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Resumo 

Eclipse é um curta-metragem universitário sobre dois jovens roteiristas criando um 

filme onde eles mesmos são as personagens principais. O presente trabalho busca descrever 

todo o processo envolvido na elaboração do produto final, desde a concepção do roteiro até a 

pós-produção. 

      

Palavras-Chave: Curta-metragem, LGBT, metalinguagem, produção universitária, 

processo criativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 
 

Abstract 

Eclipse is a short film about two young screenwriters creating a film where both of them 

are the lead characters. This work seeks to describe all the process involved in the creation of 

the final product, beginning with the screenplay to the post-production. 

      

Keywords: Short film, LGBT, metalinguistic, university production, creative process. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Eclipse é um projeto nascido de diferentes vontades e inquietações sobre como abordar, 

no cinema, personagens LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais) de maneira não 

caricata. Minha intenção sempre foi trazê-los como protagonistas das minhas histórias, com 

dilemas facilmente identificáveis por qualquer espectador, valorizando a busca pelo seus 

sonhos e ideais. Também se tornou um objetivo narrativo fazer com que a jornada dessas 

personagens não terminasse de forma triste, já que esse caminho era comumente utilizado em 

obras semelhantes, dando a concepção de que LGBTs não conseguiam se ver representados 

como merecedores de um final feliz.  

 Tendo ocupado as posições de roteirista, diretor, operador de som, assistente de direção 

e ator em algumas produções do Bacharelado em Cinema e Audiovisual, Eclipse é o primeiro 

projeto onde tive a oportunidade de exercer mais de uma dessas funções ao mesmo tempo, 

sendo aqui o momento de me permitir trabalhar em múltiplas áreas simultaneamente e de 

colocar a prova todo o conhecimento adquirido até aqui.  

 Até que o roteiro final ganhasse vida, diferentes argumentos e abordagens foram 

utilizados, assim como as escolhas técnicas foram se modificando e se adaptando ao que a 

história demandava. 

Ao longo das próximas páginas, detalho toda a experiência vivida e aprendida para 

transformar esse projeto em realidade. Além de salientar todo o processo criativo e artístico 

envolvido, é importante também colocar os motivos pessoais e sociais que me levaram a 

embarcar nessa empreitada, não esquecendo também da valorosa ajuda que recebi em todas as 

etapas.  
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2 - ARGUMENTO 

Desde o começo da graduação, ainda no Bacharelado em Artes e Design, todas as 

produções fílmicas que dirigi ou roteirizei1 tinham o meu foco sempre voltado em mostrar 

personagens LGBT fora dos estereótipos que, vez por outra, eram utilizados em alguns filmes 

do cinema brasileiro (sempre coadjuvantes, ora servindo de alívio cômico por serem 

afeminados, ora sendo vilões). Temos como exemplo os filmes Amarelo manga (Cláudio 

Assis, 2002), Carandiru (Hector Babenco, 2003) e A festa da menina morta (Matheus 

Nachtergaele, 2008). A ideia sempre foi dar o protagonismo de minhas histórias para 

personagens que viviam dilemas comuns e que seriam facilmente identificados por qualquer 

espectador, independente de sua orientação sexual.  

O projeto inicial tratava de uma história um pouco diferente: um casal de homens que, 

depois de três anos de relacionamento, decidiam que não era mais possível levar adiante o 

conturbado namoro. Antes do fim amigável, em que declaravam ter respeito e carinho pela 

história criada pelos dois, os homens ainda lidavam com cicatrizes muito recentes e com 

questões mal resolvidas de suas vidas. Em suma, um romance que não dava certo. A ideia 

permaneceu em meus cadernos de anotações por alguns bons meses, germinando e tomando 

forma ligeiramente, chegando inclusive a ganhar os primeiros esboços, que já eram discutidos 

com alguns amigos.  

Porém, graças a um trabalho realizado para a disciplina de Teoria do Cinema e 

Audiovisual II, eu e a colega Stefânia Royo descobrimos uma pesquisa2 muito interessante 

sobre os destinos de personagens lésbicas e bissexuais em obras feitas para TV. O estudo 

mostra que, de todas as séries exibidas nos EUA até o ano de 2016, apenas 11% delas tinham 

personagens lésbicas ou bissexuais. E dentro deste já restrito grupo, o número de personagens 

que tinham um final feliz era ínfimo: somente 16%. O motivo desses finais não felizes era 

quase sempre semelhante: ora elas se separavam por não se aceitarem ou serem aceitas pelas 

pessoas que as rodeavam; ora por mortes decorrentes de doenças, assassinatos ou acidentes. 

 Na página seguinte, anexo o infográfico, traduzido por Stefânia à época da nossa 

apresentação. 

                                                             
1 Corre!, 2014; Saca-Rolha, 2017; O Assassinato de Denis Remy, 2018. 
2 HOGAN, Heather, <https://www.autostraddle.com/autostraddles-ultimate-infographic-guide-to-dead-lesbian-
tv-characters-332920/> acessada em 18/06/2019 
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Esse trabalho me fez refletir sobre a produção do cinema brasileiro que envolvia 

personagens LGBT. Mesmo que hoje tenhamos um número expressivo de filmes que trazem 

essas personagens como protagonistas de suas histórias, é importante também observar as 

narrativas em que elas estão incluídas e as conclusões das mesmas. Destacando apenas obras 

realizadas na última década, a proporção de personagens que não tinham finais felizes se 

assemelha muito com a pesquisa acima citada: Teus olhos meus (Caio Sóh, 2011), Flores 

raras (Bruno Barreto, 2013), Tatuagem (Hilton Lacerda, 2013), As boas maneiras (Juliana 

Rojas e Marco Dutra, 2017) e Tinta bruta (Filipe Matzembacher e Marcio Reolon, 2018) são 

apenas alguns exemplos. Tendo esse dado estarrecedor em mãos, a ideia inicial foi 

prontamente deixada de lado e cedeu lugar a uma história que me parecia mais necessária do 

que a que tinha em mãos, onde o tom é mais leve, podendo ser classificada dentro do gênero 

da comédia romântica, e com o objetivo principal de oferecer às personagens um final feliz. 

O roteiro nasceu também da vontade antiga de utilizar o recurso da metalinguagem para 

contar uma história. Para esse projeto, em específico, fui inspirado pelos filmes A rosa 

púrpura do Cairo (The purple rose of Cairo, Woody Allen, 1985) e O artista (The Artist, 

Michel Hazanavicius, 2011), que contam histórias de personagens ligadas ao cinema e que 

acabam tendo o rumo de suas vidas ditado por tudo que a chamada “sétima arte” lhes deu ou 
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tirou. Esse mundo cheio de sonhos e ambições é também um ambiente para se permitir uma 

liberdade que em nenhum outro universo as personagens teriam, seja para celebrar suas 

conquistas ou refletir sobre seus fracassos. Ligar todos esses pontos foi uma parte animadora: 

colocar duas personagens gays, roteiristas, escrevendo a história de outras duas personagens 

também gays é dar o controle de seus destinos e de suas histórias a quem realmente vive essas 

situações, a quem não quer mais ver terceiros ditando as regras de como (e se) devemos viver 

ou de como devemos nos relacionar. Isso foi o suficiente para me convencer de que são muito 

deficitários filmes que trabalham essa questão. E mais: essa ideia era ainda mais tentadora do 

que a primeira.  

E mesmo se tomarmos como exemplo o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho (Daniel 

Ribeiro, 2014), obra também do cinema brasileiro, onde o final é feliz e a produção 

pertencente ao gênero da comédia romântica, o espectador ainda é submetido a ver aquelas 

personagens na tensa fase da adolescência, permeada pelas descobertas de si e do mundo, 

assim como a própria aceitação sexual (fato que, curiosamente, encontra eco nas recentes 

produções estadunidenses Com amor, Simon (Love, Simon, Greg Berlanti, 2018) e Alex 

Strangelove (Craig Johnson, 2018). Não que isso seja um fator negativo, mas tais questões 

acabam por necessitar da maior parte da narrativa para serem tratadas e resolvidas. Com isso, 

outra decisão que tomei foi a de que minhas personagens não passariam por isso. O filme 

mostraria eles já adultos, com seus 24 anos, com suas sexualidades, personalidades e buscas 

bem definidas desde o começo. 

O intuito de todo realizador é que seu filme chegue a um número expressivo de 

espectadores, atingindo todos os públicos, sem distinção de classe, gênero, orientação sexual 

ou religião. Essa, no entanto, não é uma realidade de mercado. Filmes com protagonistas 

LGBT tendem a atingir e serem divulgados dentro do nicho de espectadores também LGBT, 

justamente pela procura constante desse público por identificação e representatividade. Se 

esse público for atingido e admirar o trabalho que fiz, já me sentirei imensamente orgulhoso.  
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3 - ROTEIRO 

Com todas as questões indicadas no capítulo anterior pensadas e organizadas, comecei a 

escrever o roteiro. A trama criada foi a de dois amigos roteiristas, Henrique e Arthur, que um 

dia decidem escrever um filme sobre outros dois rapazes que vão assistir a um eclipse lunar, 

aproveitando a situação para fazerem uma festa. Enquanto “realidade” e “ficção” começam 

planejada e gradativamente a se misturar, Henrique usa esse acontecimento para dizer coisas 

importantes que estavam guardadas consigo há muito tempo. Assim como os protagonistas 

dos já citados A rosa púrpura do Cairo e O artista, Henrique consegue ver que o cinema é a 

única - e poderosa - ferramenta à sua disposição, e também a única forma que possibilitará 

alcançar o que deseja, ainda que tenha uma grande chance de tudo dar errado. Mesmo 

tomando algumas atitudes para que a revelação aconteça (como sugerir a trama e manter os 

próprios nomes nas personagens ficcionais), a falta de coragem de executá-las na “realidade” 

reforça o quanto o cinema trouxe para ele mais liberdade do que a vida real, proporcionando o 

ambiente ideal de ser plenamente quem é através de seu avatar narrativo. Ou mesmo que toda 

essa coragem exercida através de um computador seja um sintoma do comportamento visto 

atualmente nas redes sociais, onde as pessoas tem muito para falar quando blindadas por uma 

tela, mas pouco quando acontece o contato real, o olho no olho. 

Escrita num período até rápido, de aproximadamente 20 dias, estava pronta a primeira 

versão do roteiro. O mesmo foi entregue para o professor e orientador Luís Alberto Rocha 

Melo para discutimos possíveis rumos que a história poderia chegar e do potencial que havia 

nela. Depois da primeira reunião de orientação, onde o texto foi lido em voz alta, percebi que 

muito ainda teria que ser feito com o roteiro: os diálogos não estavam da forma como eu 

queria, eu perdia muito tempo com discussões rasas que estagnavam o ritmo da leitura e 

havia, também, passagens inteiras que poderiam facilmente ficar de fora do filme. A partir 

daí, comecei a, periodicamente, alterar tudo que me incomodava. Entre o primeiro e o último 

tratamento (a versão final está em seu sexto), contei com o auxílio das colegas do curso de 

Cinema e Audiovisual Mariana Zacaron e Stefânia Royo, que muito me ajudaram tanto lendo 

todas as versões como me indicando caminhos para que a trama corresse de modo mais fluído 

e mais enxuto. Algumas ideias que flertavam com a metalinguagem foram experimentadas, 

como a inserção de intertítulos para explicar termos técnicos de cinema (a time lapse, por 

exemplo) e quebras de quarta parede. Todas essas ideias, depois de reavaliar as necessidades 

dentro do roteiro, foram retiradas porque não acrescentavam nada de relevante. O grande 
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problema que elas traziam era a maneira como tornava a jornada das duas personagens em 

algo puramente cômico e sem qualquer possibilidade de envolvimento emocional do 

espectador. Talvez funcionasse em um longa-metragem, onde haveria mais tempo para serem 

desenvolvidas, mas em um curta-metragem as decisões não trouxeram grande ajuda. Também 

foi alterada a ideia de os personagens “reais” e “ficcionais” terem nomes diferentes; a partir 

do terceiro tratamento foi mantido que os dois teriam os mesmos nomes, algo que trouxe 

ainda mais intriga para a história. 

