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Pros meus amores Emilie, Tomás e Martin. 
Grandes personagens. 

Para meu pai Kleber e minha mãe Joselice, 
que ensinaram e escreveram. 

Para meus amigos, que são a melhor  
versão do Brasil. 

Para Silvia e para a Vitrine Filmes.

Pros muito jovens que ainda vão fazer
 belos filmes.

Para a Cinemateca Brasileira.
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9

INTRODUÇÃO
Como está o filme?

Kleber Mendonça Filho

À
s vezes, quando se faz um filme, é preciso informar ao ator ou à 
atriz que a sua participação foi cortada da versão final. Há uma 
ironia existencial em trabalhar num filme e não estar no filme, em 
ter ido filmar e não ser visto na tela. Não se trata de uma demis-
são por justa causa ou alguma prova de incompetência, é apenas 
algo que acontece. E não há etiqueta definida para lidar com essa 
situação. O ideal seria um e-mail amigo, um telefonema para avi-

sar que a atuação não foi aproveitada. 
A primeira vez que me vi nessa situação, encontrei Jr. Black casualmen-

te na noite, em um bar, e, a partir daquele sorriso congelado na minha cara 
diante da pergunta “Como está o filme?”, o ator, cantor e compositor enten-
deu que não seria visto em O som ao redor. A minha explicação foi honesta: 
eu errei no roteiro.

 As cenas de Jr. Black aconteciam numa banca de revistas na vizinhança 
do bairro de Setúbal, no Recife, onde o filme se passa. O personagem dele 
ficava naturalmente imóvel, ali atrás do balcão, recebendo três visitas prosai-
cas de João (interpretado por Gustavo Jahn). Essas cenas foram colocadas de 
forma mais ou menos estrutural em três pontos do roteiro — “início”, “meio” 
e “final”. Àquela altura, o texto já ameaçava virar um filme de duas horas de 
duração. De fato, O som ao redor acabou chegando aos 131 minutos de tela. 

No papel, obviamente, eu achava promissoras as conversas com o 
dono da banca de revistas e seria capaz de defendê-las com muitos argu-
mentos. As paradas de João ali talvez acrescentassem algum sabor ao todo, 
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10

à rotina da rua, e Jr. Black era uma presença e tanto como dono de banca, 
praticante de cristais, fofoqueiro, testemunha de quem estava pegando 
quem na vizinhança, João inclusive.

O fato é que, durante a montagem, ficou claro que as cenas literal-
mente paravam o filme. E, mesmo numa narrativa que toma liberdades em 
relação ao rumo que está seguindo, era preciso manter O som ao redor an-
dando em movimentos sugeridos. 

Aquelas cenas talvez funcionassem na página escrita, mas hoje entendo 
que não deveriam nem ter sido filmadas. Para o bem do filme, foram suprimi-
das, e com elas foi embora todo o trabalho de Jr. Black em O som ao redor. Po-
dem ser vistas somente nas “cenas cortadas” dos extras do dvd e do blu-ray.

Nove anos depois, a dívida simbólica com Jr. Black foi paga em Ba-
curau, e lá está ele como dj Urso, “A Pancada do Araripe” — expressão que, 
aliás, não é minha nem de Juliano Dornelles, corroteirista e codiretor. Foi 
Black quem a trouxe do jeito que essas colaborações muitas vezes chegam, 
no improviso, na naturalidade de um ensaio ou na filmagem de uma cena. 

Nos preparativos para a publicação deste livro, achei que seria impor-
tante sugerir o caráter prático e também lúdico do roteiro de cinema em 
relação ao filme rodado, montado e finalizado. Os dois filmes que existem 
para o roteiro — o filme escrito e o filme feito — dividem as mesmas liber-
dades, da tentativa de organizar e da necessidade de desconstruir e impro-
visar. Tudo deve ser permitido: ignorar o texto ou tê-lo como carta magna, 
o que for melhor dependendo do momento. Por vezes, são os atores que 
defendem o roteiro. Em outras, são eles que pedem para abandoná-lo, e eu 
posso concordar. 

