


APRESENTAÇÃO 
 
Primeiro longa-metragem de ficção de André Ristum, Meu País é, antes de tudo, um 
filme sobre afeto. São os encontros e desencontros de Marcos (Rodrigo Santoro) que 
estão em foco. Brasileiro, filho de Armando (Paulo José), ele deixou seu país após a 
morte da mãe. Partiu para Roma, onde reconstruiu sua vida. Os anos se passaram e um 
dia ele recebe a notícia da morte do pai. De repente, Marcos se vê obrigado a deixar sua 
vida estável e voltar ao Brasil, onde tem de enfrentar não só o luto e o passado que 
deixou, mas também encarar o futuro à sua frente.  
 
Produção da Gullane e Sombumbo Filmes, com distribuição da Imovision, Meu País 
conta com elenco internacional. No casting brasileiro estão Rodrigo Santoro (Marcos), 
Cauã Reymond (Tiago), Debora Falabella (Manuela), Paulo José (Armando), Eduardo 
Semerjian (Dr. Osvaldo) e Luciano Chirolli (Moreira). Já o elenco italiano tem nomes 
como Anita Caprioli (Giulia), Norman Mozzato (Giorgio) e Nicola Siri (Giovani). 
 
Escrito por Ristum em parceria com Marco Dutra e Octavio Scopelliti, a história de Meu 
País se passa no Brasil e na Itália. Filmar, portanto, em Roma e contar com elenco 
italiano era mais que uma questão de produção. “Era questão de autenticidade, tanto do 
elenco, quanto das locações. Era imprescindível”, comenta Ristum. O diretor cresceu 
entre Itália e Brasil e tem grande intimidade com o tema das famílias expatriadas que 
rompem vínculos com suas raízes, buscando uma vida do outro lado do oceano, fazendo 
um caminho que nos últimos séculos tem sido costume de muitas gerações, em um ou 
outro sentido, mas que em algum momento geram a necessidade de reencontrar suas 
origens.  
 
Ristum começou a rodar Meu País no Brasil no final de 2009 e terminou, na Itália, em 
2010. “No Brasil, as filmagens duraram cinco semanas. Filmamos entre São Paulo, 
Paulínia e arredores. Não filmamos em ordem cronológica, mas era fundamental que 
todos estivessem entrosados. Acho que conseguimos a densidade buscada em cada 
momento do filme”, conta o diretor, que dirigiu a ‘fase Itália’ da trama em fevereiro de 
2010. “Filmamos por último em Roma o que, na verdade, era o começo da história, a 
vida do protagonista antes do filme começar. O fato de realizar isso por último foi bom 
para os personagens do Marcos e da Giulia, pois assim conseguimos a intimidade 
necessária no relacionamento, que foi construída ao longo do período de filmagens 
brasileiras.”.  
 
Além de apostar na nova geração de talentos do cinema brasileiro, o filme conta com 
experientes nomes do cinema nacional, como a produtora Gullane (As Melhores Coisas 
do Mundo e O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias), o diretor de fotografia Hélcio 
Alemão Nagamine (O Mundo em Duas Voltas, Querô e Terra Vermelha), a diretora de 
arte Guta Carvalho (Nina, À Deriva e O Cheiro do Ralo), a diretora de som Gabriela Cunha 
(É Proibido Fumar e Insolação), o figurinista André Simonetti (Chega de Saudade e A 
Casa de Alice) e o montador Paulo Sacramento (É Proibido Fumar e Chega de Saudade). 



SINOPSE CURTA 

 
Com a morte repentina do pai, Marcos volta ao Brasil depois de anos vivendo na Itália. O 
tormento do luto, do reencontro com seu irmão e com seu passado se agrava quando 
ele descobre ter uma irmã, mantida em segredo até então.  
 
A família precisa de Marcos no Brasil. Sua mulher e sua vida o chamam de volta à Itália. 
Diante do impasse, ele terá que tomar uma difícil decisão. 
 