Uma parte de escrever que descobri ser muito divertida, porém muito delicada, foram os 

diálogos. A história do filme já estava toda pensada, com início, meio e fim bem 

estabelecidos, mas sempre que era necessário intervir com um diálogo, muitos problemas 

apareciam. Ora não soavam convincentes (e sempre que os escrevia, lia as conversas em voz 

alta para poder me ouvir, o que é importante para entender as intenções de cada frase escrita), 

ora pareciam inchados e repetitivos (nas primeiras versões, cheguei a escrever duas páginas 

de uma discussão dos meninos sobre Henrique estar revelando tudo porque estava bêbado, o 

que não era verdade). Grande parte das reformulações sofridas pelo roteiro em todos os seus 

tratamentos contaram, novamente, com a generosidade e a troca sempre muito rica com as 

colegas Mariana e Stefânia.  

Sempre buscar a honestidade e a sutileza nos diálogos foi a maior lição que tirei dessa 

experiência. Não é fácil atingir essa intenção nas primeiras tentativas, por isso continuar 

escrevendo e experimentando novas soluções foi muito importante. Por ser um grande 

apreciador de obras que conseguem dizer muito sem recorrer constantemente aos diálogos - 

algo que fiz em meus filmes anteriores - embarcar nesse desafio de priorizar conversas entre 

personagens também me fez olhar com mais cuidado a forma com que eu expunha detalhes 

importantes da trama, sem parecer muito didático ou que desrespeitasse a inteligência do 

espectador. Uso aqui como exemplo a maneira com que Henrique sugere que o roteiro seja 

escrito, que para mim foi a sequência mais difícil de ter finalizado.  

Outro aspecto que foi alterado das primeiras versões para a final foi a redução de 

locações utilizadas no roteiro. Inicialmente contando com quatro (a primeira cena da “ficção”, 

por exemplo, seria uma externa na saída de um supermercado; enquanto em outro momento, 

também da “ficção”, outra cena aconteceria na cozinha da casa de Arthur), reduzi esse 

número para duas, uma na “realidade” e uma na “ficção”. Essa retirada de locações 

economizaria tempo e dinheiro com as locomoções de elenco e equipe, além de não precisar 
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elaborar pedidos de autorizações necessárias. Percebendo que a história não sofreria com a 

alteração e que simplificaria a produção, decidi finalmente por essa mudança.  
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4 - PRÉ-PRODUÇÃO 

Após ter a versão final do roteiro que enfim me agradou, dei início a pré-produção do 

filme. O período em si se mostrou bastante tenso e intenso, sendo detalhadamente descrito nos 

parágrafos seguintes. 

Se tratando de um filme universitário, procurei formar a equipe com pessoas que 

estivessem ligadas ao Bacharelado em Cinema e Audiovisual (colegas de turma ou não), por 

acreditar que essa seria mais uma experiência onde nós estudantes lidaríamos, na prática, com 

equipamentos, horários e convivência profissional com outras pessoas. Isso é um fator que 

sempre traz muito aprendizado, e não poderia perder a oportunidade de trazer para o projeto 

pessoas igualmente dispostas a criar e colaborar em conjunto. Outro ponto que procurei foi 

escolher pessoas com as quais eu tinha uma boa relação, mas que também eu conhecesse seus 

potenciais profissionais, tendo trabalhado previamente com elas ou não. Era de extrema 

importância para mim me rodear de pessoas com quem eu sabia que poderia contar com o 

compromisso com o produto final, com a honestidade nos momentos em que conflitos 

naturalmente aconteceriam e com a paciência que um período de pré-produção e filmagem 

demandam. Com muita pesquisa e cuidado, consegui reunir um grupo incrível de talentos e 

majoritariamente de estudantes. Muito contente com a equipe escalada, comecei a procurar as 

locações e marcar as necessárias reuniões com cada um deles. 

O primeiro desfalque da equipe ocorreu com a dificuldade de encontrar alguém que 

fizesse a direção de produção, busca essa que se mostrou sem sucesso. Dentre os colegas, o 

número de pessoas que se interessava ou que gostava de trabalhar com essa função era muito 

pequeno. E mesmo com as possibilidades reduzidas, as prováveis colegas que poderiam ser as 

diretoras de produção já estavam envolvidas em seus projetos particulares. Percebendo que o 

tempo passava e que o filme estaria potencialmente atrasado com isso, assumi a função, além 

de roteirista e diretor. Essa decisão acarretou em um atraso no planejamento para o início das 

filmagens: marcadas para o começo do mês de setembro, elas aconteceriam apenas na 

segunda quinzena do mês de outubro. Além das preocupações básicas inerentes ao trabalho da 

direção (acerca de escolha de locações, ensaio com atores, escolha dos equipamentos, 

figurinos, etc.), foi necessário que eu me desdobrasse para comprar todo o material necessário 

para ser usado dentro e fora de cena, decidir o cardápio e comprar os alimentos necessários 

para os almoços e lanches da equipe em todos os dias de filmagem, além de produzir os 



16 
 

contratos referentes a cada função específica. Um trabalho que demandou tempo, mas só me 

fez valorizar ainda mais a função e a importância de um produtor.  

Tendo essa questão resolvida, o próximo passo foi providenciar as locações necessárias 

para a realização do filme. Para as cenas que acontecem na “ficção”, a amiga Mariana 

Zacaron, muito gentilmente, disponibilizou sua casa. Para as cenas da “realidade”, o amigo 

Lucas Vieira, também muito gentilmente, cedeu sua casa para as filmagens. As duas 

residências conseguiam comportar toda a equipe confortavelmente durante os trabalhos. 

Acertados os lugares, as reuniões com o restante da equipe aconteceram com maior 

facilidade. Primeiro me encontrei com o Diretor de Fotografia Luís Filipe Fontes, sendo este o 

único integrante que não faz parte do curso de Cinema e Audiovisual, mas que é um antigo 

parceiro com quem pude ter a alegria de trabalhar em projetos anteriores3. Juntos, verificamos 

a decupagem que tinha realizado e a disponibilidade de filmá-la no tempo disponível. Tendo 

planejado dois fins de semanas para as filmagens - um para a “realidade” e outro para a 

“ficção” -, a ideia era de utilizar planos e contra-planos na maior parte do tempo, onde, em um 

dia, filmaria todas as cenas de uma personagem para, no dia seguinte, filmar todas as cenas da 

outra personagem; no terceiro dia, seriam capturadas as cenas que traziam as duas 

personagens no mesmo plano e em planos gerais. Estando aprovada, o passo seguinte foi 

sobre a abordagem estética escolhida para a fotografia. Minha maior inspiração veio da 

trilogia Antes do amanhecer (Before Sunrise, 1995), Antes do pôr-do-sol (Before Sunset, 

2004) e Antes da meia-noite (Before Midnight, 2013), todos dirigidos por Richard Linklater. 

Por serem filmes semelhantes ao que produzi, onde as personagens tem muitos diálogos, 

procurei empregar tanto enquadramentos como iluminação semelhantes aos usados por 

Linklater para me guiar neste projeto, como mostro nos frames a seguir:  

                                                             
3 Nos espetáculos Quase Nada é Verdade, dirigido por Rodrigo Portella, 2015; Essa Estranha Sensação de 
Família, dirigido por Diogo Liberano, 2017; e no curta-metragem 1206, dirigido por Mia Mozart, 2016.  
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Mesmo em cenas noturnas, a predominância de cores mais quentes faziam os ambientes 

sempre terem um ar aconchegante, sendo essa a escolha principal para retratar as minhas 

personagens e seu universo. Também nesse encontro foi decidido pelo uso majoritário de 

equipamentos disponíveis no Estúdio de Cinema Almeida Fleming, dentre refletores, lentes e 

suportes, como shoulder e slider. Porém, a captação das imagens seria feita com câmera 

própria do fotógrafo, uma URSA mini, cujas possibilidades de qualidade de imagem e 

utilização de luzes trariam um resultado muito superior ao filme. Num segundo encontro com 

Luís Filipe, visitamos as duas locações para melhor entendimento geográfico dos espaços a 

serem utilizados e de como posicionar equipamentos e atores adequadamente. Nessa reunião 

tentamos encontrar maneiras para tentar resolver duas pendências: a cena em que os dois 

meninos, na “ficção”, secam o chão depois de a geladeira escorrer água; e a posição em que a 

escrivaninha ficaria na sala de Arthur, nos planos da “realidade”. Na primeira, o espaço era 
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menor do que eu havia previsto, não permitindo que coubessem todos os equipamentos 

necessários. A solução encontrada até aquele momento era de reduzir de três para dois 

refletores que seriam utilizados e tentar corrigir a iluminação na pós-produção. Na segunda, 

ao invés de colocar a escrivaninha no meio da sala, onde seria possível filmar todo o cômodo, 

incluindo janela e porta, decidimos por colocar a mesa mais próxima de uma parede, que tinha 

um grande painel pintado. Não muito satisfeito com essa decisão num primeiro momento, 

mudei de ideia por perceber que filmar toda a sala não traria a sensação de que eles 

estivessem no mesmo lugar físico, já que as paredes do cômodo tinham cores e texturas bem 

diferentes entre si. Vendo que o painel traria essa unidade, aceitei o conselho e assim 

filmamos.  

Aproveitando a visita de locação, foi com Mariana Zacaron, responsável pelo Figurino e 

Maquiagem, que tive outra reunião. A ideia empregada na fotografia, de buscar cores quentes 

e aconchegantes, foi estendida para as roupas utilizadas pelas personagens, tanto nas cenas da 

“ficção” quanto nas cenas da “realidade”. Os figurinos foram organizados a partir de pranchas 

feitas por Mariana com o estilo de cada personagem4 (Arthur usaria mais camisas de botão 

fechadas, enquanto Henrique usaria blusas de malha com camisas xadrez por cima) e 

conseguidos através de vestuário próprio dos atores, sendo incrementado, vez ou outra, com 

peças emprestadas de familiares e/ou amigos. Boa parte do que foi planejado conseguiu ser 

respeitado no final, já que leves modificações foram feitas: as roupas da “ficção” precisaram 

ser mudadas para cores mais frias, já que parte das mobílias da locação tinham cores quentes 

ou tons terrosos. Manter tudo no mesmo tom não era o aconselhável, já que faria atores e 

locação se misturarem, virando um só. A mudança foi feita, trazendo a diferenciação dos 

figurinos com as locações, melhorando muito o resultado final: as cenas da realidade tinham 

um painel em preto e branco, destacando as roupas majoritariamente vermelhas dos meninos, 

enquanto na “ficção” as roupas verde, azul e preta se destacavam do quintal laranja.  

O terceiro encontro aconteceu com os operadores de Som Direto, Augusto Faria e 

Fernando Chaves. Mesmo sendo uma reunião simples, debati com eles sobre os problemas 

que enfrentaríamos nas filmagens. Por exemplo, há uma linha de trem logo em frente à casa 

de Mariana. Sempre que o veículo passasse, a continuidade do trabalho ficaria impossibilitada 

até que o mesmo completasse o seu trajeto, já que seu som alto não permitiria capturas de boa 

qualidade. Esse tempo de espera se prolongaria para esperarmos que o tráfego de carros retido 
                                                             
4 Pranchas no anexo 10.4 
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por ele também terminasse. Conversamos sobre os equipamentos de som do estúdio 

atenderem ao que seria necessário de cenas externas e internas, ao que tive resposta positiva 

de ambos.  

Um dos últimos detalhes a ser resolvido era o encontro com os dois atores. Com breves, 

mas significativas carreiras no teatro em Juiz de Fora, consegui escalar para o filme Gustavo 

Bacchini para interpretar Arthur e Pablo Abritta para viver Henrique. Nunca havia trabalhado 

com qualquer um dos dois anteriormente, mas admirava muito os projetos que participaram, 

assim como o talento que possuem. Além de já se conhecerem de projetos anteriores nos 

palcos, os dois são amigos. Esse foi um fator determinante para que eu os escolhesse, já que 

muito da intimidade natural dos atores foi transposta para o filme, tornando todas as situações 

do roteiro mais orgânicas e viscerais. Tivemos três ensaios realizados no Centro Cultural 

Bernardo Mascarenhas, espaço esse de extrema importância para as artes cênicas e plásticas 

da cidade, onde nos foi proporcionado conforto, fácil acesso por ser localizado na área central 

e também mobílias para emular o que seria construído posteriormente nas locações. 