Nos melhores dias, acredito que o roteiro é uma peça de literatura, cer-
tamente peculiar. Roteiros talvez tenham uma textura telegráfica, mas ainda 
assim podem ser capazes de apresentar um fluxo claro de ideias e sugestões 
maliciosas como qualquer bom texto. Ideias de cinema embutidas em obser-
vações sobre gente e mundo. Descrições compactas de sonhos ou pesadelos. 

Nenhum dos três roteiros aqui reunidos tinha um plano, uma estra-
tégia, nem finais previamente fechados. Não tinham fórmulas em álgebra 
como segredos de sucesso, não foram escritos como metas a serem alcan-
çadas via pesquisa de mercado. Não foram pensados como produtos comer-
ciais, nem tampouco queriam agradar ninguém. De toda forma, eu sempre 
quis que meus roteiros fossem lidos e que os filmes fossem vistos, estabe-
lecendo conexões naturais com o público. 
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Por mais que editais e burocratas perguntem: “Qual o seu público-al-
vo?”, esses filmes não tinham um específico. “Pessoas vivas e as lembranças 
das que já morreram” seria uma resposta possível. E de coração.

A melhor fase de criação de um roteiro é o desejo de voltar para casa 
e continuar escrevendo, não só por obrigação de respeitar um prazo, mas 
pelo prazer de descobrir no que aquilo irá se transformar, o que vai acon-
tecer na sua história e o que os personagens irão fazer. O prazer de sentar 
para escrever e pôr em prática uma ideia que vem sendo pensada já há um 
tempo. Ou transformar um personagem até então muito simpático num 
monstrinho, a pedido do próprio personagem. 

Nos piores dias, vejo o roteiro como uma lista de afazeres glorificada. 
Algo para não se voltar da filmagem de mãos abanando. Dessa forma, para 
além do que foi impresso e encadernado, há ainda as anotações na lateral, 
as notas pessoais, talvez alguns desenhos. A ideia de um ator ou da equipe 
de elenco, de seus companheiros e companheiras de produção. 

Ao procurar fotos para publicar nesta edição, encontrei uma imagem 
recorrente nos processos de produção desses meus filmes: atores e atrizes 
com os roteiros de O som ao redor, Aquarius e Bacurau nas mãos, em ensaios 
ou filmagens, debruçados sobre os textos encadernados. Rabiscados, com 
post-its — mulheres e homens que parecem crianças com seus cadernos na 
aula. É bonito. Essas páginas impressas sugerem um tipo de boia de segu-
rança, um bom ponto de partida e proteção do caos que é fazer um filme. 

Os roteiros aqui publicados não foram reescritos ou remontados para 
representar de maneira fiel e artificial o filme que ficou pronto. Não são 
edições revisionistas dos textos que escrevi. 

Reunidos aqui estão os roteiros que nos levaram aos três filmes, no 
estágio em que foram abandonados antes de filmar. Bacurau, em especial, 
continuou sendo reescrito, sem direito a folga, semanas adentro da filma-
gem para readaptar o filme a um esmagamento orçamentário. Bacurau cres-
ceu em desafios, cenas e gastos para depois ser compactado. Eu não aceita-
ria mutilar o roteiro, mas sim deixá-lo menor e mais forte. Não recomendo 
a experiência de continuar escrevendo o filme durante a filmagem. 

Eventuais discrepâncias e inconsistências entre o texto escrito e o fil-
me visto estão abertas a interpretações pessoais do leitor/espectador e po-
dem também continuar como lacunas misteriosas não explicadas. Vejo esse 
mistério com bons olhos. 

Chamo a atenção também para a divisão em três capítulos utilizada 
em O som ao redor (“Cães de guarda”, “Guardas noturnos” e “Guarda-cos-
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tas”) e Aquarius (“Os cabelos de Clara”, “O amor de Clara” e “O câncer de 
Clara”). Esses capítulos não estão nos roteiros. 

A origem aparentemente literária dessas divisões me sugere uma trai-
ção da literatura pelo próprio cinema. Vejo esses capítulos como efeitos es-
peciais ópticos que surgiram de pedidos da montagem, por questões de rit-
mo, força e pontuação dramática. E, finalmente, por uma certa beleza de 
um sentimento literário estampado na tela. Os capítulos foram escritos na 
tela larga do cinema, mas nunca na página em si. 

