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SINOPSE

Entre as vidas de Luziane, Cristiano e Bianca há pouca coisa em comum além do fato de viverem
em uma pequena cidade cercada por plantações de soja no Centro-Oeste do Brasil. Embora não
se conheçam, os três são afetados pelo desaparecimento de Madalena. Em partes diferentes da
cidade, cada um deles encontra seu modo de responder a essa ausência.

ENTREVISTA
COM
O DIRETOR

De onde nasceu a ideia para realizar Madalena, seu primeiro longa-metragem?
Bom, para poder explicar isso preciso antes falar sobre o lugar de onde venho. O filme surgiu do desejo
de refletir sobre questões específicas da minha região de origem, que ainda é pouco representada no
cinema e não muito conhecida mesmo dentro do Brasil. Eu venho do norte do Mato Grosso, uma região da
fronteira agrícola brasileira que passou por muitas transformações nos últimos sessenta anos.
Durante a ditadura militar, nas décadas de 1960 e 1970, o governo patrocinou campanhas massivas
incentivando que famílias, principalmente do Sul, migrassem para o sul da Amazônia com o intuito de povoar
a região e criar ali um pólo econômico agropecuário. Milhares de famílias atenderam a esse chamado, a
minha família inclusive, e lá ajudaram a fundar novas cidades em busca de uma vida melhor, de certa forma
cumprindo o plano de desenvolvimento proposto pelo Estado na época. A parte que normalmente fica de
lado nessa história, no entanto, é que já viviam ali inúmeras populações indígenas que, desde as décadas
anteriores, vinham perdendo seus territórios originais diante da expansão imobiliária e desenvolvimentista.
O modelo de desenvolvimento aplicado ali teve e tem consequências devastadoras para as populações
indígenas locais e também para o meio ambiente, além de ser profundamente desigual.
Nasci em uma família humilde que se estabeleceu em uma dessas jovens cidades da região amazônica,
que em menos de cinquenta anos se transformou em uma das maiores produtoras e exportadoras de soja
e milho do país. No final das contas, tenho plena consciência de que eu e minha família somos resultados
desse processo migratório recente. E, embora eu tenha orgulho das minhas origens, não há como não
reconhecer as consequências decorrentes desse processo de expansão da fronteira agrícola tanto sobre a
natureza como através da pressão contínua sobre os povos indígenas amazônicos.
Tendo isso em vista, Madalena sempre foi primordialmente um filme sobre um lugar, sobre esse lugar de
onde venho e sobre como esse processo recente de transformação afetou a paisagem natural e a vida das
pessoas que ali vivem.
... e como você chegou às questões do universo trans como fio condutor da narrativa?

Madiano Marcheti no set de “Madalena”.

Apesar da ideia do filme ter partido da vontade de falar sobre o lugar geográfico de onde venho, ao mesmo
tempo eu também queria muito falar sobre um outro “lugar”: a experiência de ser uma pessoa LGBT naquela
região do Brasil. De como é a experiência de não se encaixar no que é visto em conformidade aos padrões