 Usando como auxílio o livro “Cinema: direção de atores” de Carlos Gerbase (2010), 

discutimos as personagens que escrevi e as personagens que eles criaram, que não 

necessariamente eram a mesma coisa. Muito foi conversado e debatido sobre como eles 

retratariam esses meninos, incluindo as diferenças que possuíam as versões “reais” e as 

“ficcionais”. Como citado anteriormente, o personagem Henrique vê no roteiro a chance de 

falar tudo aquilo que não conseguiu dizer olhando nos olhos de Arthur. Com isso, sugeri que 

as versões da “realidade” fossem mais comedidas, tímidas, que evitassem grandes 

movimentos corporais, priorizando trabalhar mais suas expressões faciais, já que a maior 

parte da decupagem colocaria a câmera bem próxima de seus rostos. Percebi que foi um 

desafio para eles ter que trabalhar muitos subtextos e intenções com tanta restrição de 

deslocamento, algo que não acontece com frequência no teatro. Mas rapidamente percebi o 

envolvimento deles em sempre buscar as sutilezas em suas interpretações e em suas 

descobertas quanto ao novo meio de trabalho. Para as sequências da “ficção”, mesmo também 

possuindo alguns close-ups, indiquei que eles teriam mais liberdade de movimentação, já que 

a câmera passearia mais pelo cômodo, acompanhando eles andando e dançando pelo quintal, 

tudo isso em planos mais abertos. Essa parte foi mais tranquila, já que aqui eles viram uma 

maior conexão com as liberdades que o teatro traz, além de trazer para as encarnações 

“ficcionais” mais calor e vida, já que aqui os personagens não tinham nenhuma timidez ou 
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amarra que a vida real poderia lhes trazer. Esse período também foi importante para que os 

atores se familiarizassem ainda mais com o texto, alterando palavras ou termos quando 

necessário para que fossem ditos de maneira mais convincente e orgânica.  Foram ensaios 

muito proveitosos, intensos, porém cheios de muito afeto e que trouxeram muito crescimento 

para nós três. Sem dúvida as filmagens não teriam transcorrido com a mesma qualidade e 

controle sem que os ensaios tivessem acontecido. 

A questão seguinte a ser resolvida era sobre cronograma de filmagens e disponibilidade 

da equipe e das locações. De início, as agendas de cada membro possuíam particularidades 

que não permitiam dias semelhantes para filmar, o que foi um problema e tanto pra ser 

resolvido com rapidez. Mas, dentre alguns acordos e algumas generosas abdicações, ficou 

decidido por filmarmos em um primeiro fim de semana as cenas da “ficção”, na casa da 

Mariana, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2018. A segunda semana de filmagens, 

concentrada nas cenas da “realidade”, seria realizada durante os dias 02, 03 e 04 de 

novembro, na casa do Lucas. 

Por fim, como detalhe de produção, todo o dinheiro do orçamento utilizado no filme não 

veio de patrocínio direto, sendo integralmente meu e de minha mãe, que muito me ajudou 

inclusive cozinhando o cardápio escolhido para refeições. Esse dinheiro foi proveniente de 

economias que vim realizando há algum tempo para esse fim e aqui foi tudo muito bem 

aplicado, dentre alimentação e transporte da equipe, compra de material cênico e transporte de 

equipamento. 
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5 - FILMAGENS 

As filmagens transcorreram, de maneira geral, de forma muito tranquila. Todo o 

extensivo planejamento da pré-produção se mostrou muito importante por evitar potenciais 

problemas que poderiam ocorrer, caso tudo não tivesse sido previamente arrumado. Na 

primeira semana, quando filmamos todas as cenas referentes à ficção, a locação utilizada foi o 

quintal da casa de Mariana. A linha de trem logo em frente à locação, que era uma 

preocupação prévia, se mostrou o grande (e previsto) calcanhar de Aquiles dessa parte da 

filmagem: passando em frente a casa num período aproximado de meia hora entre cada trem, 

precisamos interromper as gravações sucessivas vezes para esperar todo o veículo passar e 

também para que acabasse o pequeno congestionamento de carros que ele causava, que por 

sua vez também era barulhento. Como consequência, nos dias 1 e 2, atrasamos o fim dos 

trabalhos em 1 hora de filmagem, em cada dia, por conta do fato citado. Mesmo com o frio 

intenso que recebemos naquelas três noites, toda a equipe manteve o bom humor e a 

dedicação para que tudo saísse certo. A energia no set se manteve leve e agradável, porém 

sempre em prol do filme, não havendo muitas distrações de todos e com entrega muito 

produtiva dos atores, obtendo resultados ainda mais potentes do que tínhamos obtido nos 

ensaios. Isso provavelmente aconteceu por termos as peças necessárias para que o trabalho 

deles ocorresse com mais propriedade: eles usavam os figurinos das personagens, tinham a 

locação toda a sua disposição com os objetos reais e não mais os improvisados durante os 

ensaios (como as cervejas, por exemplo) e estavam visivelmente muito empolgados em fazer 

parte de algo totalmente novo, já que nunca tinham atuado para cinema anteriormente. Senti 

que eles estavam com a mesma empolgação diante da estreia de uma peça de teatro, que é um 

momento de grande alegria e realização para os atores. 

A segunda semana já trouxe alguns problemas pontuais, que no fim das contas ainda 

assim se mostraram contornáveis. Tivemos um feriado, que impossibilitou alguns membros de 

chegarem na hora marcada por conta do horário alternativo dos ônibus; a alteração anual do 

horário de verão aconteceu do segundo para o terceiro dia, fazendo com que alguns membros 

da equipe se confundissem com essa alteração e se atrasassem; outros membros foram 

impossibilitados de estarem presentes no set por motivos pessoais, sendo necessário 

remanejar a assistente de fotografia Verônica Fernandes para a captação de som direto, 

substituindo Augusto Faria em um dos dias. Lidamos ainda com um atraso enorme, no último 
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dia, por conta do sumiço do gato da casa. Por um breve momento, a porta principal de seu 

apartamento permaneceu aberta (o que não deveria ter acontecido) e o animal foi dado como 

desaparecido. Toda a equipe paralisou o que estava sendo feito e uma busca começou, 

procurando por todo o prédio, incluindo também a parte externa. Cerca de 30 minutos depois, 

descobrimos que o gato estava dentro de casa, escondido dentro de uma cômoda, dormindo 

confortavelmente. Outros 30 minutos foram necessários para todo mundo se acalmar e 

espairecer - mesmo com muito bom humor - da tensa situação que tinha acabado de 

acontecer. Depois de reorganizar todo o cronograma, os trabalhos foram retomados e tudo 

voltou a tranquilidade de antes. Conseguimos finalizar todo o planejamento de filmagens com 

apenas meia hora de atraso, havendo tempo para uma rápida confraternização com todos os 

envolvidos ao final dos trabalhos (para a minha surpresa, celebração essa organizada pela 

equipe). Mesmo com os problemas e a correria que um projeto desse demanda, perceber que a 

harmonia, a cooperação, o profissionalismo e a leveza das pessoas que escolhi foram 

decisivas pro sucesso do filme, fazendo dessa a melhor recompensa que qualquer diretor 

poderia querer. Saímos das filmagens com a sensação de dever cumprido e a promessa 

informal de retomarmos a parceria tão frutífera em projetos futuros. 
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6 - EDIÇÃO  

O processo de edição começou em março de 2019. O objetivo inicial era finalizar o 

projeto ainda no final de 2018, mas percebendo a curta janela que teria para concluir tanto a 

edição quanto a parte teórica do TCC (além de ter me encontrado doente logo após o fim das 

filmagens) acabaram adiando essa finalização para o semestre seguinte. Para montar o filme, 

decidi que eu mesmo faria o trabalho, acumulando mais uma função na produção. Primeiro 

pelo mesmo problema que acarretou em não ter um diretor de produção na equipe: a 

disponibilidade dos prováveis editores estava limitada por conta de projetos pessoais. E 

segundo porque enxerguei aqui a oportunidade para aprender, com os erros e acertos das 

etapas anteriores, a como fazer o filme genuinamente ganhar corpo, além de poder desbravar 

o programa de edição e aprender novas ferramentas com ele.  

Em toda a pós-produção, foi utilizada a ilha de edição do Bacharelado em Cinema e 

Audiovisual, principalmente pela qualidade dos computadores que conseguiram editar, com 

resultado impressionante, as imagens capturadas em resolução 4K.  Por ter uma decupagem 

bem ampla e alguns dos planos terem sido repetidos por muitas vezes, a primeira parte do 

trabalho foi meticulosa e mais demorada que o inicialmente previsto. Ela se concentrou 

principalmente em encontrar os melhores planos filmados, organizá-los na ordem em que o 

roteiro inicialmente as colocava e constatar se esses planos funcionavam entres si. Essa etapa 

transcorreu até meados do início de abril. Decididos os planos, o processo continuou com a 

montagem tendo como objetivo encontrar uma voz particular do filme que não se prendessem 

tanto ao roteiro, que falasse por si própria. Com muito trabalho, já no final do mês de abril, 

consegui finalizar o primeiro corte do filme, onde pude vislumbrar, pela primeira vez, o curta 

ganhando vida. 

É importante frisar aqui um gigantesco problema detectado nessa fase: durante a escolha 

de planos, descobri que oito deles se perderam do meu backup pessoal, fazendo com que 

também não estivessem nos arquivos do estúdio. Seus respectivos áudios, pelo contrário, 

permaneceram intactos. A única conclusão foi de que, eu mesmo tendo feito os logs logo após 

os dias de filmagem, não os fiz corretamente, acarretando neste pequeno prejuízo inicial ao 

processo de edição. Decidi continuar com o material que tinha disponível e deixar para os 

próximos passos as prováveis soluções que apareceriam para essa questão.  
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Ao fim do primeiro corte, a primeira impressão foi de que o produto gerado era mais 

ágil do que eu poderia esperar: das 22 páginas de roteiro (onde cada página corresponderia, 

aproximadamente, a um minuto do curta), o filme teve 16 minutos corridos. Da primeira vez 

em que assisti este corte, estavam presentes na sala de edição o técnico Eduardo Malvacini e 

Verônica Fernandes, bolsista do estúdio e grande parceira do projeto ainda na pré-produção. 

Essa sessão compartilhada com os dois foi muito interessante. Gentilmente ambos cederam 

seus pontos de vista sobre o modo que o filme se encontrava: opinaram sobre cenas 

específicas que pareciam “sobrar” e não muito acrescentar à narrativa; ou sobre momentos 

que se tornavam repetitivos. Houve um momento em que discuti, também, soluções para os 

trechos em que os planos estavam perdidos (uma cena, inclusive, era de extrema importância 

para o clímax). Assim feitas todas as considerações de ambos e cheio de anotações e reflexões 

do momento, deixei o projeto por uma semana para decidir os próximos movimentos da 

edição e também permitir que o filme respirasse e me mostrasse caminhos possíveis. 

Já no começo do mês de maio, voltei à sala de edição para continuar o processo em 

busca do segundo corte do filme. Muitas das inquietações iniciais agora tinham encontrado 

respostas, como por exemplo, a solução de alguns trechos onde os planos tinham se perdido. 

Decidi que incluiria planos novos, como a Lua que Arthur observa em determinado momento 

da “ficção” e a tela de computador com o roteiro sendo escrito (esse último só entrou no 

terceiro corte por conta da dificuldade em encontrar um programa que capturasse a tela de um 

computador em resolução 4K). Depois de muito pensar, concluí que a cena onde Arthur diz 

ter a ideia para um final precisava ser redefinida, com parte de seu diálogo original sendo 

excluído e substituído por outro, escrito na pós-produção. Aqui também retirei pequenos 

excessos entre transições de um plano para outro, afim de deixar o filme ainda mais dinâmico. 