Vale esclarecer que tive pelo menos uma preocupação editorial de 
maior peso na publicação do texto original dos filmes: seus finais. 

Em O som ao redor, o final escrito é, em linhas gerais, o do filme que 
foi visto. A montagem alterou e melhorou algo ali.

Em Aquarius, uma decisão curiosa: mantive neste livro o final origi-
nalmente escrito, que não chegou a ser filmado, já que uma outra conclusão 
foi encontrada no processo de montagem, suspeita que me rondava desde 
o começo da produção. Esse desfecho escrito (e inédito) talvez tenha algum 
valor de leitura dentro daquela história, um desdobramento dramático que 
ainda mantém forte sintonia com o universo humano e emotivo de Aqua-
rius, meu thriller-melodrama.
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Para o texto de Bacurau, tomei a decisão de manter o final que está 
no filme pelo simples fato de a conclusão original nunca ter realmente sido 
bem resolvida na página. Eram rabiscos sugestivos que pareciam pedir a 
compreensão do leitor, que até aquele ponto já teria uma boa ideia do filme 
que Bacurau poderia ser. 

Creio que estávamos apenas exaustos daquela escrita, durante tantos 
anos, e o final ficou, em grande parte, “a ser definido”. Ironicamente, eu gos-
to muito do final de Bacurau na tela. A montagem de imagem e som, outra 
vez, termina sendo uma edição de texto poderosa. 

Dez anos
Estes três roteiros são ainda resultados de processos diferentes de traba-
lho, escritos em um período de dez anos, entre 2008 e 2018. Os dois pri-
meiros escrevi sozinho e Bacurau, em parceria com um grande amigo e ar-
tista, Juliano Dornelles. 

A beleza de editar esses textos em forma de livro, já com visão retros-
pectiva, é entender que eu fui variações de uma mesma pessoa nessa déca-
da, diante da vida e para as pessoas que eu amo, no Brasil, no Recife e no 
mundo. Cada texto desse me levou a um filme, e cada experiência humana 
com um filme me apresentou a novas pessoas. Esses roteiros foram agentes 
catalisadores para mim, e isso é surpreendente e sublime. 

O som ao redor, Aquarius e Bacurau são também frutos inevitáveis e 
indissociáveis do país. Gosto muito, por exemplo, que esses retratos bra-
sileiros tenham sido bancados com dinheiro público. São retratos da so-
ciedade que pagou para que esses filmes existissem. Essa mesma socieda-
de recebeu de volta os investimentos com lucro e correção, são bens 
imateriais que já fazem parte de uma ideia de Brasil. E que sorte ter po-
dido fazê-los com toda a liberdade que tais sistemas criativos permitem 
numa sociedade democrática.

Durante a turnê com Bacurau na companhia de Juliano e Emilie Les-
claux, produtora e companheira de vida, diálogos com a crítica e espectadores 
me levaram a entender algo de que eu apenas suspeitava: houve uma subida de 
tom nos três filmes, e isso já se evidenciava nos três roteiros. A subida acompa-
nhou as alterações de rota observadas no Brasil, na sua história recente. 

Em O som ao redor, a primeira versão do roteiro, com 72 páginas, foi 
escrita em oito dias num hotel em Belo Horizonte (o Othon Palace, hoje 
extinto) para atender a uma data-limite de edital do Ministério da Cultura 
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(hoje também extinto). A escrita veio de um acúmulo de ideias anotadas ao 
longo de alguns anos. O roteiro não foi selecionado naquela primeira ten-
tativa, mas ficou entre os vinte finalistas, de centenas. 

O roteiro já era o filme que seria feito mais tarde (foi premiado na 
segunda tentativa, em 2009). Novas ideias, informações e detalhes foram 
acrescentados nesse intervalo. Nenhuma cena daquela primeira versão caiu, 
mas muitas foram melhoradas, fortalecidas, e novas foram criadas. 

Em 2008, ano da gênese do filme, o Brasil voava em velocidade de cru-
zeiro como país e sociedade, algo que eu ainda não havia testemunhado no meu 
tempo de vida. Os anos Lula estão no filme como uma sociedade estável e im-
perfeita, um Brasil querendo estar bem, mas ainda com medo da própria sombra. 