e normas sociais dominantes. Era assim que eu, enquanto gay, me sentia na minha infância e adolescência,
e por isso era importante para mim trazer isso para a tela. A ideia era refletir sobre as dinâmicas sociais
específicas da minha região, ao mesmo tempo em que focava nas formas como elas impactam a vida das
pessoas, especialmente daquelas que em geral são colocadas às margens, cuja própria existência é vista
como uma afronta ao que é considerado “padrão” para parte da sociedade.
No entanto, ao longo do processo de pesquisa e de escrita do roteiro, acabei abandonando a ideia inicial
de ter um protagonista gay ou lésbica e decidi que a história deveria ser guiada por uma personagem trans,
a Madalena. O número de assassinatos de pessoas trans no Brasil é chocante. Dentro desse espectro de
violência contra as populações LGBT, as pessoas trans são sem dúvida nenhuma as mais atingidas. Como
minha vontade era refletir sobre os impactos dessas dinâmicas sociais opressivas sobre a expressão de
gênero e sexualidade naquela região, parecia evidente a importância e a urgência de focar na experiência
das pessoas trans.
Embora Madalena empreste seu nome ao título do filme, ela está morta desde a primeira cena.
Parece uma escolha arriscada...
É de fato a escolha mais arriscada do filme, mas ela faz muito sentido para mim. Por mais que eu veja
Madalena como um filme sobre vida, sobre resiliência (principalmente quando penso na maneira como
muitas travestis e mulheres trans lidam com a experiência do luto) ou sobre modos de resistência, as
mortes provocadas pela transfobia infelizmente continuam sendo uma realidade assustadora. Um dado
bastante concreto e vergonhoso é, por exemplo, que a expectativa de vida das pessoas trans no Brasil é
de apenas 35 anos.
Então, ao mesmo tempo em que não queria explorar a questão da morte sob um prisma esteticamente
apelativo ou por uma narrativa policialesca e violenta, também não me parecia razoável fugir completamente
dessa questão. Daí a ideia de ter o filme girando em torno da ausência, do desaparecimento de Madalena.
Não importa ao filme investigar a maneira como ela foi morta ou quem a matou, mas por que esse tipo
de crime acontece, e fazer da ausência dela uma presença que conduz o filme. Nesse sentido, o filme se
preocupa mais em testemunhar a maneira como cada um dos três personagens que dividem a história
reage à ausência de Madalena. A jovem desiludida que vive na periferia, o filho de fazendeiro que busca o
respeito dos pais e as amigas de Madalena que seguem a vida apesar de sua perda trágica. Essas diferentes
formas dos personagens reagirem ao desaparecimento e perda de Madalena era o que me interessava,

pois algumas dessas reações estão ligadas a uma crise de empatia – a falta dela – que assola nosso país
nos últimos anos. Para mim é importante refletir sobre como nós, enquanto sociedade, reagimos e nos
posicionamos diante das brutalidades físicas, discursivas e institucionais contra as pessoas trans.
O que você quer dizer com crise de empatia?
Por crise de empatia, entendo como a falta de capacidade em se identificar com as emoções e as dores
do outro, e isso costuma ser ainda mais profundo quando o “outro” é percebido como diferente com
relação à norma, como é o caso das pessoas trans. Isso não é algo intrinsecamente novo, mas a forte
onda conservadora e radical que atinge o Brasil vem agravando o que já era uma situação terrível. A
política passou a ser guiada pelo medo, e o resultado tem sido uma escalada de violências contra corpos de
pessoas vistas como “desviantes”. Seguimos sendo o país que mais assassina transexuais no mundo e isso
não é por acaso. Para além da crise político-econômica e de saúde que o país enfrenta neste momento,
estamos lidando também com uma crise afetiva, uma crise de empatia. Superar essa crise requer um
restabelecimento dos tecidos sócio-afetivos. O que quero dizer é que corpos que são considerados inimigos
por parte da sociedade precisam receber olhares mais humanizados, e o exercício da empatia é elemento
fundamental nesse processo. A sociedade precisa se humanizar para enxergar as pessoas trans como elas
são, pessoas.
No filme, algumas personagens se mostram incapazes de agir ou sentir diante da morte de Madalena.
É dessa crise de empatia que eu falo, das pessoas não conseguirem se enxergar na dor do outro. Por
outro lado, o filme também traz o ponto de vista de uma das amigas de Madalena, a Bianca, também ela
uma mulher trans. Apesar de viver o luto pela perda da melhor amiga, Bianca segue sua vida em busca
de realizar seus sonhos. O filme busca afirmar a vida através da história de Bianca. A presença dela se
manifesta como resistência, porque se afirma pela alegria como potência de vida. Li em algum lugar que
o poder opressor requer corpos tristes para se fortalecer e prevalecer. Gosto de pensar que a alegria é a
maior resistência possível. Por isso, Madalena é, de alguma forma, um convite ao exercício de empatia em
vez de piedade.
Para além de Madalena em si, que é essa presença-ausente dentro do filme, e das três personagens
que a gente acompanha, a paisagem tem uma presença importante na narrativa. Como você chegou
às decisões estéticas para fazer do lugar também um personagem?

