
E N T R E V I S T A 

POR TODOS OS ÂNGULOS 

Demorou um pouco para que 
os brasileiros pudessem iden-
tificar entre os conterrâneos o 

emblemático profissional que já 
fazia sucesso no meio cinemato-
gráfico e publicitário. Foi com a ex-
plosiva bilheteria do filme "Cidade 
de Deus" que a figura dos óculos 
retangulares cobrindo os olhos cla-
ros pudesse ser reconhecida como 
o cineasta Fernando Meirelles. As-
pirante a biólogo, mas formado em 
arquitetura, foi por acasos da vida 
— dos quais adora falar — que ele 
rumou para a sétima arte. "Foi uma 
carreira que aconteceu meio por 
acaso", explica. Como na história 
de "360", sua mais nova produção 
com estreia prevista para maio, uma 
simples virada de cabeça determi-
nou seu futuro. "O filme é sobre um 
cara que olhou para um lado, em vez 
de olhar para o outro lado. É um pouco sobre 
essas casualidades da nossa vida. Essas coisas 
estão escritas ou é um puro lance de dados?", 
diz sobre seu novo filme. 

Em sua vida também foi assim. Olhou para 
um lado e não para o outro. "Decidi fazer minha 
tese de graduação em vídeo. Comprei o equipa-
mento de que precisava, convidei uns amigos, 
cada um casou um dinheirinho". Tempos de-
pois, o resultado: criação da O2, sua produtora, 
hoje com 20 anos, indicações ao Oscar, Globo de 
Ouro, Bafta, Grande Prêmio Cinema Brasil. 

Aclamado no exterior e frequentemente 
assediado por roteiristas e produtoras estran-
geiras, seleciona com cuidado os trabalhos que 
vai tocar e diz não pretender colocar o pé em 

Hollywood. "Os caras controlam 
muito lá. Você é muito mais cer-
ceado. Claro que tem a contra-
partida, seu filme alcança maior 
público, mas você é meio vigiado 
enquanto trabalha", afirma. 

Apesar de inúmeras recusas, ana-
lisa todas as propostas. Conta que 
chegou a se interessar por um filme 
de Adam Sandler e quase aceitou ser 
o diretor de "Colateral", estrelado 
por Tom Cruise e Jamie Foxx, mas 
acabou desistindo na última hora. 
"Eu estava terminando de lançar 
'O Jardineiro Fiel', já estava um ano 
fora de casa", justifica. Além dos fil-
mes, também já teve propostas para 
dirigir séries norte-americanas, das 
quais também declinou. 

Elogiado pelas adaptações de li-
vros para o cinema, incluindo "En-
saio sobre a Cegueira", de José Sa-

ramago, Meirelles já tem novos projetos à vista 
nessa área. Trata-se da adaptação da obra de 
Peter Ewans, "Nemesis: a Verdadeira História 
de Aristóteles Onassis, Jackie O, e o Triângulo 
Amoroso que Abalou os Kennedy", em tradução 
livre. O novo filme, uma produção franco-britâ-
nica, deve começar a ser rodado em setembro. 

Em plena "entressafra", Meirelles concedeu 
entrevista à IMPRENSA, na qual revelou os de-
safios da produção cinematográfica, os dilemas 
e as responsabilidades ao dirigir grandes produ-
ções, seu desejo — e medo — de adaptar "Gran-
de Sertão: Veredas" para o cinema, além de falar 
sobre política, ambiente e seu hábito de plantar 
árvores. Com gestos assim, pretende garantir 
fartas colheitas no futuro. 
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E N T R E V I S T A 

IMPRENSA - COMO FOI A TRANSIÇÃO DE FILMES PU-

BLICITÁRIOS PARA OS LONGAS CINEMATOGRÁFICOS? 

FOI ALGO PLANEJADO? 

Fernando Meirelles - Não era [planejado], por-
que, quando a gente montou a produtora, todo 
mundo gostava de cinema e a gente pensava em 
fazer cinema, só que nos anos 1980 não existia 
financiamento para isso. Então, em vez de ficar 
como os amigos, que levaram sete, oito anos para 
conseguir financiar um filme que depois ninguém 
foi assistir, decidimos esquecer cinema e fazer 
televisão. E foi uma boa opção, porque enquanto 
alguns colegas filmaram, na década de 1980, em 
torno de dois longas, a gente deve ter feito 2 mil 
horas de programa para televisão, o equivalente 
a 600 programas de duas horas. A publicidade 
também, de certa forma, serviu para aprender a 

fazer cinema, contar história com imagem. Eles 
pagavam e você tinha estrutura para equipa-
mento bom, equipe boa... Claro que não é um 
produto pessoal, é um produto para vender, 
mas foi uma escola incrível. 

E O INÍCIO NO CINEMA? 