Por mais que meu otimismo fosse grande naquele momento, eu via 
um desconforto, um “mau-olhado”, uma tensão difusa. Não seria possível 
consertar país tão falho há tantos séculos em tão pouco tempo. O som ao 
redor termina sendo não apenas um comentário sobre o Brasil, mas também 
sobre a cidade do Recife e o estado de Pernambuco naqueles anos. 

Entraram no filme situações corriqueiras da vida, os fantasmas das 
classes que se toleram, ou se exploram e são exploradas, da “anistia” cons-
truída em cima de uma amnésia consciente, o Brasil do “bola pra frente, não 
vamos pensar em coisa ruim, não!”, o país do “desesperar, jamais” e do 
“quem gosta de coisa velha é museu”. Como seria fazer um filme sobre essas 
coisas, mas sem jamais expor isso abertamente na sinopse ou nos diálogos? 

O som ao redor trata, portanto, de coisas que não são ditas na cara, 
mas disfarçadas e evitadas. As tensões são reais, mas elas haviam surgido 
lateralmente… A palavra “racismo” não está no filme, embora situações de 
tensão social e preconceito racial estejam. Não há violência explícita no fil-
me, embora ele seja, a meu ver, um relato extremamente violento. Eduardo 
Coutinho e João Pedro Teixeira não são citados no roteiro nem no filme, 
mas estão presentes desde a primeira fotografia de arquivo. O cabra mar-
cado para morrer agora é o mandante de crimes do campo, no Brasil. 

Em conversas com amigos, eu indagava: “Como seria um filme sobre 
um engenho de cana pernambucano clássico, mas transplantado para uma 
rua moderna urbana no Recife, sem jamais falar isso para os espectadores?”.

O som ao redor me traz lembranças dos meus pais, Joselice e Kleber, de 
uma infância que ainda os viu juntos como casal, na mesma Casa Forte do rio 
Capibaribe ainda nadável no braço. Da cheia de 1975 e da nossa fuga do bair-
ro para a zona sul de Boa Viagem, perto da praia e longe do trauma da en-
chente e de um desquite.
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E assim o texto foi sendo escrito, a partir de uma sequência de observa-
ções tendo por base alguns traços ligeiramente autobiográficos, lembranças 
infantis de uma rua. Foi ali que meus pais alugaram uma casa que pertencia a 
uma família aristocrática grande e imperfeita, no bairro de Casa Forte. Esse 
bairro junta até hoje — sob uma capa de nobreza — o que há de pior nas rela-
ções sociais pernambucanas. Para o bem e para o mal, é um lugar fascinante.

Encontrei no livro O sonâmbulo amador, de José Luiz Passos — um 
escritor precisamente da minha geração e também de Casa Forte —, a sen-
sação de alguém que estava ali testemunhando as mesmas coisas que eu, e 
que transformou suas impressões pessoais num livro que passa — para mim 
— como uma madeleine pernambucana sem igual. Curiosamente, só fui co-
nhecer José Luiz em Los Angeles, e numa sessão especial de O som ao re-
dor. São fortes essas ligações. 

Também achei o romance de José Luiz fascinante pelos esqueletos 
guardados em armários pessoais, algo que acredito ser bem ilustrativo de 
Pernambuco como espaço humano e histórico. Esse estado tem uma curio-
sa aristocracia de esquerda que não para de se contradizer, mais em ações 
do que em palavras. 

O sonâmbulo amador foi parar numa cena rápida de Aquarius, onde já 
se pode observar essa subida de tom de um filme para outro. O roteiro foi 
escrito entre 2013 e 2015, ano em que filmamos. Inicialmente, Aquarius veio 
de observações que eu já vinha fazendo sobre como é dolorosa a troca de 
pele de uma cidade, que é reconstruída a partir de demolições e extinções.

“A cobra troca de pele, mas não de coração”, já dizia a fábula russa. De 
fato, eu sempre vi Aquarius como um filme sobre arquivos de vários tipos, es-
pecialmente os afetivos, o arquivo da casa de cada um e da cidade como orga-
nismo vivo. O arquivo seria o coração e a explicação das coisas e das pessoas. 