 
SINOPSE LONGA 
 
Marcos é um brasileiro que há muito deixou o Brasil para viver na Itália. Em Roma, leva 
uma vida confortável de empresário até que recebe um telefonema de seu irmão mais 
novo, Tiago. Seu pai havia falecido. Ao voltar para o Brasil com a mulher italiana Giulia, 
Marcos tem de enfrentar não só o luto, mas também encarar a vida que deixou quando 
refez sua vida em Roma. A casa, os problemas da empresa, da família. Tudo já parece 
complicado o bastante até que o médico da família revela a Marcos que ele e Tiago têm 
uma irmã. Fruto de um caso extraconjugal de Armando, Manuela é uma jovem adulta, 
mas tem idade mental de uma criança. Ela, que perdeu a mãe e vive em uma clínica 
psiquiátrica, agora só tem aos irmãos. O médico quer que Marcos leve a irmã para casa, 
mas Marcos não sabe o que fazer diante de tal novidade. Tem de esconder a irmã da 
mulher Giulia, que não fala português e cada vez menos entende a situação da família. 
Tem de enfrentar a relação difícil com o irmão, que não assume os negócios da família, é 
viciado em jogo e não aceita a ‘chegada’ da nova irmã. Enquanto isso, Marcos é cada vez 
mais requisitado na Itália, onde negócios importantes dependem de sua presença. Em 
vez de voltar para Roma, ele passa a visitar a irmã na clínica e chega a levá-la para a 
missa de sétimo dia do pai, a contragosto da família. A situação parece insolúvel. A 
empresa da família, a irmã e o irmão precisam de Marcos no Brasil. A empresa da família 
do sogro italiano e a mulher precisam de Marcos na Itália. Diante de tal impasse, ele vai 
ter de tomar uma difícil, porém inevitável, decisão.  



DIREÇÃO - André Ristum 
 
Diretor premiado de curtas-metragens como 14 Bis e De Glauber para Jirges, André 
Ristum fez sua estreia no cinema em 1991. Anos depois, em 1995, foi um dos assistentes 
de direção de Bernardo Bertolucci em Beleza Roubada. Em seguida, estudou Cinema na 
NYU (New York University), em 1997. Dirigiu os curtas Pobres Por Um Dia (1998), 
Homem Voa? (2001), De Glauber para Jirges (2005). Em 2004, dirigiu o longa- 
documentário Tempo de Resistência. 
 
Em 2006, dirigiu o curta-metragem 14 Bis, sobre o primeiro vôo da história, realizado 
pelo brasileiro Alberto Santos Dumont em Paris, em 1906. O filme traz no elenco Daniel 
de Oliveira, no papel de Alberto, e Nicola Siri. Foi exibido em rede nacional pela TV 
Cultura no dia do centenário do primeiro vôo da historia. Recebeu vários prêmios de 
Melhor Filme nos festivais aonde concorreu. Em 2008, dirigiu o documentário Nello’s, 
vencedor do Prêmio Aquisição do Canal Brasil no Festival É Tudo Verdade de 2009, entre 
outros prêmios. De 2008 a 2009 dirigiu filmes publicitários na produtora Ioiô Filmes. 
Meu País é sua estreia na direção de longas-metragens de ficção. 
 
 
Este é um filme em que, ao mesmo tempo em que não acontece muita coisa, muita 
coisa acontece.  
Exatamente. Sempre quis fazer um filme simples, que falasse com as pessoas mas que, 
acima de tudo, a afetividade fosse o tema central. É um filme sobre afetos perdidos e 
afetos reencontrados, sobre os elos de família, que hoje não são mais tão o centro da 
vida das pessoas como já foram antes. E é por isso que o personagem do Marcos volta 
para o Brasil para reconstruir sua família. Ele faz isso meio a contragosto. Ele tenta fugir, 
o que é muito humano. Mas ele vê que não há outra saída. Todo mundo tem uma 
família, torta, reta, normal, louca, inteira, aos pedaços. A partir deste pressuposto já há 
um ponto de contato com qualquer espectador. Mas o desafio era encontrar a medida 
certa para não cair no dramalhão nem na tragédia. Há coisas na vida que acontecem e 
que se alguém pusesse em um filme iria parecer exagerado. O nosso desafio era contar 
coisas trágicas que acontecem na vida de todo mundo sem perder o equilíbrio da 
sutileza.  
 