Como resultado final, o curta perdeu 2 minutos de sua duração original, contabilizando agora 

14 minutos, me deixando muito satisfeito com o progresso atingido até aqui. 

Iniciando os trabalhos do terceiro corte no começo de junho, pequenos detalhes 

conseguiram maior atenção nessa etapa. Comecei uma minuciosa mixagem do som, já que 

havia muitos planos que não apresentavam uma transição harmônica entre si por conta de 

ruídos e reverberações exageradas das faixas previamente gravadas. Trabalhei também a 

correção de cor da fotografia, onde determinados planos tinham diferenças entre si de tom e 

que não traziam, assim como o som, transições coerentes. Além disso, inseri os efeitos 

sonoros presentes nas transições entre “ficção” e “realidade”, que dinamizaram essas 
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mudanças e trouxeram uma apropriada tensão para o curta, como destacado por Verônica ao 

assistir essa versão. Ainda mais satisfeito com esse corte, faltava uma última tarefa a ser 

realizada: a redublagem de uma sequência com os atores (cujo áudio original ficou com 

qualidade ruim), além de gravar o novo diálogo para a cena reformulada no segundo corte. 

No fim de junho, consegui me reunir com os dois atores, no estúdio do IAD, para as 

gravações previstas. Conversamos sobre as intenções das personagens e o que elas almejavam 

nas cenas em que as falas seriam incluídas, já que muito tempo havia se passado das 

filmagens e eles pouco se lembravam do texto. Rapidamente, a afinidade obtida nos ensaios e 

nas filmagens foi alcançada, trazendo a energia necessária para que os diálogos se 

encaixassem perfeitamente com os já existentes. Essa captura foi rápida, durando 

aproximadamente trinta minutos.  

Substituídas as falas e com a nova cena criada (onde Arthur pausa o filme pra dizer que 

teve uma ideia para o final do roteiro), dei os retoques finais que o projeto ainda precisava: 

redefini a mixagem de mais alguns áudios, corrigi a cor de mais alguns frames e inseri as 

cartelas de créditos. E assim, no dia 26 de junho, pude ver, enfim, meu filme concluído, 

totalizando aproximadamente 15 minutos corridos.  
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7 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Chegar ao final do processo de produção desse filme é atestar a jornada homérica da 

qual fiz parte, mas que também muito me orgulho de ter embarcado. Desde o começo do 

curso minha intenção sempre foi realizar um trabalho teórico/prático, já que assim poderia 

colocar a prova todo o conhecimento obtido até aqui, além de me desafiar em áreas que eu 

não tinha muita experiência prévia. E essa que foi a melhor escolha que eu podia ter feito. 

Saio dessa jornada sabendo um pouquinho sobre como fazer filmes, mas também cheio de 

curiosidade para aprender mais.  

Como saldo final dessa empreitada, analiso meu desempenho nas funções que exerci e 

só consigo destacar o quão complicado é assumir muitas áreas criativas de uma só vez. Ao 

priorizar determinado aspecto aqui, acabei negligenciando outro aspecto ali, fazendo com que 

meu foco não se ocupasse em apenas uma função - ou duas, no máximo -, não me permitindo 

dedicar a todas elas o esforço que cada particularidade demandou (tanto que, aparentemente, 

isso causou o sumiço ainda inexplicável de oito planos). Para projetos futuros, fica a lição de 

que menos é mais.  

É importante destacar também um momento que me fez validar todo o trabalho aqui 

realizado: ao mostrar o corte final para amigos próximos (que sabiam pouco sobre o filme), 

um deles comentou comigo ao final da exibição: “Quando o Arthur levantou e foi embora, eu 

não gostei que você fez o clichê de filmes gays: eles não ficam juntos. Mas logo depois me 

surpreendi, porque ele voltou”. Como dito nos capítulos anteriores, é alarmante como o 

público LGBT é sentenciado a ser representado por personagens que não são merecedoras de 

finais felizes, tanto que o feito foi classificado por meu amigo como um clichê do gênero. É 

algo muito sério, que cria no nosso imaginário uma cultura de pessoas solitárias, infelizes e 

incompletas. Impõe que nossas histórias não são exemplo de narrativas bem sucedidas. E foi 

justamente esse ponto que me levou a fazer algo diferente, que parece, pelo menos por ora, ter 

funcionado. 

Foi também relevante refletir sobre uma possível negligência de minha parte com o 

movimento LGBT ao escolher personagens homens e gays como protagonistas. Essa decisão 

acabou não dando a oportunidade de que mulheres lésbicas, bissexuais ou transsexuais (ainda 

mais invisíveis e marginalizadas socialmente que os gays) também tivessem o seu momento 

de felicidade. É um incômodo pessoal que vem ao final do processo, mas que já me coloca 
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ansioso para que nos próximos projetos eu consiga trazer para a luz os outros integrantes da 

sigla acima citada.  

No fim das contas, Eclipse é a história de um sonhador. Um jovem que enxergou na arte 

sua via de escape de uma realidade não muito confortável, onde sua plena realização pessoal 

aconteceria através do cinema. Não tenho dúvidas de que Henrique se tornou um personagem 

mais confiante depois que a história acaba, porque ele mesmo percebe que, para o sonho virar 

realidade, é preciso coragem. Mesmo blindado por seu computador, ele ainda estava ali, do 

lado de Arthur, agindo. E talvez essa seja uma mensagem que nasce depois de o filme se fazer 

pronto: a “ficção”, o virtual ou a barreira que criamos para evitar dizer às pessoas, cara a cara, 

tudo aquilo que queremos talvez seja acolhedora num primeiro instante, mas para as coisas de 

fato acontecerem, é necessário ser menos sonhador. Ou como o chavão do cinema, é 

necessário “ação”. A realidade pode ser dura, mas as recompensas dela são muito mais 

proveitosas. 

Não acredito que esse filme vá mudar o mundo ou seja um transformador de culturas, 

mas é bom pensar que produzi algo relevante o suficiente para mim, enquanto realizador e 

público. Tenho a convicção de que fiz o filme que sempre quis assistir. Assim como 

Henrique, sou um sonhador que espera que muitas pessoas continuem remando contra a maré 

e que mostrem como os LGBT querem ser representados. Esse é o meu pequeno manifesto. A 

luta continua. 
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10 – ANEXOS 

 10.1 – Roteiro literário 

FADE IN 

01 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

Uma grande mesa está localizada no centro da sala. Sentado 
nela, está HENRIQUE, 24 anos. Em cima da mesa, há dois 
notebooks. Ele está tenso, respirando com certa rapidez e 
segurando as próprias mãos para não tremerem. Ele encara o 
próprio notebook. De longe, ouve barulhos vindos da cozinha, 
como o tilintar de garrafas e talheres.  

HOMEM (V.O.) 

Onde que eu deixei o abridor? 

Da cozinha, surge ARTHUR, 24 anos, carregando pequenas 
cumbucas cheias de amendoim e duas garrafas de cerveja. Ele 
coloca tudo na mesa e se senta ao lado de Henrique, que 
disfarça o nervosismo com um sorriso. 

ARTHUR 

Pronto! E então, que projeto é esse 
que você pensou? 

HENRIQUE 

Você lembra de uma história que eu 
comentei, tempos atrás, sobre dois 
meninos que vão assistir à um 
eclipse? 

ARTHUR 

Lembro, acho que lembro sim. 

HENRIQUE 

Então, eu comecei a escrever ele.  

ARTHUR 

Olha, que bom! E o que você já 
escreveu? 

HENRIQUE 
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É uma história bem simples, ela não 
vai ter muitos personagens, nem 
muitas... Ah, lê aqui de uma vez. 

Henrique empurra seu computador para Arthur ler um texto já 
aberto. Enquanto Arthur lê, Henrique o observa, tentando 
conter o nervosismo.  

ARTHUR (lendo) 

Muito bom isso. Gostei! 

HENRIQUE (sorrindo) 

Que bom! Então, topa escrever o 
roteiro comigo? 

ARTHUR 

Topo muito, essa história é bem 
legal. E isso aqui que você escreveu 
sobre os personagens é tão bonitinho. 

HENRIQUE 

Mas eu tenho uma proposta diferente: 
o que você acha de cada um escrever 
um personagem?  

ARTHUR 

Como assim? 

HENRIQUE 

Vou mudar o jeito que a gente escreve 
nossos roteiros. Ao invés de nós dois 
escrevermos tudo, cada um vai assumir 
um dos meninos e escrever apenas o 
que o seu personagem fizer.  

ARTHUR 

Oi? 

HENRIQUE 

Quando eu disser algo com o meu, você 
reage com o seu, e vice-versa. 
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ARTHUR 

E pra que isso? 

HENRIQUE 

Vai ser mais... autêntico. E 
interessante.  

ARTHUR (desconfiado) 

Ah, Henrique, eu conheço essa sua 
cara. Quê que você tá querendo com 
isso? 

HENRIQUE (desconcertado) 

Nada, ué. É só um jeito novo de 
contar a história. 

ARTHUR (desconfiado) 

Aham, jeito novo. E como que isso vai 
acontecer? 

Henrique puxa o notebook para perto de si. 

  HENRIQUE 

Pega o seu computador. 

Arthur pega o próprio notebook.  

HENRIQUE 

Eu vou te mandar um arquivo online 
pra gente escrever junto.  

ARTHUR 

Tá, chegou aqui. 

HENRIQUE 

Eu já bolei mais ou menos quais vão 
ser as cenas que o filme tem. Vou te 
mandar a relação de todas elas. 

ARTHUR 

Chegou também. 
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HENRIQUE 

Pronto, agora é escrever.  

Arthur lê com atenção os documentos que Henrique enviou. 

ARTHUR 

Epa, pera aí. 

HENRIQUE 

O quê? 

ARTHUR 

Não tem nada falando como o filme vai 
acabar. 

HENRIQUE (nervoso) 

Pois é, eu não consegui escrever um 
final. 

ARTHUR 

Sério? Que esquisito. Você sempre 
cria uns finais tão legais. 

HENRIQUE 

Dessa vez não rolou. Mas é bom porque 
AGORA você vai me ajudar a escrever 
um final. E eu vou precisar muito da 
sua ajuda.  

ARTHUR 

Tá certo, então. 

HENRIQUE 

Bom, vamo começar: na primeira cena, 
eles estão chegando em casa, cheios 
de comidas e bebidas pra ver o 
eclipse. 

ARTHUR 

Bom, muito bom. E eles já tem nome? 
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HENRIQUE 

Não, ainda não. Pensei em usar os 
nossos.  

ARTHUR 

Os nossos nomes?  

HENRIQUE 

É. Henrique e Arthur soam bem, não 
acha? 

ARTHUR (desconfiado) 

Ah Henrique, tem coisa nisso sim, eu 
tô sentindo.  

HENRIQUE (desconversando) 

Deixa provisório, então. Se a gente 
achar nome melhor, a gente troca. 

ARTHUR 

Tá. 

Henrique sorri, estica os dedos, coloca os óculos e olha para 
a tela do computador e digita. 

HENRIQUE 

Vamo lá: Cena 1!   

Corta para 

2 – INT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

Escuro. Luz acende. Entrando no quintal, vemos ARTHUR 
FICCIONAL carregando muitas sacolas. 

Logo atrás do Arthur Ficcional, entra na casa HENRIQUE 
FICCIONAL, bufando e segurando muitas sacolas também.  

HENRIQUE FICCIONAL (ofegante) 

Olha, eu não sei até quando vou 
aguentar subir essa escada. 

ARTHUR FICCIONAL 
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Ah, para né? A escada nem é grande, 
você que tá muito sedentário. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Pior que tô mesmo. Preciso dar um 
jeito de começar a malhar, fazer 
crossfit, sei lá.  

ARTHUR FICCIONAL 

Você não tá aguentando subir escada e 
vai fazer crossfit? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Mas eu vou lá justamente pra aguentar 
fazer aquilo tudo: carregar pneu e 
tal. 