Outra base importante e não planejada para o texto de Aquarius foi a 
presença constante outra vez da memória da minha mãe, Joselice Jucá… Fa-
lecida em 1995 aos 54 anos, a personagem Clara seria uma projeção imagi-
nada por mim de Joselice aos 65 ou setenta anos de idade. Clara, interpre-
tada por Sonia Braga, foi criada a partir dessa presença emotiva e humana 
que eu conheci tão bem. 

A lembrança juntou-se à pessoa que Sonia é, a artista de grandeza. 
Essas duas mulheres que nunca se conheceram fizeram Clara. E que Clara 
seja Sonia falando português, algo que parecia oxigená-la depois de tantos 
anos trabalhando nos Estados Unidos. Um roteiro escrito em português 
para uma atriz e estrela internacional que é brasileira, e cujo rosto fazia par-
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te da minha vida havia tantos anos. Foi lindo me encontrar pela primeira 
vez com Sonia em Nova York e vê-la com o roteiro todo marcadinho de ade-
sivos coloridos. Sonia passou a ser Clara, de forma bela e profunda. 

E Aquarius foi ficando ainda mais complexo… No período da escrita 
e da filmagem, não dava para ignorar uma mudança inicialmente gradual, 
e depois rápida, no clima geral do Brasil. Em julho de 2015, no set de fil-
magem na avenida Boa Viagem, no Recife, não esqueço de um motorista 
que passou gritando a plenos pulmões contra a equipe de uma centena de 
trabalhadores de cinema, ali fazendo Aquarius: “Vão trabalhar, bando de 
filhos da puta!”. O grito do pateta infeliz poderia ter soado engraçado, mas 
infelizmente não foi.

O vozerio combinava com o processo de sabotagem e tomada de po-
der que estava acontecendo no país sob camadas de intriga e cinismo. A pro-
tagonista no noticiário era uma mulher — Dilma Rousseff —, presidenta elei-
ta do Brasil. Ela sofreu ataques políticos que levaram ao desmoronamento 
dos rituais democráticos na nação. Havia um estranho paralelo com o texto 
do filme, sobre uma mulher desrespeitada. Sobre uma mulher sitiada. 

No período da reeleição de Dilma Rousseff em 2014, voltei a ouvir 
coisas que haviam, em grande parte, sido caladas ao longo da década anterior 
na conversa nacional: uma animosidade de classe, de gênero, de geografia, 
de poder aquisitivo e cultura entre “o Sul” e “o Nordeste”, também chamado 
de “o Norte”. Isso tudo pode ter me impactado, e chegado à escrita. 

Durante a realização de Aquarius, tive a sensação de que a misoginia 
voltava a ser normalizada na mídia e no país. Dilma era o alvo de um vale-
-tudo podre. E foi assim que me vi escrevendo diálogos em Aquarius que 
eu não teria escrito em O som ao redor. Está aí uma crise estética que eu 
não tive, pois a crise não estava em mim. O clima no Brasil parecia pedir 
naturalmente essa subida de tom; ignorá-la seria prova de surdez fingida, o 
popular “se fazer de mouco”. 

Me vi escrevendo, por exemplo, o embate gritado e com dedo na cara 
entre Clara e Diego (Humberto Carrão) no estacionamento do Edifício 
Aquarius. E como Sonia e Humberto entenderam e sentiram o que ali se 
passava! Sonia quase perde a voz, e foi uma combinação forte do que estava 
escrito no roteiro com o que eles estavam sentindo em relação ao país. 

Me vi também escrevendo a descoberta de um apartamento tomado 
por cupins, o elemento de horror que chegou ao filme. Não importa que a 
inspiração para a cena dos cupins tenha vindo de uma crise doméstica real 
vivida em cômodas, guarda-roupas e armários no apartamento onde morá-
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vamos, e onde escrevi e filmei O som ao redor. O que mais me interessou nos 
cupins foi o peso das imagens — parecia cair como uma luva para o que eu 
queria de Aquarius. 