Eu tinha colocado na minha cabeça que até os 40 
anos eu ia fazer um longa-metragem. E daí quan-
do eu estava justamente com 40, minha amiga, 
a Daniela Tomas, ia dirigir o "Menino Maluqui-
nho", do pai dela, o Ziraldo. Ela ficou grávida e 
precisava fazer repouso. Então, ela me ligou... 
"Fernando, você pode dirigir para mim?" Aí eu 
entrei no "Menino Maluquinho", mas é um pro-
jeto que já estava com elenco fechado, locação, 
direção... Eu só toquei o filme mesmo, mas foi A ut

iliz
aç

ão
 de

ste
 ar

tig
o é

 ex
clu

siv
a p

ar
a f

ins
 ed

uc
ac

ion
ais

.



meu pezinho no cinema. Depois, eu li o livro 
"Cidade de Deus" e comecei a adaptar a histó-
ria. Só que nunca tinha feito um longa do co-
meço ao fim. E meio que saiu do controle. Deu 
mais certo do que o esperado. 

VOCÊ SENTIU ALGUMA DIFICULDADE EM FAZER 

ESSA TRANSIÇÃO NO QUE SE REFERE Ã TÉCNICA E 

À LINGUAGEM? 

No fundo, é a mesma linguagem. É a linguagem 
de contar histórias com imagens, ator, músi-
ca, são os mesmos elementos. A gramática, se 
você fizer um filme de trinta segundos e um 
filme de uma hora e meia, é a mesma coisa. É 
como escrever, se você tem que escrever uma 
notinha para o jornal, de um parágrafo, ou es-
crever um romance. Quer dizer, a técnica para 
escrever, aprender a usar a gramática é a mes-
ma. Quando embarquei no "Cidade de Deus", 
eu dominava muito a gramática, porque já tinha 
rodado muito, com muitos atores não profis-
sionais, muitos fotógrafos, muitos diretores de 
arte... Eu me considero um cara que sabe contar 
histórias com imagem, pela prática. Eu fiz tanto 
que aprendi. O jornalista que escreve realmente 
todo dia, aprende. Se você precisa contar um 
evento, você aprende. E não esquece. 

COMO SURGIU A PROPOSTA DE SEU NOVO FILME, 

0 "360"? 

Vai ser lançado em maio. Ficou pronto em se-
tembro. Passou em Toronto, depois abriu o 
festival de Londres em outubro e, nos EUA, 
acho que vai sair em agosto. Eu recebo bas-
tante convite e roteiro internacional. Eu tenho 
um agente americano e tenho muitos amigos 
na Europa, produtores, distribuidores... Então, 
toda semana vêm alguns roteiros. E nessa leva, 
veio esse, em março do ano passado, do Peter 
Morgan, o mesmo que escreveu "A Rainha", "O 
Último Rei da Escócia", "Frost x Nixon". É um 
ótimo roteirista. Li o roteiro, gostei muito, era 
um filme muito pequeno, muito simples, seria 
interessante fazer. Só que eu declinei porque 
na época eu estava desenvolvendo um projeto 
sobre a Janis Joplin... Mas esse projeto não deu 
certo. Dois dias depois, me ligaram: "Você não 
quer pensar naquele projeto de novo?". Aí eu 
reli o "360", achei bacana de novo, conversei 
com o Peter Morgan e embarquei. 

MAS TEM UMA "PITADA" DE FERNANDO MEIRELLES 

NO ROTEIRO... VOCÊ REALIZOU MUITAS ALTERAÇÕES? 

No caso do "360", é um roteiro do Peter Mor-
gan, indicado ao Oscar, ganhador do "Bafta"... 
Então, vou fazer exatamente o roteiro dele. E 
tudo que eu fui mexendo no roteiro fui trocan-
do idéias com ele. Acho que a gente trocava dez 
e-mails por dia. Mas eu mexi muito pouco no 
roteiro. É um filme pequeno, tem um elenco 
bom, sólido. Foi filmado em cinco países, então 
parece que foi um filmão, mas ele é realmente 
pequeno, porque é um filme de relacionamento. 
É sobre um personagem que conhece o outro, 
que conhece o outro, que conhece o outro... En-
tão, no fim, a história é sobre um cara em Viena 
(no caso, Jude Law). Ele olhou para um lado, em 
vez de olhar para o outro lado e viu uma pessoa. 
Por causa disso, afetou a vida de um cara em 
Londres, um cara em Paris, um cara na Rússia... 
Só porque ele olhou para um lado e não para o 
outro. É um pouco sobre essas casualidades da 
nossa vida. Essas coisas estão escritas ou é um 
puro lance de dados? É um pouco sobre essas 
coisas que eu sempre penso muito. Não tem 
perseguições, mortes, tramas incríveis... É um 
filme mais íntimo. Acho que o elenco é o ponto 
alto do filme. A interpretação de cada persona-
gem é um show... É um dos melhores trabalhos 
que eu já vi do Anthony Hopkins e foi também 
o melhor processo de trabalho que eu já fiz, na 
minha vida, de filme. 

