
 
Tuca	Siqueira	inicia	no	Recife	gravações	de		
sua	primeira	ficção	de	longa-metragem	

	
Amores de Chumbo, primeiro longa-metragem de ficção da premiada diretora 

pernambucana, tem filmagens iniciadas em dezembro de 2015, com locações em Ipojuca e 
Recife. Elenco é estrelado pelo diretor teatral, ator e apresentador cearense Aderbal Freire 
Filho e pelas atrizes Juliana Carneiro da Cunha, bailarina carioca radicada na França, e a 
pernambucana Augusta Ferraz. A obra narra a história de Miguel, Maria Eugênia e Lúcia, 

personagens entre 65 e 70 anos que vivem um triângulo amoroso nos dias atuais sob o pano 
de fundo da ditadura militar no Brasil. O projeto conta com produção da Plano 9 Produções, 

Garimpo e Alumia, incentivo do Funcultura/Governo de Pernambuco e recursos do Fundo 
Setorial do Audiovisual (FSA) da Ancine. 

Duas histórias de amor e três amantes em uma narrativa que cruza paixão e política sob a 
névoa dos acontecimentos atuais pós-ditadura. Com direção da pernambucana Tuca Siqueira, 
que também assina o roteiro ao lado da carioca Renata Mizhari e sob a consultoria de roteiro 
de Miguel Machalski, o filme “Amores de Chumbo” (“Black Amber”, PE, 90 minutos) gira em 
torno de um triângulo amoroso entre ex-militantes políticos vivido nos dias atuais, sob o pano 
de fundo do regime militar em Pernambuco. 

As filmagens do primeiro longa-metragem de ficção de Tuca Siqueira iniciaram agora na 
primeira semana de dezembro de 2015, em locações em Ipojuca e no Recife (Centro e Zona 
Sul da capital), e seguem até o dia 20 deste mês. Em seguida, as rodagens continuam em 
Toulouse, na França. 

Permeada por segredos, inversões de culpa e afetos interrompidos, a trama de “Amores de 
Chumbo” é centrada na interpretação dos personagens. O elenco é sustentado por um trio de 
intérpretes renomados da dramaturgia brasileira. Com quase 50 peças no currículo e diretor 
teatral consagrado, o ator Aderbal Freire Filho divide cenas com as atrizes Juliana Carneiro 
da Cunha, bailarina carioca radicada na França (atuou no filme “Lavoura Arcaica”, de Luiz 
Fernando Carvalho) e a pernambucana Augusta Ferraz. Com “Amores de Chumbo”, Aderbal 
volta a atuar no cinema após um hiato de quase oito anos. 

Com orçamento total de R$ 1,2 milhão, o filme é produzido por Mannu Costa, da Plano 9 
Produções Audiovisuais, e também por Tuca Siqueira, da Garimpo Audioviovisual, em 
produção associada com Carol Vergolino, da Alumia Produções e Conteúdo. Parte dos recursos 
para realização da obra foram captados junto ao edital do Funcultura 2013/2014, do Governo 
de Pernambuco, via Secretaria de Cultura e Fundarpe.  

“Amores de Chumbo” também foi contemplado pelo edital de desenvolvimento do FSA – 
Fundo Setorial do Audiovisual - PRODAV 5 (Ancine/Brde) em 2014. Nesse mesmo ano, o longa 
integrou ainda o BrLab, laboratório de desenvolvimentos de projetos da América Latina, 
importante encontro de mercado do setor audiovisual, realizado em São Paulo, e, em 2015, 



foi selecionado pelo programa Cinéma en Développement do Festival Cinélatino, de Toulouse 
(França). 

“O filme é um movimento de resgate dentro de uma perspectiva original quando, na 
atualidade, trata de um período histórico brasileiro, utilizando como pano de fundo cenários 
da região Nordeste, para falar de relações amorosas e sexuais entre pessoas com mais de 60 
anos, comunidade pouco explorada na cinematografia brasileira”, explica a produtora Mannu 
Costa. 