Ainda me lembro da tarde em que filmamos os planos-detalhe que 
encerram o filme, meses depois das filmagens principais. Lidamos com 
cupins trazidos em sacos plásticos pela direção de arte e equipe de produ-
ção. Uma sensação de coceira e picadas fantasmas que tomou a equipe. Era 
claramente uma alucinação física, um mal-estar de lidar com as térmitas. O 
filme Aquarius também veio dessa sensação, e é essa imagem de terror so-
bre o Brasil que encerra aquela história na tela. 

Em paralelo, Juliano, Emilie Lesclaux e eu discutíamos algo chamado 
Bacurau desde 2009, um filme que poderia vir a ter elementos da ficção 
científica, do western italiano, dos cordéis, do cinema de aventura ameri-
cano e australiano, e que corria num entusiasmado banho-maria enquanto 
todos nós fazíamos O som ao redor, Aquarius e outros projetos.

Bacurau seria uma alteração no escrever e no filmar, um filme coescri-
to e codirigido. Desejo não é algo que você planeja, mas havia uma vontade 
de misturar energias distintas: José Mojica Marins com Sam Peckinpah, Glau-
ber com Spielberg, Geraldo Vandré com John Carpenter e Sérgio Ricardo. 

Bacurau surgiu da experiência que tivemos ao exibir pela primeira vez 
no Festival de Brasília, em novembro de 2009, o curta-metragem Recife 
frio. Ambientado “daqui a alguns anos…”, Recife frio me agradou bastante 
como reação, por ser uma ficção científica sobre mudança climática, mas 
que termina com um número musical com a grande Lia de Itamaracá. A rea-
ção do público em Brasília deixou em nós, que o realizamos (durante quase 
três anos, com um orçamento ínfimo), um sabor profundamente inspirador 
para Bacurau. Era um retrato da realidade, borrada pelo cinema de gênero. 

A escrita de Bacurau teve momentos distintos durante oito anos, qua-
se como se partisse de um investimento meramente pessoal. Era marcada 
pela parceria constante com Juliano no ato de escrever e de estarmos juntos 
como amigos discutindo o filme. Essa discussão constante não apressava 
em nada o processo, mas nos dava segurança. Escrever sozinho é mais livre 
e solitário, escrever com outra pessoa é mais complexo, e mais lento. 

Momentos de seca criativa eram resolvidos vendo filmes. Algumas 
sessões que nos destravaram de alguma forma: Major Dundee (1965), de 
Sam Peckinpah; Zulu (1964), de Cy Endfield; Rio Bravo (1959), de Howard 
Hawks; Fort Apache (1948), de John Ford; Django (1966) e Compañeros 
(1970), de Sergio Corbucci; The Island (1980), de Michael Ritchie.
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Outros caminhos vistos e discutidos, para registro: Long Weekend 
(1978), de Colin Egglestone; A hora e a vez de Augusto Matraga (1965), de 
Roberto Santos; Os fuzis (1964), de Ruy Guerra; The Wicker Man (1973), 
de Robin Hardy; Mad Max 2 (1982), de George Miller; Lagaan (2000), de 
Ashutosh Gowariker; Bye Bye Brasil (1979), de Carlos Diegues; e Assault 
on Precinct 13 (1976), de John Carpenter. 

Filmes e livros podem ser escritos em isolamento. Não foi esse o caso 
de Bacurau. Estávamos conectados, lendo a imprensa na internet, assistin-
do a vídeos no YouTube, no Instagram, vendo as pessoas reagirem ao mun-
do nas redes sociais. 

A certa altura, o entusiasmo pela mera ideia de Bacurau como um lu-
gar passou a ser o motor do processo de escrita. A comunidade virou nosso 
refúgio agradável, empolgante, um estímulo às ideias. Aqueles personagens 
nos deixavam saudades durante o fim de semana. 

No Brasil do Golpe e da ascensão da extrema direita que marcou os 
últimos anos de escrita de Bacurau, o tom de cinismo e sacanagem presen-
tes na água e no ar havia chegado a níveis impensáveis. O conceito de “su-
bida de tom” era estarrecedor na vida real cidadã, mas como escritor parecia 
libertador, pedia um desafio. 