PARA FILMAR "360", VOCÊ TEVE QUE LIDAR COM 

PROFISSIONAIS DE DIVERSOS PAÍSES E LÍNGUAS DI-

FERENTES. COMO FOI ESSA INTERAÇÃO? 

O filme é uma coprodução da Inglaterra, Fran-
ça, Áustria e Brasil. Fazer o contrato desse fil-
me foi uma loucura, porque envolvia muitos 
países com legislações diferentes, culturas di-
ferentes. O contrato acho que foi mais com-
plicado que fazer o filme [risos]. E ele é falado 
em oito línguas, porque tem personagens es-
lovacos, russos, argeliano, franceses, ingleses, 
americanos e brasileiros. Llínguas que eu não 
falo sempre tive um intérprete ou o ator mes-
mo podia ajudar. Por exemplo, alemão. Eu não 
falo alemão, mas o ator fala inglês, sempre tem 
um jeito. Precisei de um intérprete de russo, e 
um cara para me ajudar com o árabe... Fora isso, 
deu para se virar com todo mundo. A ut
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APÓS TER CONTATO INTENSO COM O CINEMA INTER-

NACIONAL, COMO VOCÊ VÊ A PRODUÇÃO CINEMATO-

GRÁFICA NO BRASIL? 

Acho que o Brasil está num ciclo virtuoso. O 
público cinematográfico tem crescido consis-
tentemente nos últimos 10 anos. O que varia 
é a participação brasileira, os filmes brasilei-
ros, no mercado brasileiro. Então, há 15 anos, o 
Brasil tinha 5%, 4% do mercado, já chegamos 
a 23%, mas estamos em 14, 15%. O mercado 
está crescendo, os filmes brasileiros têm mais 
público, mas os filmes estrangeiros também 
têm mais público. A classe C consegue ir ao 
cinema, coisa que não acontecia. Então, hoje, 
vende-se mais ingresso de cinema, por isso o 
cinema brasileiro, mesmo tendo mais público a 
cada ano, nem sempre mantém a mesma parti-
cipação do mercado. Mas eu acho que está num 
momento muito virtuoso porque o público co-
meçou a confiar e a gostar do cinema nacional. 
No ano passado, tivemos oito filmes brasileiros 
que tiveram mais de um milhão de espectado-
res. Não sei se isso já aconteceu alguma vez na 
história do cinema brasileiro. Se a gente olhar 
a história dele, sempre viveu espasmos. Apare-
cia o dinheiro, aí acabava o dinheiro, aparecia o 
dinheiro... Hoje, nosso cinema ainda continua 

totalmente dependente do Estado. Se o Estado 
resolver fechar a torneira, acabou o cinema. Me 
parece que, hoje, as regras, as agências, são to-
das muito mais responsáveis, então o Estado não 
vai fechar a torneira. Já estamos aí há 12 anos 
em uma curva ascendente. Acho que isso nunca 
aconteceu antes. Eu sou sempre otimista. 

COMO É SUA RELAÇÃO COM A IMPRENSA E COM A 

CRÍTICA? 

Primeiro, a imprensa, de fato, me consulta mui-
to. E eu, em geral, declino. Eu tento me expor 
e dar entrevista quando tenho alguma coisa a 
dizer. Por exemplo, lançamento do filme. Aí 
tem uma razão. Porque, quando não é assim, eu 
evito um pouquinho. Eu sou bem chato. Só me 
disponho quando eu posso "usar" [risos], É uma 
troca. A revista faz a coisa e eu estou usando a 
revista também. Tem que ter uma troca. E crí-
tica, de fato, eu não leio. Eu leio crítica de ou-
tros filmes, mas não leio com imensa atenção. 
Prefiro assistir ao filme, antes de ler a crítica. 
As vezes o que eu faço é ler a crítica depois. 
Dos meus filmes, nem antes nem depois. Sim-
plesmente não leio. Resolvi que não vou ler, não 
me interessa. Não é porque sou arrogante, mas 
porque eu percebi que é uma cilada. Se você lê A ut
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uma crítica e é uma crítica meio destrutiva — e 
tem muitos críticos que são muito destrutivos 
- você fica mal, passa uma semana tentando 
responder aquilo dentro da sua cabeça. A gente 
fica dois anos e meio trabalhando num troço, o 
cara assiste uma hora e meia. É muito violento 
e me fazia mal. E, quando a crítica é positiva, 
também percebi que é uma roubada, porque 
você lê e começa a acreditar que você é tudo 
aquilo e você não é nada. 