Neste caso você também mostra a vida de uma família de classe alta sem cair no 
clichê, o que não é comum no cinema brasileiro.  
Sim. O universo da elite brasileira está no pano de fundo da história o tempo todo, mas 
o que está em primeiro plano é o drama familiar. Este não é um filme de denúncia social. 
É um filme sobre uma família de uma certa classe, mas não é um filme de tema, não 
disse nunca: “Vamos falar dos ricos.” Queria só contar esta história com verdade, sem 
opulência. Claro que o cara é rico, resolve a dívida do irmão, constroi prédios, o outro 
vive em um Cassino... Só que é uma família rica que tem uma certa decadência.  
 
E isso está evidenciado na direção de arte, assinada por Guta Carvalho. 
Sim. A casa simboliza muito. Era uma família feliz, que em um certo ponto desmontou. E 
isso, apesar de não estar no filme, aconteceu quando a mãe desta família morreu. 
Sobraram o pai e os filhos, e a casa, que transmite o sentimento do passado.  



A casa é quase um sitio arqueológico desta família. 
Exato. Ela tem alguns elementos contemporâneos, claro, mas não foi ‘refeita’, 
‘redecorada’. Para todos e, principalmente, para o Marcos, simboliza o passado.  
 
E este sentimento de volta ao lar, ao passado, todos sentem em algum momento 
quando voltam para a casa onde cresceram, ainda que não tenham passado, como 
Marcos, dez anos longe. Como começou a ideia de contar a história de Meu País? 
Sempre quis contar a história de alguém que vem de fora, de outro país, que tivesse um 
percurso parecido com o meu, e que de alguma maneira tivesse também uma “questão” 
no que diz respeito aos afetos, aos pais etc... Alguém que aqui chegasse e fosse local e 
estrangeiro ao mesmo tempo, que foi minha sensação quando mudei para o Brasil. Em 
seguida, surgiu a ideia de confrontar este personagem com alguém oposto, alguém que 
nunca tivesse deixado nada para trás, alguém que tivesse ficado apegado a todos 
aqueles valores que o protagonista resolveu abandonar. Assim surgiu o segundo irmão. 
Os dois personagens tem algo relacionado comigo e assim foi essa construção. O resto 
veio naturalmente na construção da trama e narrativa que queríamos para o 
protagonista: uma viagem de retorno, um chamado que fizesse com que ele não tivesse 
mais como voltar atrás. 
 
Por que Meu País, o título, o tema, a vontade? 
Meu País é na verdade uma metáfora para todas as coisas que o Marcos deixou para 
trás. O país representa, neste caso, a família, os afetos, a infância. O tema, como já disse 
acima - da vida entre dois países, entre dois continentes - é minha vida, a vida de tantos 
dos meus familiares, é algo bastante comum. Viver num lugar, desejando sempre estar 
em outro, e assim nunca fincar raízes em nenhum lugar. Isso, de certa forma, influenciou 
bastante toda a narrativa. 
 
Como é estrear na direção de longa-metragem? 
Muito prazeroso e muito cansativo. Sempre pensei que fazer um longa seria equivalente 
a fazer uns três ou quatro curtas juntos, mas é bem mais que isto. Acho que o esforço e 
a cobrança que existe têm mais a ver com um fator de multiplicação do que de soma... 
De uma certa forma é algo que sempre quis, o primeiro roteiro que tentei escrever na 
vida era um longa-metragem, e em vários dos meus curtas dá para sentir a vontade de 
desenvolver mais aquilo que está ali, e até dá para perceber que a estrutura e o 
desenvolvimento narrativo se encaixariam bem num formato um pouco maior. No 
começo é tudo muito bom, mas lá pela terceira semana de filmagem dá para sentir que 
é algo diferente, que ainda tem muito chão pela frente. De toda forma, um longo 
percurso, com dois anos de trabalho no roteiro e mais um ano e meio entre preparação, 
filmagem e pós-produção... Um esforço e tanto. 
 