ARTHUR FICCIONAL 

Ah, tá bom, eu só acredito vendo. 

Arthur Ficcional começa a guardar as compras em uma geladeira, 
que fica na área social. Henrique Ficcional anda pelo quintal, 
aproveitando para olhar o céu. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Ah, que ótimo, o céu tá estrelado. Tá 
tudo perfeito. 

ARTHUR FICCIONAL 

Nem tudo. Eu avisei que a geladeira 
não tá legal e você comprou as 
cervejas todas quentes. Eu acho que 
não vai gelar não. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Relaxa, vai gelar sim. Essa geladeira 
aí é boa. 

ARTHUR FICCIONAL 

Não é não. De vez em quando ela 
resolve parar de funcionar e 
descongela tudo, do nada. Aí a água 
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que fica dentro dela escorre por aqui 
e alaga essa área toda. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Relaxa, isso não vai acontecer. Hoje 
vai dar tudo certo e a noite vai ser 
incrível! 

ARTHUR FICCIONAL 

Escuta, que horas que o eclipse 
começa? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Perto de meia-noite, mais ou menos. 

ARTHUR FICCIONAL 

Eita, achei que fosse mais cedo. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Amanhã é feriado, Arthur. E isso não 
acontece sempre, então relaxa e 
aproveita. 

ARTHUR FICCIONAL 

Tá, eu sei. Eu vou lá embaixo pegar 
mais comida. Se precisar de mim, só 
gritar. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Beleza. 

Arthur Ficcional sai em direção ao interior da casa. 

Henrique Ficcional continua olhando pro céu. 

Corta para 

3 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

Arthur olha para o computador. 

ARTHUR 
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Taí, gostei! Acho que vai ser 
divertido.   

HENRIQUE 

Jura?  

ARTHUR 

Juro. Mas aqui: é essa cena que vai 
abrir o filme?  

HENRIQUE 

É, por quê? 

ARTHUR 

Muito simples, né não? Tá tudo muito 
parado ainda, sem conflito. 

HENRIQUE 

Calma, o conflito vai chegar. 

ARTHUR 

E engraçado que nem o seu 
planejamento tá falando que vai ter 
algo bombástico. 

HENRIQUE 

Então olha isso. 

4 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL - NOITE 

Arthur Ficcional volta com algumas tigelas com comida e um 
aparelho de som. 

ARTHUR FICCIONAL 

Pronto, agora não falta mais nada. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Olha, você comprou o amendoim verde 
que eu gosto. Que fofo. 

ARTHUR FICCIONAL 
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É. E aproveita, porque eu não vou 
fazer esses mimos sempre.  

HENRIQUE FICCIONAL  

Eu sei que não vai. Até porque, se 
você fizesse, pode ter certeza que eu 
pedia... 

Henrique Ficcional vai até a geladeira pegar bebidas, quando, 
ao abrir a porta, é surpreendido por uma enxurrada de água que 
vem na sua direção, descendo da geladeira e inundando o 
quintal. Ele congela, já que muita água gelada molhou seus 
pés. 

Arthur Ficcional se assusta com a água e sai correndo para 
dentro da casa. 

ARTHUR FICCIONAL 

Ô caralho. 

Corta para 

Alguns minutos mais tarde. Os dois meninos estão com panos e 
rodo secando o chão. Henrique Ficcional está descalço. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Geladeira doida!  

ARTHUR FICCIONAL 

Olha só. O quê que aconteceu com o 
”ela é ótima, relaxa”? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Tá, retiro o que disse. 

ARTHUR FICCIONAL 

Eu falei que não dava pra confiar 
nela. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Onde vende gelo aqui perto? 

ARTHUR FICCIONAL 
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Tem aqui na venda do Seu Tião, vou 
pegar dinheiro pra você... 

HENRIQUE FICCIONAL 

Não, não, eu pago. O vacilo foi meu 
de não ter te ouvido, então morre a 
nota. 

ARTHUR FICCIONAL 

Sério? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Sério! Mas você me empresta um 
chinelo? 

ARTHUR FICCIONAL 

Tem um vermelho no meu quarto. Pode 
pegar. 

Henrique Ficcional sai em direção a casa. 

Arthur Ficcional fica no quintal, arrumando tudo. 

Corta para 

5 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

ARTHUR (digita e fala alto) 

Pulando um pouco no tempo, os meninos 
começam uma festinha. Bebem, colocam 
música, dançam. 

HENRIQUE 

Ah pronto, só falta você querer fazer 
uma edição rápida, com o tempo 
passando depressa e usando música 
boba.  

ARTHUR 

Mas é claro que eu vou fazer isso, é 
muito chato acompanhar tudo em tempo 
real. 
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HENRIQUE 

Não precisa ser em tempo real, mas 
pode ser de uma forma melhor. 

ARTHUR 

Que seria...? 

Henrique olha para seu computador e volta a digitar.  

Corta para 

6 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

Uma sequência de imagens é apresentada, porém serão sem ritmo 
e propositalmente desinteressantes, a fim de salientar que a 
ideia de Henrique não é boa: 

Arthur Ficcional e Henrique Ficcional colocam o gelo na pia e 
depois as cervejas. 

Eles tentam ligar uma pequena caixa de som para tocar música, 
mas tem problemas pra conseguir. 

Eles brincam de acertar amendoins um na boca do outro, à 
distância.   

Eles mexem em seus celulares e, vez por outra, um mostra algo 
para o outro ou dão risadas sozinhos.  

Corta para 

7 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA - TARDE 

Henrique e Arthur olham para as telas de seus computadores com 
caretas. 

HENRIQUE 

É, não vai dar certo. Vai do seu 
jeito. 

ARTHUR 

Um a zero pra mim. 

Os dois riem. 

8 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 
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As mesmas imagens que antes estavam desinteressantes agora são 
reeditadas em um time-lapse ágil. Os meninos bebem juntos, 
dançam juntos, olham seus celulares e instalam o som com mais 
rapidez. 

9 – INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

Os dois meninos roteiristas também se divertem no processo, 
rindo do que escrevem, fazendo palhaçadas, indicando o que 
cada um pode escrever. Tudo isso num time-lapse conjunto com 
as cenas que eles escrevem do roteiro. 

Henrique volta a ficar tenso e a respirar pesado. 

10 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

HENRIQUE (V.O) 

Agora, corta para algumas horas mais 
tarde. Os dois estão no quintal, 
conversando e olhando para o céu. 

Arthur Ficcional e Henrique Ficcional estão sentados em 
cadeiras de praia meio reclinadas, que permitem ver o céu com 
mais clareza. Eles conversam bem próximos um do outro, rindo e 
bebendo. Estão um pouco alegres por conta do álcool. 

HENRIQUE FICCIONAL (rindo) 

... E isso é só pra você ter uma 
ideia do que eu passei. Não foi nada 
fácil. 

ARTHUR FICCIONAL (rindo) 

Desculpa. Eu tento, mas eu nunca vou 
conseguir segurar riso. É mais forte 
que eu. 

HENRIQUE FICCIONAL (rindo) 

Eu sei que não consegue. Enquanto 
isso, eu que continuo passando 
vergonha no seu lugar, né?! 

ARTHUR FICCIONAL 

Eu prometo que paro. Um dia. 
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HENRIQUE FICCIONAL 

Vai parar nada, mentiroso. 

Os dois riem, até pararem para admirar o céu. 

ARTHUR FICCIONAL 

Quantas horas?  

HENRIQUE FICCIONAL 

Quinze pra meia-noite. 

ARTHUR FICCIONAL 

Hmmm, tá quase. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Tá ansioso, é? 

ARTHUR FICCIONAL 

É que faz muito tempo que não vejo um 
eclipse. O último que vi eu tinha uns 
nove, dez anos. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Nossa, tem tanto tempo assim? 

ARTHUR FICCIONAL 

Pois é. E eu não lembro direito do 
eclipse em si, só que eu vim sozinho 
pra esse quintal e fiquei deitado 
aqui no chão, olhando o céu. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Bom que agora você vai lembrar 
direito de um eclipse. Com bebidinhas 
e a minha companhia. 

Os dois sorriem um para o outro. 

HENRIQUE FICCIONAL (sério) 

Sabe uma coisa interessante? Eu li 
que, quando rola um eclipse, é um 
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ótimo momento pra resolver questões 
mal resolvidas.  

ARTHUR FICCIONAL 

Sério? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Sério! A energia dele faz coisas 
inesperadas acontecerem. Até trazem 
surpresas pra nossa vida. 

ARTHUR FICCIONAL 

Que coisa, não? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Mas faz sentido. Hoje você vai 
lembrar como é ver um eclipse, e isso 
tava mal resolvido. 

ARTHUR FICCIONAL 

Nossa, é verdade. 

Silêncio entre os dois, enquanto olham para o céu. 

Henrique respira bem fundo antes de falar. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Se tudo der certo, eu também resolvo 
uma coisa minha hoje. 

ARTHUR FICCIONAL 

É mesmo? 

HENRIQUE FICCIONAL (apreensivo) 

É. Talvez. Eu... eu tenho um pouco de 
medo do que pode acontecer. 

ARTHUR FICCIONAL (preocupado) 

É alguma coisa séria? 

HENRIQUE FICCIONAL 
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Depende do ponto de vista. 

ARTHUR FICCIONAL 

E eu posso ajudar? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Pode! Você se lembra da viagem pra 
São Paulo? 

ARTHUR FICCIONAL (desconfiado) 

Lembro, lembro sim. O quê que tem? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Eu tava muito feliz naquela viagem. A 
galera toda junta de novo, depois de 
tanto tempo. Daí a gente foi na festa 
neon, lembra? Tocando as músicas que 
a gente curte, eu fiquei mais feliz 
ainda. Aí eu bebi demais, daí fiquei 
olhando você dançar com o Júnior e eu 
achei que... 

ARTHUR FICCIONAL 

Opa, opa, espera um pouco. 

Corta para 

11 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

Arthur interrompe a escrita. 

ARTHUR (desconfortável) 

Por que você está usando história 
nossa no roteiro?  

HENRIQUE (nervoso) 

Qual o problema? Muito do que a gente 
escreve é baseado na nossa própria 
vida. 

ARTHUR 

Mas por que essa história? 
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HENRIQUE 

Eu só vou... Um minutinho. 

Henrique, ainda nervoso, volta para o computador e continua a 
digitar. 

Corta para 

12 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

HENRIQUE FICCIONAL 

Desde aquele dia, senti que ficou um 
elefante na sala, uma coisa que a 
gente não conseguiu falar sobre. 

ARTHUR FICCIONAL (nervoso) 

Mas falar sobre o que, Henrique? Você 
chegou em mim e a gente se beijou. 
Tem amigos que costumam fazer isso. E 
tá tudo bem. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Pra mim, não tá. 

ARTHUR FICCIONAL (surpreso) 

Como assim “pra mim, não tá”?  

Henrique respira fundo e diz. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Eu sinto algo por você. E isso não 
começou naquela viagem. 

Corta para 

13 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

Arthur, de olhos arregalados, encara Henrique. 

ARTHUR 

Não, pera um pouquinho, você não tá 
seguindo o seu próprio planejamento, 
essa cena era pra eles estarem usando 
o... 
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HENRIQUE 

É verdade, desculpa, eu pulei a parte 
do... 

ARTHUR 

Pera aí, tá rolando uma parada muito 
esquisita aqui: você não tá seguindo 
o seu esquema de cenas, tá colocando 
coisa pessoal demais. O quê que tá 
acontecendo, Henrique? 

HENRIQUE 

Deixa eu continuar, eu preciso falar. 

ARTHUR 

Então fala! 

Henrique continua digitando. 

Arthur segura as mãos de Henrique, impedindo ele de digitar. 

ARTHUR 

Eu tô aqui na sua frente. Fala 
comigo. 

HENRIQUE 

Só vou terminar isso, antes. 

ARTHUR 

Ah, pronto! 