A direção de fotografia do filme é assinada por Beto Martins, fotógrafo baiano radicado no 
Recife e premiado pela fotografia de "Ave Maria ou Mãe dos Sertanejos", de Camilo 
Cavalcante. Também trabalhou em "Loja de Répteis", de Pedro Severien, nos longas "Rio Doce 
- CDU", de Adelina Pontual, e "História da Eternidade", de Camilo Cavalcante e no curta 
“Enjaulado”, de Kleber Mendonça Filho. E a direção de arte ficou a cargo de Séphora Silva 
(“Amarelo Manga”, de Cláudio Assis, e “Cinema, Aspirina e Urubus”, de Marcelo Gomes).  

Sinopse 

Drama ficcional em formato de longa-metragem, “Amores de Chumbo” questiona os limites 
de cada um numa trama de conflitos que se desenrola à medida que segredos guardados 
aparecem. Muitos sentimentos confluem nessa história, baseada nas humanidades dos 
personagens, ao lidar com os dois lados de cada personagem principal. O filme fala da 
capacidade do ser humano em cometer erros e, numa perspectiva que é ao mesmo tempo 
individual e coletiva, o quanto um determinado contexto social e político pode interferir na 
vida dos indivíduos. 

“Amores de Chumbo” conta a história de um triângulo amoroso misterioso. Quarenta anos 
separam Maria Eugênia, escritora pernambucana radicada na França, do casal Miguel e Lúcia 
que acabam de comemorar união de quatro décadas. O retorno de Maria Eugênia suscita 
dúvidas e desconfianças há muito tempo guardadas. Miguel, professor de Sociologia e ex-
preso político, deseja encarar a verdade, e Lúcia, parceira de vida que se dedicou a tirá-lo da 
prisão, quer fugir dela. É pelo ponto de vista desses três personagens centrais que revivemos 
a história política e social da época do chumbo; uma história que mudou o rumo de muitas 
vidas. 

Processo e desenvolvimento do filme 

A primeira versão do roteiro de “Amores de Chumbo” teve incentivo em 2008, após a 
aprovação no Funcultura – Fundo de Cultura de Pernambuco, através edital público voltado ao 
seu desenvolvimento. Inspirada por reais histórias reais de amores vividos nesse período, a 
diretora e roteirista Tuca Siqueia escreveu o primeiro corte do projeto ficcional. Após alguns 
anos e a evolução do roteiro, o argumento mudou de tal maneira que foi necessário reiniciar 
o processo de desenvolvimento. Estabeleceu-se a parceria entre a Plano 9 e a Garimpo, 
produtora de Tuca Siqueira. Em 2013, o Edital do Funcultura contemplou o projeto 
novamente, desta vez com o fomento para a fase de produção do “Amores de Chumbo”, e a 
roteirista Renata Mizrahi foi, então, incorporada à equipe do filme. No ano seguinte, o filme é 
selecionado pelo edital de desenvolvimento do FSA – Fundo Setorial do Audiovisual - PRODAV 
5 (Ancine/Brde). 

“Amores de Chumbo” é o quarto longa-metragem produzido pela Plano 9 Produções (“Avenida 
Brasília Formosa”, de Gabriel Mascaro; “Eles Voltam”, de Marcelo Lordello, uma coprodução 
com a Trincheira Filmes; e “Steven Esteve Aqui”, de Fernando Weller, em coprodução com a 
Jaraguá Produções). Produtora e sócia da Plano 9 Produções, Mannu Costa é professora no 
curso de Cinema e Audiovisual da UFPE e doutoranda na UFRJ, desenvolvendo pesquisas na 
área de políticas públicas para o cinema no Brasil. Há mais de dez anos, ocupa várias funções 
na área de produção audiovisual, como produtora, produtora executiva, diretora de 
produção, assistente de produção e outros, além de ter participou do Programa de residência 
artística e profissional “Talents 2014”, do Berlinale (Festival de Cinema de Berlim).  



Produtora associada do filme, Carol Vergolino, da Alumia, é formada em jornalismo pela 
UNICAP-PE e trabalha com audiovisual há mais de 15 anos, acumulando experiência em 
produção executiva. Foi produtora executiva dos longas-documentário "Sete Corações" e 
"Corbiniano". Atualmente é executiva de mais de dez projetos de cinema e TV, além de dois 
Núcleos Criativos. Como diretora, realizou o documentário “Alumia”, que acumulou mais de 
dez prêmios nacionais e internacionais.  