Um exemplo sobre essa escrita de Bacurau: eu não quis escrever um 
“vilão” em O som ao redor, não era o tratamento que queria dar ao filme. 
Isso caiu por terra em Aquarius, com o estilo de heroína clássica adotado, 
acrescido ainda do clima geral do país apodrecendo na minha frente. Bacu-
rau, felizmente, seguiu livre e estourou o amplificador, primeiro por estar-
mos no território do cinema de gênero (o western, a aventura, o sci-fi, o fil-
me de guerra, tudo isso tratado com a língua firme na bochecha). Vilões 
falam como vilões e agem como vilões. Um ano antes de filmar, soubemos 
— ainda por cima — que o grande Udo Kier seria Michael na nossa tela.

Outro exemplo: o noticiário na vida real dos Estados Unidos e do 
Brasil, no qual vilões reais falam como vilões da ficção e fazem vigarices 
reais, sem consequências morais. Uma chave para esse entendimento foi a 
série de posts do ator Mark Hamill lendo tweets verdadeiros publicados 
pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com a voz dramática 
do Joker, o Coringa, saído do mundo dos super-heróis. Um choque satírico 
entre realidade e ficção. O caricato era agora verdadeiro. 

Da transmissão histórica da votação do Golpe no Congresso Nacional 
em abril de 2016 à eleição de Trump ou à perseguição insólita ao ex-presi-
dente Lula, estávamos numa nova lógica que parecia ameaçar o lado mais 
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estridente do roteiro. A ameaça virou estímulo e regulagem, e Bacurau as-
sim foi construído em pouco mais de 120 páginas. O resultado me lembra 
uma febre, quando o corpo se protege corretamente de uma infecção. 

Curiosamente, muito foi escrito e dito sobre a visão futurista do filme 
para o Brasil. De fato, ela existe, está lá, mas eu e Juliano construímos Ba-
curau em cima de erros, agressões e violências históricas que têm marcado 
a sociedade brasileira e também o mundo. Se existia um engenho de cana-
-de-açúcar e suas hierarquias sociais e raciais escondido na rua urbana de 
zona sul em O som ao redor, talvez exista uma versão microscópica das guer-
ras do Vietnã e Canudos em Bacurau, ou um western Fort Apache em Aqua-
rius. Pouco importa — são apenas ideias que podem ou não servir de base 
para construir filmes e suas histórias. 

Nas viagens que fiz para acompanhar a exibição de Bacurau no Brasil 
e em outros países, uma coisa me emocionou: o contato com os mais jovens, 
os estudantes, os que querem encontrar uma forma de expressão via cultu-
ra. Para todos eles, especialmente para os brasileiros, eu digo que é um gran-
de momento para se expressar. A tecnologia nunca foi tão disponível e afia-
da, e os conflitos humanos, sociais e políticos parecem retomar um roteiro 
que todos já conhecemos: o da estupidez. Filmar o mundo com ira ou com-
paixão, fica a seu critério. Compaixão, aliás, nunca é ruim.

Há quase trinta anos, quando estava na Universidade Federal de Per-
nambuco (uma universidade pública e gratuita que me formou), eu ia na 
Livro 7 e comprava roteiros importados editados em livros para aprender a 
ler filmes e a entender como foram escritos. Descobri assim que os roteiros 
já eram os filmes, e que escrever essas peças de literatura aplicada já signi-
ficava fazer cinema. Entendi que filmes são imagem, e que muitas dessas 
imagens surgem da forma como você enxerga a sua vida e as pessoas que lhe 
interessam. Isso pode ou não estar em um roteiro formalmente escrito.

Essas descobertas vieram aos poucos, ao fazer curtas-metragens, ao 
ver filmes, ao ler livros e ouvir histórias. Vieram de muita conversa com os 
amigos, os primeiros leitores, com o entusiasmo deles, com a capacidade 
que Emilie tem de imaginar o filme que ainda não existia, mas que combi-
nava com o filme que eu queria filmar. 

Dedico portanto estas páginas iniciais a duas lembranças: ao dono da 
banca de revistas em O som ao redor, preso para sempre numa cena escrita, 
filmada e nunca usada, e aos amigos, os primeiros espectadores que quase sem-
pre reagem como se tivessem visto filmes prontos nos roteiros que eu escrevi.