Corta para 

14 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

ARTHUR FICCIONAL 

Quer falar por aqui então? Tudo bem! 
Quê que tá rolando? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Um pouco antes da viagem eu já tinha 
percebido que... que... 
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ARTHUR FICCIONAL 

Que o quê? 

HENRIQUE FICCIONAL 

Que o que eu tava sentindo... 

ARTHUR FICCIONAL 

Fala de uma vez! 

HENRIQUE FICCIONAL (quase num vômito) 

Que eu tô apaixonado por você. Eu tô 
completamente apaixonado por você. 
Desde aquele dia que eu não tiro você 
da minha cabeça e eu não sei mais 
lidar com isso, fingindo que não 
aconteceu. E eu preciso falar. Eu te 
amo, Arthur! É isso, eu te amo. 

Arthur Ficcional está paralisado.  

ARTHUR FICCIONAL 

Você tá falando sério? 

Henrique Ficcional, um pouco aliviado, acena que 
“sim” com a cabeça. 

15 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE.   

Arthur está paralisado, olhando para Henrique.  

Arthur se levanta e sai da sala. 

16 – EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

Arthur Ficcional se levanta de sua cadeira e caminha em 
direção a casa. 

17 – INT. CASA DE ARTHUR – SALA - TARDE 

Henrique se vê sozinho, na sala, diante de seu computador 
ligado. O texto aberto e o cursor piscando.  

18 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

Henrique Ficcional continua no quintal, sentado sozinho. Ele 
afunda o rosto nas próprias mãos. 
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Henrique Ficcional olha pro céu. 

HENRIQUE FICCIONAL 

Valeu pela ajuda! Só não deu certo.  

Uma cerveja entra, de repente, na frente do rosto de Henrique 
Ficcional. 

ARTHUR (V.O.) 

“Quem disse que não deu”. 

Corta para 

19 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

Henrique dá um pulo em sua cadeira e vê Arthur, parado, 
segurando cerveja e potes de amendoim. 

HENRIQUE 

PUTA QUE PARIU Arthur, que susto! 

ARTHUR (rindo) 

Que foi? 

HENRIQUE 

Eu achei que você tinha ido embora. 

ARTHUR 

Da minha própria casa? 

HENRIQUE (sem graça) 

Ah, sei lá… 

ARTHUR 

Eu só fui... respirar um pouco. Eu 
não tava pronto pra isso. 

HENRIQUE  

Se você não quiser falar nada agora, 
eu entendo... 

ARTHUR (interrompendo) 
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Agora eu quem preciso falar. 

Arthur se senta na mesa. 

ARTHUR 

Já que você prefere por aqui... 

Arthur começa a digitar. 

Corta para 

20 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

ARTHUR FICCIONAL 

Eu tô muito surpreso! Eu nunca achei 
que ouviria isso do meu melhor amigo. 
Mas eu tô mais surpreso porque eu 
nunca imaginei que você diria o que 
eu sempre esperei ouvir.  

Henrique fica surpreso. 

ARTHUR FICCIONAL 

É, Henrique. Eu também te amo! 

HENRIQUE FICCIONAL (chocado) 

Como é que é? 

ARTHUR FICCIONAL 

Desde o beijo. Eu quis falar, eu só 
não sabia como, porque parecia que 
tava tudo bem pra você. Agora tô 
vendo que não e nós dois fizemos 
papel de bobo esse tempo todo. 

Eles riem. 

Corta para 

21 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

Henrique e Arthur olham para seus computadores, sorrindo. 

ARTHUR 
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A sua ideia foi muito arriscada. E se 
eu não gostasse de você?  

HENRIQUE 

Eu não quero nem imaginar. O filme já 
ficou bem tenso quando você saiu.  

Eles riem. 

HENRIQUE 

Taí um filme que eu adoraria ver. Já 
não tem muitos personagens iguais à 
gente, e quando tem, o final deles 
não costuma ser muito bom.  

ARTHUR 

Verdade, passou da hora disso mudar. 
Falando nisso, acabei de ter uma 
ideia pro nosso final.  

Arthur começa a digitar. 

Corta para 

22 - EXT. CASA DE ARTHUR FICCIONAL – QUINTAL – NOITE 

Arthur Ficcional olha para o céu. Ele se surpreende ao ver o 
eclipse já iniciado. 

ARTHUR FICCIONAL 

Olha, olha. Tá começando. 

Henrique Ficcional ignora o eclipse e olha para Arthur 
Ficcional. 

HENRIQUE FICCIONAL 

É... tá começando. 

Eles se olham e sorriem.  

Corta para 

23 - INT. CASA DE ARTHUR – SALA – TARDE 

Henrique termina de escrever. Os dois correm para um tão 
esperado beijo, que dura alguns bons segundos. 
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HENRIQUE 

Que beijo, heim? 

ARTHUR 

Igual de Cinema. 

CORTA PARA O PRETO 

FIM 
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 10.2 – Decupagem 

CENA PLANO DESCRIÇÃO DIÁLOGO 

1 1 

 

PA 

Henrique está sentado de frente 
pro computador e está nervoso. 
Ele segura as próprias mãos para 
parar de tremer. Ouve de longe 
barulhos vindos da cozinha. 

 

 

Arthur senta na mesa, deixando 
comidas e bebidas. 

 

 

 

 

 

Arthur: Onde eu deixei o 
abridor? 

 

 

Arthur: Pronto! E então, 
que filme é esse que você 
pensou? 

 2 

 

PM 

 Henrique: Você lembra de 
uma história que eu 
comentei, tempos atrás, 
sobre dois meninos que 
vão assistir à um eclipse? 

 3 

 

PM 

 Arthur: Lembro, acho que 
lembro sim. 

 4 

 

PM 

 Henrique: Então, eu 
comecei a escrever ele. 

 5 

 

PM 

 Arthur: Olha, que bom! E o 
que você já escreveu? 

 6  Henrique: É uma história 
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PM 

bem simples, ela não vai 
ter muitos personagens, 
nem muitas... Ah, lê aqui 
de uma vez. 

 7 

 

PA 

Henrique empurra seu 
computador para Arthur ler um 
texto já aberto. Enquanto Arthur 
lê, Henrique o observa, tentando 
conter o nervosismo. 

 

 

 

 

 

Arthur: Muito bom isso. 
Gostei. 

 8 

 

PM 

 Henrique: Que bom! 
Então, topa escrever o 
roteiro comigo? 

 9 

 

PM 

 Arthur: Topo muito, essa 
história é bem legal. E isso 
aqui que você escreveu 
sobre os personagens é 
tão bonitinho. 

 10 

 

PG 

 Henrique: Mas eu tenho 
uma proposta diferente: o 
que você acha de cada um 
escrever um personagem? 

 

Arthur: Como assim? 

 11 

 

PM 

 Henrique: Vou mudar o 
jeito que a gente escreve 
nossos roteiros. Ao invés 
de nós dois escrevermos 
tudo, cada um vai assumir 
um dos meninos e 
escrever apenas o que o 
seu personagem fizer. 
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 12 

 

PM 

 Arthur: Oi? 

 

Henrique: Quando eu 
disser algo com o meu, 
você reage com o seu, e 
vice-versa.  

 

Arthur: E pra que isso? 

 

Henrique: Vai ser mais... 
autêntico. E interessante. 

 13 

 

PP 

 Arthur: Ah, Henrique, eu 
conheço essa sua cara. 
Quê que você tá querendo 
com isso? 

 14 

 

PP 

 Henrique: Nada, ué. É só 
um jeito novo de contar a 
história. 

 15 

 

PP 

 Arthur: Aham, jeito novo. E 
como que isso vai 
acontecer? 

 16 

 

PG 

 

 

 

 

Henrique puxa o notebook para 
perto de si. 

 

 

Arthur pega o próprio notebook. 

 

 

Henrique: Pega o seu 
computador. 

 

Henrique: Eu já bolei mais 
ou menos quais vão ser as 
cenas que o filme tem. 
Vou te mandar a relação 
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de todas elas. 

 

Arthur: Tá, chegou aqui. 

 

Henrique: Eu vou te 
mandar um arquivo online 
pra gente escrever junto. 

Arthur: Chegou também. 

 

Henrique: Pronto, agora é 
escrever. 

 

Arthur: Epa, pera aí. 

 

 17 

 

PM 

 

 

 

 Henrique: O quê? 

 

Arthur: Não tem nada 
falando como o filme vai 
acabar. 

 

Henrique: Pois é, eu não 
consegui escrever um 
final. 

 18 

 

PM 

 Arthur: Sério? Que 
esquisito. Você sempre 
cria uns finais tão legais. 

 19 

 

PM 

 Henrique: Dessa vez não 
rolou. Mas é bom porque 
AGORA você vai me 
ajudar a escrever um final. 
E eu vou precisar muito da 
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sua ajuda. 

 20 

 

PG 

 

Travelling 
horizontal 
pela mesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur: Tá certo, então. 

 

Henrique: Bom, vamo 
começar: na primeira 
cena, eles estão chegando 
em casa, cheios de 
comidas e bebidas pra ver 
o eclipse. 

 

Arthur: Bom, muito bom. E 
eles já tem nome? 

 

Henrique: Não, ainda não. 
Pensei em usar os nossos. 

 

Arthur: Os nossos nomes? 

 

Henrique: É. Henrique e 
Arthur soam bem, não 
acha? 

 

Arthur: Ah Henrique, tem 
coisa nisso sim, eu tô 
sentindo. 

 

Henrique: Deixa provisório, 
então. Se a gente achar 
nome melhor, a gente 
troca. 
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Henrique sorri, estica os dedos, 
coloca os óculos e olha para a 
tela do computador e digita. 

Arthur: Tá. 

 

 

 

Henrique: Vamo lá: Cena 
1! 

2 1 

 

PG 

 

Plano 
sequencia, 
deslocando a 
câmera por 
partes da 
varanda. 

Henrique Ficcional e Arthur 
Ficcional: entram no terraço com 
sacolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrique Ficcional: Olha, 
eu não sei até quando vou 
aguentar subir essa 
escada. 

 

Arthur Ficcional: Ah, para 
né? A escada nem é 
grande, você que tá muito 
sedentário. 

 

Henrique Ficcional: Pior 
que tô mesmo. Preciso dar 
um jeito de começar a 
malhar, fazer crossfit, sei 
lá. 

 

Arthur Ficcional: Você não 
tá aguentando subir 
escada e vai fazer 
crossfit? 
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Henrique Ficcional: Mas 
eu vou lá justamente pra 
aguentar fazer aquilo tudo: 
carregar pneu e tal. 

 

Arthur Ficcional: Ah, tá 
bom, eu só acredito vendo. 

 

Henrique Ficcional: Ah, 
que ótimo, o céu tá 
estrelado. Tá tudo perfeito. 

 

Arthur Ficcional: Nem 
tudo. Eu avisei que a 
geladeira não tá legal e 
você comprou as cervejas 
todas quentes. Eu acho 
que não vai gelar não. 

 

Henrique Ficcional: 
Relaxa, vai gelar sim. Essa 
geladeira aí é boa. 

 

Arthur Ficcional: Não é 
não. De vez em quando 
ela resolve parar de 
funcionar e descongela 
tudo, do nada. Aí a água 
que fica dentro dela 
escorre por aqui e alaga 
essa área toda. 

 

Henrique Ficcional: 
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Relaxa, isso não vai 
acontecer. Hoje vai dar 
tudo certo e a noite vai ser 
incrível! 

 

Arthur Ficcional: Escuta, 
que horas que o eclipse 
começa? 

 

Henrique Ficcional: Perto 
de meia-noite, mais ou 
menos. 

 

Arthur Ficcional: Eita, 
achei que fosse mais 
cedo. 

 

Henrique Ficcional: 
Amanhã é feriado, Arthur. 
E isso não acontece 
sempre, então relaxa e 
aproveita. 

 

Arthur Ficcional: Tá, eu 
sei. Eu vou lá embaixo 
pegar mais comida. Se 
precisar de mim, só gritar. 

 

Henrique Ficcional: Beleza 
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Arthur sai. Henrique olha para o 
céu. 