VOCÊ JÁ FEZ ALGUMAS ADAPTAÇÕES DE LIVROS QUE 

FORAM MUITO BEM RECEBIDAS PELO PÚBLICO E ELO-

GIADAS ATÉ PELOS AUTORES. HÁ PROJETOS DE NO-

VAS ADAPTAÇÕES? 

Tem um livro, que estou relendo agora, devo 
acabar daqui a duas semanas. Cada vez que eu 
releio, penso em fazer, fico com medo e desis-
to. É o "Grande Sertão: Veredas", do Guimarães 
Rosa. Eu acho uma história tão linda... Mas é 
muito difícil, eu tenho muito medo de fazer mal 
ao livro, sabe? Eu estou escrevendo com o Bráu-
lio Mantovani [que também escreveu "Cidade 
de Deus"] um roteiro, ele está muito a fim. O 
Wagner Moura falou "pelo amor de Deus deixa 
eu fazer o Riobaldo". Então estou sendo cerca-
do. Não sei se algum dia eu vou fazer, eu tenho 
medo. Esse livro é barra pesada. Como você vai 
fazer em imagens? O bacana do livro é o jeito 
que o Riobaldo fala e o que ele conta, como ele 
pensa, a articulação de pensamento dele. Isso 
você não põe em imagem. Então, de cara, para 
fazer "O Grande Sertão", já vou jogar fora o que 
eu acho mais genial do livro, que são as frases. 
Algumas [frases] dá para pôr na boca dos per-
sonagens. Enfim... Eu tenho essa vontade, mas o 
medo ainda é maior do que a vontade. Eu preciso 
de mais uns 15 anos, para aprender, para amadu-
recer, para chegar lá. 

E VOCÊ TEM UM HOBBY DIFERENTE... 

Eu sou um plantador de árvores compulsivo. Eu 
tenho fazenda, eu planto café, cana, no norte do 
estado e no sul, em Sacramento, no sul de Minas, 
na Serra da Canastra. E planto florestas. E, toda 
vez que eu penso em me aposentar, é aposentar 
para ir para fazenda, morar lá e me dedicar a esse 
outro lado, que eu realmente adoro. E planto por 
volta de, sei lá, 12,15 mil árvores por ano. Estou 

começando a criar minha florestinha... É um ho-
bby que está virando negócio. Olha como o ser 
humano é perverso. Começou que eu só queria 
fazer uma floresta, para ver aumentar o número 
de bichos. É incrível como em pouco tempo, apa-
rece tucano, macaco, lobo, onça. Agora comecei 
a plantar madeira para corte, para cortar daqui a 
40, 50 anos. Estou fazendo essas florestas para 
exploração sustentável, daqui a 50 anos, que não 
sou eu que vou explorar. Não sei se vão ser meus 
netos. Eu vou ter 96, não sei se vou ter disposi-
ção para cortar madeira [risos]. 

ISSO TEM RELAÇÃO COM O SEU ENGAJAMENTO NA CAM-

PANHA DE 2010 , DA EX-SENADORA MARINA SILVA? 

Eu já tinha esse interesse por florestas e por 
biodiversidade e faço minha partezinha nisso. 
A gente sabe que não tem mais matéria-prima, 
não tem mais recurso natural para continuar no 
nosso nível de consumo, de expansão e cres-
cimento. Mas os economistas e jornalistas são 
muito culpados disso. Os jornalistas comemo-
ram o crescimento e lamentam quando não há 
crescimento no país. Acho uma estupidez. Co-
nheci a Marina Silva através de um amigo e fi-
quei muito impressionado. Virou um jargão essa 
história de desenvolvimento sustentável, isso 
agora todo mundo fala, mas ninguém entende 
muito o que é isso. Mas na hora que entendi qual 
é a proposta da Marina, de mudar os paradigmas 
de desenvolvimento, realmente é outro mundo. 
Fiquei muito impressionado e muito encantado, 
achando que é possível. Por isso é que eu aca-
bei defendendo. Achava que seria muito difícil 
ela se eleger numa primeira campanha, mas a 
ideia dela achei que merecia um empenho para 
ser difundida. E acabou surpreendendo todo 
mundo. 20% da população acredita nisso. Eu 
não me engajei na campanha, eu ajudei, mas não 
me envolvi no dia a dia. Mas numa próxima, se 
me pedirem ajuda, eu ajudo de novo. Pela ideia. 
Eu não quero ter um compromisso de partido, 
e eu não apoio nem apoiei, quando fiquei mais 
próximo da Marina, o PV. Aliás, nem votei nos 
candidatos do PV. Meu interesse é com a idéia. 
Não estou interessado em colocar um partido, 
eu não acredito muito em partidos. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 276, p. 28-33 , mar. 2012.