Sobre a diretora Tuca Siqueira 

Cineasta, roteirista, jornalista e fotógrafa, Tuca Siqueira é uma diretora pernambucana com 
diversos prêmios e incursões em curadorias, júri de festivais, oficinas e workshops, 
ministrando aulas em diferentes áreas do audiovisual, tais como roteiro, videoarte, realização 
e montagem. Formada em Comunicação (UFPE), com especialização em Estudos 
Cinematográficos (UNICAP-PE), produziu o primeiro filme na conclusão do curso, em 2003, ao 
realizar o premiado curta-documentário “Homine: costurando identidades urbanas circulou”, 
que circulou por vários festivais.  

Em 2008, com o curta “O Caso da Menina”, ganhou na categoria de melhor vídeo do Festival 
Pernambucano de Vídeo. Em 2011, assinou a curadoria, junto à cineasta Alice Gouveia, do 
projeto “Olhares sobre Lilith”, filmografia do livro “As filhas de Lilith”, de Cida Pedrosa, 
composto por 26 curtas e com a participação de 22 diretoras convidadas. Entre 2012 e 2014, 
lançou o curta-metragem documental “Garotas da Moda” (vencedor do Prêmio Lucas Marcier 
no Festival Visões Periféricas-RJ e eleito melhor filme no Festival de Vídeo de Teresina, em 
2012), o longa-metragem “A Mesa Vermelha”, além das séries documentais televisivas “A 
Torre e o dirigível dos Sonhos” e “O Vento que me Visitou”, todos sob seu roteiro e direção. 
No fotojornalismo, publicou dois livros e participou de exposições individuais e coletivas.  

“Amores de Chumbo”, seu primeiro longa-metragem de ficção, participou de editais de 
desenvolvimento, entre eles o Funcultura/Governo de Pernambuco e o Fundo Setorial do 
Audiovisual- FSA/PRODAV 5. O filme também foi selecionado para o BRLab - Laboratório de 
desenvolvimento de projetos da América Latina, realizado em São Paulo, em 2014, e o 
Cinéma en Développement do Festival Cinélatino, em Toulouse, na França, em 2015. Tuca 
Siqueira está, ainda, em desenvolvimento do roteiro do seu próximo longa “Coração de 
Lona”, com recursos do FSA voltados à estruturação de núcleos criativos de desenvolvimento 
de projetos audiovisuais em todo o País por meio da Agência Nacional de Cinema (Ancine).    

O elenco 

Sobre Aderbal Freire Filho (como Miguel) - Nascido em Fortaleza, Ceará, em 1941, Aderbal 
Freire Filho, desde 1954, já participava de grupos amadores e semiprofissionais de teatro. 
Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1970 e fez sua estreia como ator em “Diário de Um 
Louco”, de Nikolai Gogol, encenado dentro de um ônibus que percorreu as ruas da cidade. 
Começa a dirigir peças em 1972 e, em 1973, funda o Grêmio Dramático Brasileiro. 

Em 1983, dirige “Besame Mucho”, de Mário Prata, e leva os prêmios Paulo Pontes e 
Mambembe. Em 1984, encena “Mão na Luva”, de Oduvaldo Vianna Filho, com Marco Nanini e 
Juliana Carneiro da Cunha, levando dois Mambembes e o Golfinho de Ouro de melhor diretor. 
Em 1989, cria a companhia de teatro o Centro de Demolição e Construção do Espetáculo 
(CDCE).  

Em 2008, ao lado de Paulo José, participou como ator do filme “Juventude”, de Domingos de 
Oliveira, no qual interpretou um médico com muitas histórias de conquistas amorosas e um 
drama familiar. Aderbal dirigiu Wagner Moura na bem-sucedida versão de “Hamlet”, de 
Shakespeare. Em seguida, montou os clássicos “Moby Dick” e “Macbeth”. 

Em 2010, Aderbal dirigiu a peça “Orfeu da Conceição”, escrita por Vinícius de Moraes. 
Recentemente, Aderbal voltou a atuar (depois de uma década) na peça "Depois do Filme", 
espetáculo que também dirigiu e assinou o texto. Em 2014, participou de “Dupla Identidade”, 



série de Gloria Perez na TV Globo, como o senador Oto Veiga. Aderbal apresenta o programa 
"Arte do Artista", na TV Brasil. 