Como foram as filmagens? 
As filmagens no Brasil aconteceram no final de 2009, e duraram cinco semanas. 
Filmamos entre São Paulo, Paulínia e arredores. A primeira etapa das filmagens, em que 
ainda estávamos pegando o jeito, foi em várias locações, uma por dia, tudo bem 
picotado. Isso ao longo de mais ou menos duas semanas. Em seguida, entramos em uma 
etapa bem delicada da filmagem, a clínica da Manuela, aonde já chegamos aquecidos e 
entrosados. Isto foi ótimo, o resultado de tudo feito na clínica me deixou muito feliz. Por 



fim, fomos para a locação principal, a casa da família. Ali também era fundamental 
termos todo mundo bastante entrosado. Tínhamos pouco tempo e muitas sequências 
para rodar. E, principalmente, eu buscava o maior entrosamento possível entre os 
atores, para que este convívio familiar fosse o mais real possível. Neste sentido acho que 
ter deixado a casa por último foi uma escolha acertada. Embora a filmagem não tenha 
sido cronológica, acho que conseguimos a densidade buscada em cada momento do 
filme. 
 
Por que filmar na Itália, co-produzir com a Itália? 
A opção por Roma foi não só por questões de produção, mas sim porque é uma cidade 
que para mim não é cartão postal, mas sim a ‘minha cidade’. Assim como para o Marcos 
é uma cidade ‘normal’, é para mim também. Isso faz toda diferença. Em Fevereiro de 
2010, fomos finalizar as filmagens, com algumas diárias em Roma que, na verdade, eram 
o começo da história, a vida do protagonista antes do filme começar. O fato de realizar 
isso por último foi bom para os personagens do Marcos e da Giulia, pois assim 
conseguimos uma certa intimidade no relacionamento, que fora construída ao longo do 
período de filmagens brasileiras. Essa filmagem foi muito divertida, trabalhar com uma 
equipe italiana foi para mim uma volta no tempo, lembrando do começo da minha 
carreira, tendo inclusive na equipe profissionais com quem já tinha trabalhado no set de 
Bertolucci. 



ELENCO 
 
Para o diretor André Ristum, a escolha do elenco de Meu País foi uma conjunção astral 
muito positiva. Além de grandes nomes do cinema brasileiro e italiano, era 
imprescindível contar com atores que fossem capazes de entender o projeto e de 
desenvolver em pouco tempo a intimidade necessária para contar a história. “Como se 
tudo já estivesse desenhado, pouco a pouco, fomos conseguindo reunir este elenco 
tanto no Brasil quanto na Itália”, conta Ristum, que, quando começou a desenhar o 
elenco, já tinha em mente Rodrigo Santoro, Cauã Reymond e Debora Falabella para os 
papeis principais. “Naturalmente conseguimos fazer com que eles entrassem para o 
filme. Estou muito feliz com nosso elenco.” 
 
 
Como foi esta busca e as escolhas? Você, já em seu longa de estreia, conseguiu reunir 
um elenco de peso, tanto brasileiro quanto italiano. 
Como disse, por incrível que pareça, foi de uma forma muito natural. O Cauã tinha 
outros projetos para fazer, mas que foram adiados para nossa sorte. A Debora tinha 
acabado de dar à luz e até brincou que ‘estava virando criança de novo’ ao conviver com 
um bebê de dois meses. O desafio do papel era perfeito para ela. Já o Rodrigo, que nós 
demoramos para convidar porque achei que ele devia ter outros ‘n’ projetos, acabou 
recebendo o roteiro e adorou a ideia. Paulo José, que era amigo do meu pai, adorou 
interpretar um pai em um filme dirigido por mim. Cada um dos atores entrou no projeto 
por razões muito especiais. Mas o melhor é que todos aceitaram porque leram e 
gostaram do roteiro.  
 