Quando penso que o filme tem múltiplos pontos de vista, gosto de pensar na ideia de que esses pontos
de vista são tão diversos, que nem todos eles são humanos. Os animais, a plantação de soja, a floresta,
as máquinas são todos personagens importantes na história. Além de significado, eles criam tensão. No
processo de escolhas em relação à imagem e à mise-en-scène, ao formato de tela, sempre tentei levar em
conta esses aspectos.
Então, por exemplo, filmamos as máquinas que trabalham nos campos de soja quase como monstros,
criaturas que se confundem com aquela paisagem inóspita que às vezes pode assumir um aspecto
assustador. As emas, os únicos animais que parecem conseguir sobreviver naquele deserto verde de
soja, têm uma narrativa própria dentro do filme, porque elas testemunham algumas coisas para além
da experiência humana. Enquanto isso, a plantação de soja e a floresta são dois universos em colisão
naquela paisagem. De um lado, uma natureza domada pelo humano, através de tecnologias, ferramentas
e substâncias químicas, como fertilizantes e agrotóxicos. De outro, uma ilha de floresta, um lugar cada vez
mais acuado por aqueles gigantescos mares de soja, mas que resiste no que há de mais natural, selvagem
e espontâneo.
Tendo isso em conta, busquei junto da equipe, principalmente com os fotógrafos, preparar a mise-enscène pensando sempre na dinâmica dos corpos humanos e não humanos em relação à natureza domada
e à natureza selvagem.
O som também é parte importante disso, pois muitas vezes ajuda a criar tensão de formas bastante
inesperadas...
Sim, de fato. Existem duas camadas dentro da paisagem sonora do filme. A primeira contém música e sons
diegéticos que ajudam a construir e ambientar aquele universo muito específico daquela região do Brasil.
E a segunda camada é de sons que partem de elementos concretos, também diegéticos, mas que saltam
para fora do filme e assumem quase como uma função de trilha sonora. Primeiro, estava interessado em
ouvir concretamente como soavam o vento soprando sobre a plantação de soja, os grilos, os drones sobre
a plantação, as máquinas pulverizando veneno. Depois, busquei entender como esses sons poderiam soar
de forma a ajudar nos fazer sentir que aquela espacialidade, principalmente a dos campos de soja, tem
algo de hostil e estranho: como se o mundo ali estivesse em descontrole.

ENTREVISTA
COM
A ATRIZ

Como foi o processo de construção da sua personagem, a Bianca, e também de preparação?
A Bianca foi escrita pra mim, eu acho. Compartilhamos muito de muitas coisas, como ter um emprego
comum e ter um noivo, por exemplo, ou o respeito e o carinho com suas amigas, que são como sua família;
estas são coisas que eu busco diariamente. Durante o processo de preparação, a parte mais difícil para
mim foi ouvir as inúmeras histórias que as outras atrizes que participaram das oficinas de seleção de
elenco contavam sobre as perdas violentas de amigas, ou o descaso da polícia para com elas em situações
de insegurança. Mas, no geral, a preparação foi muito divertida, apesar de toda a ansiedade que a gente
sempre tem, né? “Será que tá bom?”, “Será que é isso que eles procuram?”... Meu principal objetivo era
trazer verdade o tempo todo para a minha interpretação, até porque não sou uma atriz profissional,
embora eu goste muito de atuar.
O que o cinema da região Centro-Oeste do Brasil traz de diferente? Qual a importância de ter
um filme como Madalena sendo disponibilizado internacionalmente e de contar esta história em
particular?
Madalena aborda como é a vida das pessoas em regiões impulsionadas pelo agronegócio. Eu mesma,
que moro no Mato Grosso do Sul desde sempre, nunca tinha visto a amplitude das plantações, como elas
transformam a paisagem. Levar esse ponto em específico, junto com as histórias dessas pessoas que
vivem ao redor dessa paisagem, é uma oportunidade de ver o nosso país por outras perspectivas. Acredito
também que o filme convida as pessoas a olhar para nós, pessoas trans, com um olhar mais humano. De
ver que o problema não é a nossa existência e nem a nossa escolha de viver nossas vidas e de ser feliz
como somos. Somos pessoas comuns, só que ainda com menos oportunidades e respeito.
Qual seria o traço mais fascinante da personagem Bianca que você gostaria que ressoasse no
público?
A empatia dela. A forma como ela lida com os problemas, sempre carinhosa e atenciosa para com as
pessoas ao seu redor.

