples, as situações dramáticas são 
fortes, pois lidam com sentimentos muito 
profundos. 

- Esse não é um filme exatamente para crian-
ças e adolescentes, mas fala do rito de passa-

gem para a vida adulta. E isso emociona todas 
gerações. 
Sim. É um rito, um divisor de águas. Não é um 
filme infantil, mas sim para os jovens. É um 
final feliz até onde é possível. Aí é que está. 
Estamos lidando com a fantasia, mas as emo-
ções são muito reais. E isso é uma grande qua-
lidade. Trabalhei em vários filmes da Tizuka 
Yamazaki e ela sempre dizia que filme para dar 
certo tem que fazer rir e chorar. 

- Como foi trabalhar com o Alan Minas?
Foi ótimo. Ele tem um olhar muito especial, 
muito delicado, capaz de descobrir os talentos 
das pessoas, tanto as da equipe técnica profis-
sional quanto das pessoas locais, que também 
participaram do projeto e nos ajudaram muito. 
Se há algo que não está funcionando, se o ator 
não está conseguindo chegar em um tom da 
atuação, o Alan chega de igual para igual, con-
versa, dialoga. Ele é muito respeitoso e valoriza 
muito a forma colaborativa de se trabalhar. No 
final do processo, a gente já se sentia quase 
como irmãos. Foi muito bom dividir esta tarefa 
e trabalhar com ele.

- Como você entrou para A Família Dionti? 
Conheço a Dani e o Alan há muitos anos, desde 
quando saí da minha cidade (Poloni, próxima a 
São José do Rio Preto) para estudar cinema no 
Rio, depois de já ter morado em São Paulo. E 
conheci o Alan quando fui cursar uma pós em 
roteiro, pois a gente era da mesma turma. Ele 
e a Dani já estavam trabalhando no curta O 
Refém e me chamaram para entrar para o 
projeto. E comecei fazendo produção. Nunca 
tinha feito na vida, não sabia nada de produ-
ção e nem de cinema. Adorei! E comecei a 
entender um pouco de cinema. Daí em diante, 
passamos a trabalhar juntos em vários proje-
tos. Eu acabei enveredando pelo figurino, pois 
sempre adorei trabalhar com roupas, vestuá-
rios, referências de moda. Mas lembro que a 
gente brincava e falava “vamos fazer nosso 
longa”. Eu acabei engravidando, parando de 
trabalhar nos sets e passei a cuidar mais da 
minha marca de roupas. Até que um dia a Dani 

me liga e fala: “Vamos fazer nosso longa!” 
Imagine a minha surpresa e alegria. 

- E você imediatamente aceitou, claro! 
Não. Pois ela me contou que a gente iria ter de 
passar bastante tempo em Cataguases. E eu 
não podia, pois meu filho, o Bento, que hoje 
tem quatro anos, tinha só dois anos e era 
muito bebê ainda. Indiquei outra pessoa, mas 
a Dani não quis. Ela decidiu alugar um aparta-
mento para a equipe, para onde eu poderia 
levar o Bento. Ela ofereceu todas as condições 
para que eu pudesse trabalhar tranquila, pois 
era o “nosso projeto”, como dizia ela. Aí não 
teve como não aceitar. E ainda recomendei o 
Oswaldo Lioi para cuidar da direção de arte do 
filme. Dani e Alan gostaram da sugestão e ele 
também entrou para o projeto. Fiquei muito 
feliz. Ele é minha paixão. Com ele, eu sabia que 
não iria ter erro nem no figurino e nem na 
direção de arte. Isso me deixou muito segura. 

- Este foi um projeto muito enxuto, que exigiu 
muita criatividade de vocês, não?
Sim. A verba era pouca, mas a vontade era 
muita. Eu e Lioi, e todos da equipe, não está-
vamos fazendo o filme por dinheiro, mas sim 
porque acreditávamos no projeto. Pesquisa-
mos muito, garimpamos muitas coisas tão 
bonitas, dos objetos aos tecidos, roupas, obje-
tos. Tivemos muita liberdade para criar. 