3 1 

 

PG 

 

Traveling 
horizontal 
pela mesa. 

 Arthur: Taí, gostei! Acho 
que vai ser divertido. 

 

Henrique: Jura? 

 

Arthur: Juro. Mas aqui: é 
essa cena que vai abrir o 
filme? 
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Henrique: É, por quê? 

 

Arthur: Muito simples, né 
não? Tá tudo muito parado 
ainda, sem conflito. 

 

Henrique: Calma, o conflito 
vai chegar. 

 

Arthur: E engraçado que 
nem o seu planejamento tá 
falando que vai ter algo 
bombástico. 

 

Henrique: Então olha isso. 

4 1 

 

PG 

 

Travelling 
pela varanda. 

Arthur Ficcional volta com 
algumas tigelas com comida e 
um aparelho de som. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arthur Ficcional: Pronto, 
agora não falta mais nada. 

 

Henrique Ficcional: Olha, 
você comprou o amendoim 
verde que eu gosto. Que 
fofo. 

 

Arthur Ficcional: É. E 
aproveita, porque eu não 
vou fazer esses mimos 
sempre. 
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Henrique Ficcional: Eu sei 
que não vai. Até porque, 
se você fizesse, pode ter 
certeza que eu pedia... 

 2 

 

PA 

 

Subjetiva de 
dentro da 
geladeira. 

Henrique Ficcional abre a 
geladeira e escorre pela sua 
perna muita água. 

 

Arthur ficcional corre pra ajudar. 

 

 

 

 

 

Arthur Ficcional: Ô 
caralho. 

 3 

 

PG 

Os dois meninos secam o chão.  

Henrique Ficcional: 
Geladeira doida! 

 

Arthur Ficcional: Olha só. 
O quê que aconteceu com 
o ”ela é ótima, relaxa”? 

 

Henrique Ficcional: Tá, 
retiro o que disse. 

 

Arthur Ficcional: Eu falei 
que não dava pra confiar 
nela. 

 4 

 

PM 

 Henrique Ficcional: Onde 
vende gelo aqui perto? 
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 5 

 

PM 

 Arthur Ficcional: Tem aqui 
na venda do Seu Tião, vou 
pegar dinheiro pra você... 

 6 

 

PM 

 Henrique Ficcional: Não, 
não, eu pago. O vacilo foi 
meu de não ter te ouvido, 
então morre a nota. 

 7 

 

PA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrique Ficcional sai. Arthur 
termina de secar o chão. 

Arthur Ficcional: Sério? 

 

Henrique Ficcional: Sério! 
Mas você me empresta um 
chinelo? 

 

Arthur Ficcional: Tem um 
vermelho no meu quarto. 
Pode pegar. 

5 1 

 

PM 

 Arthur: Pulando um pouco 
no tempo, os meninos 
começam uma festinha. 
Bebem, colocam música, 
dançam. 

 2 

 

PM 

 Henrique: Ah pronto, só 
falta você querer fazer 
uma edição rápida, com o 
tempo passando depressa 
e usando música boba. 

 3 

 

 Arthur: Mas é claro que eu 
vou fazer isso, é muito 
chato acompanhar tudo 
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PG 

 

 

 

 

 

 

em tempo real. 

 

Henrique: Não precisa ser 
em tempo real, mas pode 
ser de uma forma melhor. 

 

Arthur: Que seria...? 

6 1 

 

PM 

Arthur Ficcional e Henrique 
Ficcional colocam o gelo na pia e 
depois as cervejas. 

 

 2 

 

PA 

Eles tentam ligar uma pequena 
caixa de som para tocar música, 
mas tem problemas pra 
conseguir 

 

 3 

 

PG 

Eles brincam de acertar 
amendoins um na boca do outro, 
à distância. 

 

 4 

 

PA 

Eles mexem em seus celulares e, 
vez por outra, dão risadas 
sozinhos. 

 

7 1 

 

PG 

 

 

 

 

Henrique: É, não vai dar 
certo. Vai do seu jeito. 

 

Arthur: Um a zero pra mim. 

8 1 

 

PA 

Os meninos bebem juntos.  
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 2 

 

PA 

Os meninos dançam juntos.  

9 1 

 

PM 

Os meninos roteiristas riem 
escrevendo. 

 

 2 

 

PM 

Os meninos mostram um ao 
outro o que escrevem. Eles se 
divertem. Henrique logo fica 
tenso. 

 

10 1 

 

PG 

 

Travelling 
que pega 
parte da 
bagunça na 
varanda e os 
meninos 
sentados. 

Arthur Ficcional e Henrique 
Ficcional estão sentados em 
cadeiras de praia, olhando o céu. 
Eles conversam e riem. 

Henrique (V.O.): Agora, 
corta para algumas horas 
mais tarde. Os dois estão 
no quintal, conversando e 
olhando para o céu. 

 

Henrique Ficcional:... E 
isso é só pra você ter uma 
ideia do que eu passei. 
Não foi nada fácil. 

 

Arthur Ficcional: Desculpa. 
Eu tento, mas eu nunca 
vou conseguir segurar riso. 
É mais forte que eu. 

 2 

 

PM 

 Henrique Ficcional: Eu sei 
que não consegue. 
Enquanto isso, eu que 
continuo passando 
vergonha no seu lugar, 
né?! 

 3 

 

 Arthur Ficcional: Eu 
prometo que paro. Um dia. 
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PM 

 4 

 

PM 

 

 Henrique Ficcional: Vai 
parar nada, mentiroso. 

 6 

 

PA 

Os dois riem. Param e olham pro 
céu. 

 

 

Arthur Ficcional: Quantas 
horas? 

 

Henrique Ficcional: Quinze 
pra meia-noite. 

 

Arthur Ficcional: Hmmm, 
tá quase. 

 

Henrique Ficcional: Tá 
ansioso, é? 

 7 

 

PM 

 Arthur Ficcional: É que faz 
muito tempo que não vejo 
um eclipse. O último que vi 
eu tinha uns nove, dez 
anos. 

 8 

 

PM 

 Henrique Ficcional: Nossa, 
tem tanto tempo assim? 

 9 

 

PM 

 Arthur Ficcional: Pois é. E 
eu não lembro direito do 
eclipse em si, só que eu 
vim sozinho pra esse 
quintal e fiquei deitado 
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aqui no chão, olhando o 
céu. 

 10 

 

PM 

 Henrique Ficcional: Bom 
que agora você vai 
lembrar direito de um 
eclipse. Com bebidinhas e 
a minha companhia. 

 11 

 

PA 

Eles brindam com suas garrafas.  

 12 

 

PM 

 Henrique Ficcional: Sabe 
uma coisa interessante? 
Eu li que, quando rola um 
eclipse, é um ótimo 
momento pra resolver 
questões mal resolvidas. 

 

Arthur Ficcional: Sério? 

 

Henrique Ficcional: Sério! 
A energia dele faz coisas 
inesperadas acontecerem. 
Até trazem surpresas pra 
nossa vida. 

 

Arthur Ficcional: Que 
coisa, não? 

 

Henrique Ficcional: Mas 
faz sentido. Hoje você vai 
lembrar como é ver um 
eclipse, e isso tava mal 
resolvido. 
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 13 

 

PM 

 

 

 

 

 

 

Os dois olham pro céu. 

 

Henrique Ficcional respira fundo. 

Arthur Ficcional: Nossa, é 
verdade. 

 

 

 

Henrique Ficcional: Se 
tudo der certo, eu também 
resolvo uma coisa minha 
hoje. 

 

Arthur Ficcional: É 
mesmo? 

 14 

 

PM 

 Henrique Ficcional: É. 
Talvez. Eu... eu tenho um 
pouco de medo do que 
pode acontecer. 

 15 

 

PM 

 Arthur Ficcional: É alguma 
coisa séria? 

 16 

 

PM 

 Henrique Ficcional: 
Depende do ponto de 
vista. 

 17 

 

PM 

 Arthur Ficcional: E eu 
posso ajudar? 

 18 

 

PP 

 Henrique Ficcional: Pode! 
Você se lembra da viagem 
pra São Paulo? 

 19  Arthur Ficcional: Lembro, 
lembro sim. O quê que 
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PP 

tem? 

 20 

 

PM em 
travelling 
para PP 

 Henrique Ficcional: Eu 
tava muito feliz naquela 
viagem. A galera toda 
junta de novo, depois de 
tanto tempo. Daí a gente 
foi na festa neon, lembra? 
Tocando as músicas que a 
gente curte, eu fiquei mais 
feliz ainda. Aí eu bebi 
demais, daí fiquei olhando 
você dançar com o Júnior 
e eu achei que... 

 21 

 

PM 

 Arthur Ficcional: Opa, opa, 
espera um pouco. 

11 1 

 

PM 

 Arthur: Por que você está 
usando história nossa no 
roteiro? 

 2 

 

PM 

 Henrique: Qual o 
problema? Muito do que a 
gente escreve é baseado 
na nossa própria vida. 

 3 

 

PM 

 Arthur: Mas por que essa 
história? 

 4 

 

PA 

 

Henrique, ainda nervoso, volta 
para o computador e continua a 
digitar. 

Henrique: Eu só vou... Um 
minutinho. 

12 1  Henrique Ficcional: Desde 
aquele dia, senti que ficou 
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PP 

um elefante na sala, uma 
coisa que a gente não 
conseguiu falar sobre. 

 2 

 

PP 

 Arthur Ficcional: Mas falar 
sobre o que, Henrique? 
Você chegou em mim e a 
gente se beijou. Tem 
amigos que costumam 
fazer isso. E tá tudo bem. 

 3 

 

PP 

 Henrique Ficcional: Pra 
mim, não tá. 

 4 

PP 

 Arthur Ficcional: Como 
assim “pra mim, não tá”? 

 5 

 

PP 

 Henrique Ficcional: Eu 
sinto algo por você. E isso 
não começou naquela 
viagem. 

13 1 

 

PP 

 Arthur: Não, pera um 
pouquinho, você não tá 
seguindo o seu próprio 
planejamento, essa cena 
era pra eles estarem 
usando o... 

 2 

 

PP 

 Henrique: É verdade, 
desculpa, eu pulei a parte 
do... 

 3 

 

PP 

 Arthur: Pera aí, tá rolando 
uma parada muito 
esquisita aqui: você não tá 
seguindo o seu esquema 
de cenas, tá colocando 
coisa pessoal demais. O 
quê que tá acontecendo, 
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Henrique? 

 4 

 

PP 

 Henrique: Deixa eu 
continuar, eu preciso falar. 

 5 

 

PM 

 

Henrique continua digitando. 

Arthur segura as mãos de 
Henrique. 

Arthur: Então fala! 

 

 

 

Arthur: Eu tô aqui na sua 
frente. Fala comigo. 

 6 

 

PP 

 Henrique: Só vou terminar 
isso, antes. 

 7 

 

PP 

 Arthur: Ah, pronto! 

14 1 

 

PP 

 Arthur Ficcional: Quer falar 
por aqui então? Tudo bem! 
Quê que tá rolando? 

 2 

 

PP 

 Henrique Ficcional: Um 
pouco antes da viagem eu 
já tinha percebido que... 
que... 

 3 

 

PPP 

 Arthur Ficcional: Que o 
quê? 

 4  Henrique Ficcional: Que o 
que eu tava sentindo... 
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PPP 

 5 

 

PPP 

 Arthur Ficcional: Fala de 
uma vez! 

 6 

 

PM 

 Henrique Ficcional: Que 
eu tô apaixonado por você. 
Eu tô completamente 
apaixonado por você. 
Desde aquele dia que eu 
não tiro você da minha 
cabeça e eu não sei mais 
lidar com isso, fingindo 
que não aconteceu. E eu 
preciso falar. Eu te amo, 
Arthur! É isso, eu te amo. 

 7 

 

PM 

 Arthur Ficcional: Você tá 
falando sério? 

 8 

 

PM 

Henrique Ficcional, um pouco 
aliviado, acena que “sim” com a 
cabeça. 

 

15 1 

 

PM 

Arthur, paralisado, olha para 
Henrique. 