Pamella Yule no set de “Madalena”.

Há uma diferença entre as experiências de ser uma pessoa trans em uma metrópole ou em uma
pequena cidade no interior do Brasil. Por ser da mesma região de onde Madalena foi filmado, você
acredita que as especificidades de ser uma pessoas trans e viver nessa região estão de alguma

forma traduzidas no filme?
Acho que sim. Veja, o Brasil é um país continental e, assim como a população tem suas especificidades,
também é interessante ver como pessoas trans vivem suas vidas em outros lugares que não nas grandes
cidades. Acho que o filme é uma ótima representação de ser trans nesse recorte específico de lugar. Ele
mostra, por exemplo, como é fácil se livrar de um corpo trans e nada acontecer, sobre como é fácil enganar
amorosamente uma de nós, sobre como nossos sonhos são construídos ou destruídos o tempo todo, e
sobre como a gente sobrevive às vezes de migalhas emocionais.
Há um momento no filme em que as amigas da Madalena se reúnem e, de alguma forma, se despedem
dela. Como você vê este momento?
Eu vejo o arco da minha personagem como um respiro no filme, um momento no qual os personagens
são humanos, acolhedores. Por mais que estejam lidando com a perda, a injustiça e a saudade, as
amigas de Madalena seguem adiante. Entendo este momento em específico como uma mensagem de
que nada nos abala quando temos a nossa família ao nosso lado, e quando digo família não me refiro
necessariamente às pessoas do mesmo sangue.

O DIRETOR
Madiano Marcheti nasceu e foi criado em
Mato Grosso, região amazônica do Brasil.
Madalena, seu primeiro longa-metragem, teve
sua estreia mundial no Festival Internacional
de Roterdã (IFFR), na Tiger Competition.
Atualmente, ele desenvolve seu próximo
filme, Mãe do Ouro, e roteiriza os longas em
desenvolvimento Imagens do Calabouço (dir.
Carolina Aleixo) e Chana com Chana (dir. Lia
Kulakauskas). Dirigiu o curta-metragem O
Lugar Mais Frio do Rio, premiado no VII Festival
Janela Internacional de Cinema de Recife e
integrante de vários festivais, incluindo o
Cinélatino, 27èmes Rencontres de Toulouse.
Também dirigiu os curtas Essa barra que
é gostar de você, Travessias e Vácuo, que
circularam por vários festivais brasileiros.

NOTA
DOS
PRODUTORES
Quando o argumento de Madalena chegou em nossas mãos há cinco anos, ficamos fascinados com a ideia de
realizar um filme que se propunha a explorar universos e personagens que raramente são vistos no cinema
brasileiro. Ao mesmo tempo em que almejava trazer à tela diversas experiências de vida imersas no universo
do agronegócio, o filme também intencionava lançar luz, sob um prisma bastante original, sobre ser LGBT nesse
contexto.
A vontade de realizar Madalena uniu então quatro produtoras brasileiras de diferentes regiões interessadas
em contar essa história, que é também o primeiro longa-metragem do diretor Madiano Marcheti. O filme é
enriquecido pelo olhar particularmente situado do diretor, nascido e criado na região de fronteira agrícola na
Amazônia brasileira.
Desde o início do processo, pensamos que o frescor que o filme inspirava demandava o esforço de compor uma
equipe diversa, formada majoritariamente por jovens realizadores. Nesse mesmo espírito, também o elenco foi
composto em sua maioria por talentos locais onde foi filmado.
Madalena foi possível graças ao investimento do fundo brasileiro destinado a projetos audiovisuais, o Fundo
Setorial do Audiovisual, gerando também empregos e contribuindo para capacitação de novos profissionais.
A força e originalidade desta obra é uma expressão de resistência e potência do cinema brasileiro que segue
adiante mesmo diante dos retrocessos sofridos pelo setor cultural nos últimos anos.
Clélia Bessa, Joel Pizzini, Sérgio Pedrosa, Marcos Pieri e Beatriz Martins
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