A escolha da atriz Anita Caprioli? 
Para mim sempre foi essencial que o papel de uma italiana no filme fosse de uma atriz 
de fato italiana. Até poderia escalar uma brasileira para interpretar a Giulia, mas não 
seria tão autêntico. E a Anita é perfeita para viver a Giulia. Chegamos a fazer uma 
pesquisa de atrizes, mas a Anita, que na Itália é uma atriz super requisitada, sempre foi a 
primeira escolha. E quando a convidamos, ela aceitou na hora. Foi uma combinação 
perfeita. 
 
A escolha de Rodrigo Santoro? 
Para mim o papel do Marcos tinha de ser de um ótimo ator e com perfil adequado para 
o personagem. Não importava se seria famoso ou não. Claro que ter um nome como 
Rodrigo é muito positivo para um filme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rodrigo Santoro 
(Marcos) 
Um homem fechado, com lembranças tristes da infância, que escolheu colocar de lado 
uma parte de sua existência, mudou de vida e achou que nunca mais teria que lidar com 
este passado. “Fugiu”, porque foi mais fácil assim. O filme mostra que apesar de querer 
estar distante dos traumas passados, um dia a conta chega e sempre teremos que lidar 
com essas questões. Em contato com uma nova realidade, Marcos percebe ser 
impossível não encarar a própria vida e a própria história. 
 
Rodrigo Santoro é um dos atores mais requisitados do cinema brasileiros. Em Meu País, 
ele vive Marcos, brasileiro radicado em Roma e que tem de voltar ao Brasil após a morte 
do pai. 
 
Para começar, Meu País é um projeto diferente de todos que você já fez, tanto no 
Brasil quanto no exterior. Como começou esta história? 
Para começo de conversa, eu estava realmente precisando descansar. Estava decidido a 
tirar férias quando o Fabiano Gullane, grande produtor e amigo, disse que ia me mandar 
o roteiro. Eu estava cansado. Mas resolvi ler assim mesmo. E resolvi ler antes de dormir 
porque é um momento em que a gente já está embalando... Quando o roteiro é bom, a 
gente termina na hora. É um teste que eu gosto de fazer. E Meu País foi uma daquelas 
leituras muito rápidas. Li de uma vez. Passaram dias e a história continuava na minha 
cabeça. Ficou batendo...batendo... E também havia questões pessoais...  
 
Quais? Por exemplo, o fato de - como Marcos - você ser descendente de italianos?  
Exato. Meu pai é italiano, tenho uma relação forte com a cultura italiana e, ao mesmo 
tempo, não aprendi italiano na infância. Talvez porque meu avô sempre dizia que tinha 
de aprender... Por outro lado, a personalidade do Marcos é oposta à minha. Eu não 
tenho nada a ver com ele.  
 
Esta diferença foi boa? O que fez você se apaixonar de fato pelo Marcos? 
Foi boa sim. Foi um pouco de tudo. Nós somos completamente diferentes. A não ser por 
um ponto: ambos somos brasileiros que têm profunda identificação com a Itália. Foi 
exatamente esse detalhe, além de uma história emocionante, que fez com que eu me 
apaixonasse por ele. Além, claro, de sua personalidade. Ele tem muita dificuldade de 
expressar o que sente. Ele não externa o conflito, mas também não o deixa de ter.  
 
É um grande desafio para um ator. 
Sim. É muito interessante. Não externar o conflito, mas não deixar de tê-lo, era muito 
difícil. O Marcos é um vulcão silencioso. E achei que isso era muito contraditório e muito 
rico. Eu sou o oposto. Sou até transparente demais. Tudo isso fez com que eu decidisse 
voltar ao set.  
 