- O seu trabalho como figurinista, o do Lioi 
como diretor de arte e o do Guga, diretor de 
fotografia, estão muito interligados, não?
Estão extremamente ligados. Eu já tinha 
trabalhado com o Guga e foi muito bom fazer 
parte desta equipe. Os atores são incríveis, a 
equipe também. Dinheiro não é tudo. A Família 
Dionti não é só o nome do filme. Nós nos 
tornamos uma família de verdade. A gente 
filmava o dia todo e, depois, de noite, ainda 
costurávamos em casa. Eu colocava o Bento 
para dormir e ia trabalhar no figurino. Ia tingir, 
bordar, preparar as roupas das filmagens futu-
ras. E todos ajudavam. Isso era muito bom. 
Esta cooperação que havia. O vestido de Sofia, 
o que ela usava no circo, era cheio de flores. 
Para prepará-lo, todos ajudaram. Isso não 
costuma acontecer mais no cinema profissio-
nal, pois cada um fica no seu lugar, na sua 
função. 

- Esta colaboração geral faz diferença para o 
resultado final, pois o clima, como se diz no 
cinema, imprime no filme. 
Exatamente. A gente era do figurino, mas pen-
sava também na arte. E assim era com todos os 
setores. Eu saía para pesquisar objetos para o 
guarda-roupa do filme, mas se achasse um 
objeto que fosse interessante para o Lioi, eu 

levava. Se encontrasse uma locação incrível, 
comentava sobre isso com Alan, Dani, Lioi e 
Guga. Tudo era muito integrado. Muito raro isso. 

- Fale um pouco da concepção do figurino de 
cada personagem. 
Não é só porque fui eu quem fiz, mas gosto 
muito do figurino do filme. Pelas condições 
financeiras que tínhamos, fizemos todos um 
trabalho muito bacana. Pesquisamos muito, 
contamos com a colaboração de brechós, 
acervos, que ajudaram muito o projeto. 
As roupas são muito reais também e transmi-
tem a sensação de um tempo passado, quase 
em suspenso. Tudo foi muito pensado. A Sofia, 
por exemplo, era muito colorida, pois ela 
trazia a liberdade e as cores do circo para a 
trama. Tudo dela era muito pontuado pelas 
cores, da saia ao cabelo. Ela era feliz. Já os 
dois irmãos eram quase opostos. Kelton era a 
água. Serino era a terra. Puxamos um pouco 
para o azul, os tons claros para o Kelton e, 
para o bege, o terroso para o Serino. Mas 
também incluímos outras cores, como o rosa, 
o verde. Tudo isso sabendo da personalidade 
muito diferente de cada um dos irmãos e 
tendo sempre em mente que eles não eram 
tão felizes quanto a Sofia. Serino, por exem-
plo, é seco. Já o Kelton é mais feliz, mas ainda 
traz a melancolia. E o pai também se aproxima 
do Serino, pois sofre muito com a partida da 
mãe dos meninos. Já a professora tem um 
colorido, mas com muita delicadeza. O 
médico, que é lindamente interpretado pelo 
Gero Camilo, tinha ares de anos 70. Ele encar-
nava a mentira e, com isso, nos dava liberdade 
para criar uma figura de médico farsante, que 
usava camisas setentinhas e um óculos muito 
peculiar, uma verdadeira figura. 

Como foi o trabalho de dar ao figurino do filme 
a atmosfera atemporal que a narrativa trazia? 
Foi um processo trabalhoso, mas muito inte-
ressante. Como a história não tem um tempo 
exato em que se passa, tudo tinha uma cara 
mais antiga e, ao mesmo tempo, não datada. 
Fomos pesquisar uniformes antigos em 
acervo. Metade era cinza, um pouco maior, e 
metade era bege, um pouco menor. E ‘inven-
tamos’ que os alunos da escola que já eram 
mais velhos vestiram naturalmente a cor 
cinza. E os mais jovens, bege. Eles usavam 
camisa, em vez de camisetas, que dão um tom 
muito dos dias de hoje. 

- E o vestido de Sofia, que a Anna Luiza Mar-
ques contou que guarda até hoje?
Foi muito especial criar este vestido. A gente 
só tinha o algodão. Compramos metros e 
metros para tingir e confeccionar o vestido de 
Sofia. Ele começa em tons claros e vai escure-
cendo até se unir aos tons escuros do circo. 
Todas as outras roupas dela tinham pontos de 
cores, fitas, laços. Ela tinha uma saia rosa, 
uma roxa... Tudo de algodão, tudo godê, mas 
com adereços diferentes. Há uma referência 
cigana nos acessórios. Ela era um pouco 
cigana. Em cima da base branca do algodão, 
fomos envelhecendo, tingindo, cortando. Até 
que as peças se tornassem da Sofia. Tínhamos 
pouca verba, mas muita criatividade. Mas o 
filme pedia isso, esta liberdade de criar a partir 
de elementos muito simples, mas com muita 
vida. No final, tudo deu certo.
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