 

 2 

 

PA 

Henrique olha para Arthur. 

 

Arthur se levanta e sai da sala. 

 

16 1 

 

Arthur Ficcional se levanta de 
sua cadeira e caminha em 
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PG direção a casa. 

17 1 

 

PA 

Henrique fica sozinho na sala. 
Olha para seu computador. 

 

18 1 

 

PG 

Henrique Ficcional afunda o rosto 
nas mãos. 

 

Ele, depois de alguns segundos, 
olha para o céu. 

 

 

 

Uma cerveja entra no rosto de 
Henrique Ficcional. 

 

 

 

 

 

Henrique Ficcional: Valeu 
pela ajuda! Só não deu 
certo. 

 

 

Arthur: Quem disse que 
não deu? 

19 1 

 

PG 

 

 

 

 

Henrique dá um pulo em sua 
cadeira. 

 

 

Henrique: PUTA QUE 
PARIU Arthur, que susto! 

 

Arthur: Que foi? 

 

Henrique: Eu achei que 
você tinha ido embora. 

 

Arthur: Da minha própria 
casa? 
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Henrique: Ah, sei lá… 

 2 

 

PP 

 Arthur: Eu só fui... respirar 
um pouco. Eu não tava 
pronto pra isso. 

 3 

 

PP 

 Henrique: Se você não 
quiser falar nada agora, eu 
entendo... 

 4 

 

PM 

 

 

Arthur se senta na mesa. 

 

 

Arthur volta a digitar. 

Arthur: Agora eu quem 
preciso falar. 

 

Arthur: Já que você 
prefere por aqui... 

20 1 

 

PM 

 Arthur Ficcional: Eu tô 
muito surpreso! Eu nunca 
achei que ouviria isso do 
meu melhor amigo. Mas 
eu tô mais surpreso 
porque eu nunca imaginei 
que você diria o que eu 
sempre esperei ouvir. 

 2 

 

PP 

Henrique Ficcional fica surpreso.  

 3 

 

PP 

 Arthur Ficcional: É, 
Henrique. Eu também te 
amo! 
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 4 

 

PP 

 Henrique Ficcional: Como 
é que é? 

 5 

 

PP 

 Arthur Ficcional: Desde o 
beijo. Eu quis falar, eu só 
não sabia como, porque 
parecia que tava tudo bem 
pra você. Agora tô vendo 
que não e nós dois 
fizemos papel de bobo 
esse tempo todo. 

 6 

 

PA 

Os dois riem.  

21 1 

 

PM 

 Arthur: A sua ideia foi 
muito arriscada. E se eu 
não gostasse de você? 

 2 

 

PM 

 Henrique: Eu não quero 
nem imaginar. O filme já 
ficou bem tenso quando 
você saiu. 

 3 

 

PM 

Os dois riem. 

 

 

Henrique: Taí um filme que 
eu adoraria ver. 

 4 

 

PP 

 Henrique: Já não tem 
muitos personagens iguais 
à gente, e quando tem, o 
final deles não costuma 
ser muito bom. 

 5 

 

 

 

Arthur: Verdade, passou 
da hora disso mudar. 
Falando nisso, acabei de 
ter uma ideia pro nosso 
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PP  

 

Arthur começa a digitar. 

final. 

22 1 

 

PA 

Arthur Ficcional olha para o céu. Arthur Ficcional: Olha, 
olha. Tá começando. 

 2 

 

PM 

Henrique Ficcional ignora o 
eclipse e olha para Arthur 
Ficcional. 

 

 

 

Henrique Ficcional: É... tá 
começando. 

 3 

 

PM 

Eles se olham.  

23 1 

 

PG para PP 

Travelling 

Os dois se olham e beijam.   

Henrique: Que beijo, 
heim? 

 

Arthur: Igual de Cinema. 
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10.3 – Ordens do Dia 

DIA 1 - SEXTA-FEIRA - 19/10/2018 

HORÁRIO ATIVIDADE CENA PLANO DESCRIÇÃO 

18:00 Chegada da equipe    

18:40 Chegada do elenco    

19:00  6 2 - PA Ligam o som 

19:20  6 1 - PM Colocam gelo na pia 

19:50  8 1 - PA Bebem juntos a cerveja gelada. 

20:10  8 2 - PA Dançam juntos. Levam cadeiras 
para a área externa. 

21:00  1 1 - PG Meninos entram pela casa, deixam 
as compras na geladeira  

21:40 INTERVALO    

22:20  4 1 - PG Arthur Ficcional volta com o som e 
mais compras. Henrique vai para a 
geladeira. 

22:50  4 3 - PG Meninos secam o chão e 
conversam 

23:20  4 4, 5, 6, 7 
PA 

Henrique Ficcional pergunta onde 
vende gelo e vai comprar. 

23:50 Desprodução    
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DIA 2 – SÁBADO – 20 /10/2018  

HORÁRIO ATIVIDADE CENA PLANO DESCRIÇÃO 

18:00 Chegada da equipe    

18:30 Chegada do elenco    

19:00  6 3 – PG Jogam amendoins na boca um do 
outro 

19:20  6 4 – PA Mexem nos celulares 

19:40  16 1 – PG Arthur se levanta e sai de cena 

20:00  18 1 – PG Henrique “conversa” com o eclipse 

20:20  10 13 – PG “Nossa, é verdade” “Se tudo der certo” 

20:45  10 6 – PA 
11 – PA 

Arthur pergunta quantas horas são 
Eles brindam 

21:15 INTERVALO    

22:00  10 3 - PM Arthur rindo. 

22:20  10 7 – PM Arthur fala do eclipse quando criança 

22:40  10 9 – PM Não lembra do fato. 

23:00  10 15 – PM 
17 – PM 
19 – PP 
21 – PM 

Arthur “É alguma coisa séria?” 
“E eu posso ajudar?” 
“Lembro sim!” 
“Opa, pera um pouco” 

23:30  12 2 – PP 
4 – PP 

“Mas falar sobre o que?” 
“Como assim, pra mim não?” 

00:00  14 1 – PP 
3 – PPP 
5 – PPP 

“Quer falar por aqui?” 
“Que o quê?” 
“Fala de uma vez!” 

00:30  20 1 – PM 
3 – PM 
5 – PM 

“Eu to muito surpreso!” 
“É Henrique. Eu te amo!” 
“Desde o beijo” 

01:00  20 
22 

6 – PA 
1 – PA 
3 – PA 

Os dois riem e Arthur vê o eclipse 
começando. 
Eles se olham com carinho. 
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01:30 Desprodução    
 

DIA 3 – DOMINGO – 21/10/2018 

HORÁRIO ATIVIDADE CENA PLANO DESCRIÇÃO 

18:30 Chegada da equipe    

19:00 Chegada do elenco    

19:30  10 
16.2 

1 – PG 
1 – PG 

Primeira cena logo após o flashback 
Arthur se levanta e sai do quintal 

20:00  10 2 – PM 
4 – PM 
8 – PM 

10 – PM 

“Eu sei que não consegue...” 
“Vai parar nada, mentiroso.” 
“Nossa, tem tanto tempo assim?” 
“Bom que agora você vai lembrar...” 

20:30  10 14 – PM 
16 – PM 
18 – PM 

“É, talvez.” 
“Depende do ponto de vista” 
“Pode. Lembra da viagem?” 

21:00  14 6 – PM “Que eu tô apaixonado por você!” 

21:30  10 12 – PA “Sabe uma coisa interessante?” 

22:00 INTERVALO    

22:45  10 20 – PP “Eu tava muito feliz na viagem” 

23:00  12 1 – PP 
3 – PP 
5 – PP 

“Desde aquele dia” 
“Pra mim não tá” 
“Eu sinto algo por você” 

23:30  14 2 - PP 
4 – PP 

“Um pouco antes da viagem...” 
“Que o que eu tava sentindo...” 

00:00  20 
 

22 

2 – PM 
4 – PM 
2 – PM 

Henrique surpreso 
“Como é que é?” 
“É, tá começando” 

00:30 Desprodução    
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DIA 4 – SEXTA-FEIRA – 02/11/2018 

HORÁRIO ATIVIDADE CENA PLANO DESCRIÇÃO 

08:00 Chegada da equipe    

08:30 Chegada do elenco    

09:30  1 20 – PG Vão começar a escrever. 

10:00  3 1 – PG Voltam da ficção pela primeira vez 

10:30  9 1 – PG Meninos escrevem e riem 

11:00  1 7 - PA Henrique mostra o argumento pra 
Arthur 

11:30  1 12 – PG “Quando eu disser algo com o meu” 

12:00  1 16 - PG Mexem nos computadores 

12:30 ALMOÇO    

13:30  5 3 – PG “Mas é claro que eu vou fazer isso” 

14:00  7 1 - PG “É, não vai dar certo!” 

14:30  15 3 – PG Arthur sai da sala 

15:00  21 3 – PG Eles riem. “Tái um filme que 
adoraria ver” 

15:30  23 1 – PG p/ PP Os dois se beijam. 

16:00  19 1 – PG “PUTA QUE PARIU, que susto” 

16:45 Desprodução    
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DIA 5 – SÁBADO – 03/11/2018 

HORÁRIO ATIVIDADE CENA PLANO DESCRIÇÃO 

08:00 Chegada da equipe    

08:30 Chegada do elenco    

09:30  1 10 / 11 - PA “Eu tenho uma proposta diferente”. 

10:00  1 17 – PA “Eu não sei como vai acabar”. 

10:30  9 2 – PA Time lapse. Henrique fica tenso. 

11:00  1 2 – PM 
4 – PM 
6 – PM 

“Lembra de uma historia...”. 
“Comecei a escrever”. 
“É bem simples”. 

11:30  1 8 – PM 
14 – PM 
19 – PM 

“Topa escrever comigo?”. 
“Nada ué. Só um jeito novo”. 
“Dessa vez não rolou”. 

12:00  5 2 – PM “Ah pronto, só falta”. 

12:30 ALMOÇO    

13:30  11 2 – PM 
4 – PA 

“Qual o problema?” 
“Eu só vou, um minutinho” 

14:00  13 2 – PP 
4 – PP 
6 – PP 

“É verdade, desculpa”. 
“Deixa eu continuar”. 
“Só vou terminar isso, antes”. 

14:30  15 2 – PM Henrique acena que sim. 

15:00  17 1 – PM Henrique fica sozinho na sala. 

15:30  21 2 – PM 
4 – PM 

“Eu não quero nem imaginar”. 
“Já não tem personagens...”. 

16:00  19 3 – PP “Se não quiser fala nada, entendo”. 

16:30 Desprodução    
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DIA 6 – DOMINGO – 04/11/2018 

HORÁRIO ATIVIDADE CENA PLANO DESCRIÇÃO 

08:00 Chegada da equipe    

08:30 Chegada do elenco    

09:30  1 1 – PA Começo do filme. 

10:00  13 5 – PM “Então fala”. 

10:30  21 1 – PM 
5 – PM 

“A sua ideia foi arriscada”. 
“Verdade, passou da hora!” 

11:00  1 3 – PM 
5 – PM 
9 – PM 

“Lembro, lembro sim” 
“Olha, que ótimo!” 
“Topo muito” 

11:30  1 13 – PP 
15 – PP 
18 – PP 

“Ah, Henrique, eu te conheço” 
“Aham, jeito novo” 
“Sério? Que esquisito!” 

12:00  5 1 – PM “Pulando um pouco no tempo” 

12:30 ALMOÇO    

13:30  11 1 – PM 
3 – PM 

“Por que tá usando historia nossa” 
“Mas por que essa?” 

14:00  13 1 – PP 
3 – PP 
7 – PP 

“Não, pera um pouquinho” 
“Pera aí, tá esquisito” 
“Ah, pronto” 

14:30  15 1 – PM “Você tá falando sério?” 

15:00  19 2 – PP 
4 – PM 

“Eu só fui... respirar”. 
“Agora eu quem preciso falar” 

15:30 Desprodução    
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10.4 – Pranchas de Figurinos 

 



86 
 

 



87 
 

 



88 
 

 