Sobre Juliana Carneiro da Cunha (como Maria Eugênia) - Nascida no Rio de Janeiro, em 
1949, Juliana é atriz e bailarina radicada na França. Na Europa, trabalhou com Maurice 
Bejart, Maguy Marin e Ariane Mnouchkine. Desde 1990, ela faz parte do grupo do Théâtre du 
Soleil, dirigido por Ariane Mnouchkine. Em 2014, sob a direção de Ariane, atua em Machbeth. 

Destacou-se no cinema brasileiro por sua atuação no filme “Lavoura Arcaica” (2001), dirigido 
por Luiz Fernando Carvalho, no qual interpreta a mãe de André (Selton Mello), papel pelo 
qual foi premiada como Melhor Atriz no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro (2003).  Em “O 
Veneno da Madrugada” (2004), filme dirigido por Ruy Guerra, atua ao lado de Leonardo 
Medeiros, com quem trabalhou também em “Lavoura Arcaica”. Mais recentemente, atuou no 
filme “Les Naufragés du Fol Espoir” (de Ariane Mnouchkine, 2014) e em “Vazantes” (de 
Daniela Thomas, em pós-produção, 2015).  

Na televisão, também acumula participações em obras de Fernando Carvalho, como “Hoje é 
Dia de Maria” (2005) e acaba de participar da novela “Sete Vidas”, de Lícia Manzo (2015), na 
Rede Globo. 

Sobre Augusta Ferraz (como Lúcia) – Atriz pernambucana, Augusta Ferraz participou em 
cerca de 70 espetáculos como atriz, encenadora, pesquisadora musical, diretora de teatro e 
vídeo, cenógrafa, iluminadora, produtora e administradora cultural. Atua nas artes cênicas 
desde 1973, participando de cursos, festivais, apresentações, circulação de espetáculos, 
congressos, seminários, palestras e debates dentro e fora do Brasil, nas áreas da produção 
criativa, produção cultural, pesquisa e política cultural. 

Em 1984, recebeu o prêmio de melhor atriz coadjuvante com a montagem cênica “Muito Pelo 
Contrário”, de João Falcão, no Festival de Teatro de Ponta Grossa, Paraná. Recebe ainda, 
em 1986, o prêmio Racal com o “Vídeo Parcas Sertanejas”, no qual foi produtora, roteirista e 
diretora, durante o Festival Internacional do Algarve, em Portugal. Em 2002, dirige e 
produz “A Emparedada”, sobre o folhetim “A Emparedada da Rua Nova” de Carneiro Vilela, 
cumprindo temporada nos teatros Armazém e ao ar livre e participando do “V Festival Recife 
do Teatro Nacional” e do “XIII Festival de Inverno de Garanhuns” – Pernambuco. 

Desde 2003 até 2015, produz, atua e encena o espetáculo teatral “Guiomar, a Filha da 
Mãe”, em cartaz há mais de dez anos, tendo participado do Janeiro de Grandes Espetáculos 
(prêmio melhor atriz e pesquisa musical em 2005) e da 9ª Mostra Internacional de Teatro em 
Valongo, cidade do Porto em Portugal, somente para citar alguns. Em 2007, com a mesma 
peça, apresenta-se no Janeiro de Grandes Espetáculos, como convidada, para curadores de 
vários e importantes festivais de teatro no Brasil, Portugal e Espanha. E, em 2015, participou 
dos festivais 22° Porto Alegre em Cena, 17° Caxias em Cena e 5° Festa Cidade de Canoas, 
todos no Rio Grande do Sul.  

Ainda este ano, Augusta Ferraz foi a homenageada do Janeiro de Grandes Espetáculos, no 
qual realizou o projeto de residência no teatro Arraial “Augusta Ferraz - 40 Anos de 
Resistência”. Há dois anos, circula com a peça “A Arte de Trepar” (atriz e encenadora), com 
passagens pelo SESC Palco Giratório; Janeiro de Grandes Espetáculos; Mostra Capiba; cidades 
de Caruaru, Arcoverde e Goiana. Posteriormente, “A Arte de Trepar” teve o título modificado 
para “Sexo, a Arte de Ser Censurado”.  
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