Recife, agosto, durante a pandemia de 2020.
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Roteiro escrito em: 2007-10 
Filmagem: julho/ agosto de 2010

Première mundial: Rotterdam International Film Festival (Competição Tiger),  
Holanda, 2 de fevereiro de 2012 

Estreia nos cinemas brasileiros: 4 de janeiro de 2013

Roteiro e direção: Kleber Mendonça Filho
Produção: Emilie Lesclaux
Fotografia e câmera: Pedro Sotero e Fabricio Tadeu
Montagem: Kleber Mendonça Filho e João Maria
Diretor de arte: Juliano Dornelles
Som: Nicolas Hallet, Gera Vieira e Ricardo Cutz
Assistente de direção: Clara Linhart

Elenco
Irandhir Santos  ... Clodoaldo
Gustavo Jahn  ... João
Maeve Jinkings   ...  Bia
W.J. Solha   ...  Francisco
Irma Brown   ...  Sofia
Lula Terra   ...  Anco
Yuri Holanda   ...  Dinho
Clébia Sousa   ...  Luciene
Albert Tenório   ...  Ronaldo
Nivaldo Nascimento   ...  Fernando
Felipe Bandeira   ...  Nelson
Clara Pinheiro de Oliveira   ...  Fernanda
Sebastião Formiga   ...  Claudio
Mauricéia Conceição   ...  Mariá
Rubens Santos   ...  Adaílton

Filmado em 35 mm com câmeras Aaton Penélope e BL Evolution.  
Em locações no Recife, Palmares, Bonito e no Engenho Pombal 
(Pernambuco). 
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1. EXTERIOR CINE SERRO AZUL — DIA

A fachada de um cinema no interior de Pernambuco. O prédio está em 
ruínas, capim alto toma a área interna. CLÁUdIO, 40 e poucos anos, está de 
frente para a fachada no CONTRAPLANO. Atrás dele, uma paisagem verde 
aberta e desfocada.

2. EXT. CORTEJO FÚNEBRE — RUA — DIA

CLOSE-UP CLOdOALdO, 30 e poucos anos, que parece carregar alguma 
coisa. Do seu rosto vAMOS PARA A dIREITA e encontramos o rosto de 
Cláudio, simetricamente. No mesmo take, ABRIMOS o quadro e revelamos 
que Clodoaldo e Cláudio são os primeiros carregando um caixão em um 
modesto cortejo fúnebre, acompanhado por cerca de 30 pessoas, numa 
localidade interiorana.

3. EXT. CEMITÉRIO — DIA

vEMOS ao longe, num pequeno cemitério cercado de casas vizinhas com 
antenas parabólicas, o enterro sendo realizado.

4. EXT. — VISTA — PAISAGEM — DIA

Um enorme PLANO GERAL de terras na região da Zona da Mata. Na parte 
inferior esquerda do quadro, as duas cabeças de Cláudio e Clodoaldo sur-
gem e se inserem na paisagem. TRAvELLING em direção aos dois homens, 
que estão de costas. Seus corpos tomam mais espaço no quadro e agora são 
maiores que a paisagem.

5. ABERTURA — COLAGEM

Colagem de imagens, gravuras e fotografias históricas da Zona da Mata de 
Pernambuco. Engenhos, cana-de-açúcar e trabalhadores rurais. As imagens 
nos levam gradual e cronologicamente em direção ao passado, com registros 
em preto e branco do fotojornalismo de décadas recentes e gravuras dos 
séculos xvIII e xIx. Em determinado momento, cercas são temas recorren-
tes nas imagens, e a montagem cresce em ritmo.

CORTA PARA:

6. EXT. BAIRRO CLASSE MÉDIA — RUA — DIA

O que virá a seguir é uma série de curtas vinhetas.
Estamos em 2010, no labirinto que é o bairro de Setúbal, Zona Sul do 
Recife, marcado por cimento e concreto, casas e prédios de muros altos 
cobertos por pregos, cacos de vidro e cercas elétricas. As ruas e as casas 
estão em meio aos prédios de 15, 20 e 30 andares.

14835 - Tres roteiros - OGF - 04.indd   4514835 - Tres roteiros - OGF - 04.indd   45 15/10/2020   19:3215/10/2020   19:32