Para você, do que se trata Meu País? Que País é este? 
Meu País, o país, não é geográfico. É uma volta às origens. É também o que está dentro 
de nós. Não é a Itália, não é também o Brasil. É o nosso país interior, nosso mundo, 
nossa identidade, nossa personalidade. Já tenho alguma experiência em morar fora e 
instintivamente entendi isso. E usei isso para criar o Marcos também. Além do André 



(Ristum) ter sido também uma grande fonte de inspiração para mim. Ele é também meio 
italiano, meio ‘brasiliano’. Cresceu na Itália. Entende muito bem do assunto. 
Conversamos muito sobre isso.  
 
E a família também, não? 
Sim. Claro. Este é um filme que, acima de tudo, fala da questão familiar. É fundamental o 
fato de que, mesmo ‘exilado na Itália’, o Marcos tinha uma família no Brasil. Família que, 
apesar dele ter se desconectado, era sua família. E por isso o filme para mim é sobre o 
afeto, encontros, desencontros.  
 
E de um afeto que foi quebrado e que vai ser reatado.  
Exatamente. O Marcos não via o pai há muito tempo, não via o irmão também. É uma 
história que fala de valores fundamentais que todo mundo tem. É um filme tocante, que, 
devagarinho, como aquela caipirinha aguadinha que a gente vai tomando e, quando 
percebe, já está embriagado. Quando vi, já estava envolvido. Exatamente por falar de 
coisas que a gente conhece muito bem, de pai, irmãos... De como é difícil aceitar o 
outro, ceder e amar de verdade. Para mim, o filme é sobre isso. E todo mundo tem 
família. De certa forma todo mundo já passou por situações difíceis na família.  
 
Você, que morou fora tanto tempo, já se sentiu ‘exilado’, ‘estrangeiro’? 
Sim. A gente sempre se sente um pouco assim quando mora fora do país, da cultura em 
que cresceu. E isso aumenta quando estamos sozinhos, longe da família dos amigos. Mas 
sentir saudade, sentir que pertencemos a um lugar é relativo. Posso dizer que para 
qualquer lugar onde eu for, levo meu país, minha família dentro de mim. Aprendi isso. E 
emprestei isso ao Marcos também.  
 
O Marcos, ao mesmo tempo que não se comunica, é um cara muito humano. Não há 
como não se identificar com ele. 
Ele é quase um anti-herói. O mais interessante é enxergar a humanidade dele, que está 
constantemente em conflito, que pode parecer intolerante e desumano, mas, na 
verdade, é o oposto. Toda a humanidade dele está exatamente na dificuldade. e em 
tentar, de vencer esta dificuldade. Ele chega a ser seco. Não é grosseiro, mas não 
demonstra o afeto que ele tem. Está dentro dele, mas que não consegue colocar para 
fora. Eu sou tão diferente. Demonstro sempre o que sinto. Talvez por isso eu faça o que 
faço da vida. Com o Marcos, tive de aprender a ‘segurar’ minha emoção sem ‘fazer cara 
de paisagem’.  
 
Como foi a preparação para o papel? Foi diferente das outras que você já havia feito? 
Não tanto. O processo foi ‘clássico’, mas foi muito rápido porque tive só duas semanas. 
Como ele é advogado, visitei alguns escritórios de direito em São Paulo, especializados 
em M&A (Mergers and Acquisitions). Os caras vivem no mundo corporativo... Têm todo 
um ritual... É um universo bacana que eu não conhecia. O resto é família, que eu, como 
todos, já conhecia. Só tive de aprender a não transbordar. Eu falo com as mãos. Imagina, 
filho de italianos... A gente fala e parece que estamos brigando. 
 
 
 



E com o Marcos você teve de trabalhar a contenção. 
Isso! Foi sempre um ‘conter, conter’ sem esvaziar o que estava sentindo. O Marcos tem 
palavras comedidas, gestos contidos. Foi um exercício. 
 
E isso porque o ator tem sempre fama de tímido. 
Verdade. Mas não sou tímido. Posso ser reservado. Desde sempre. Sou do mato. Mas 
posso ser muito extrovertido dependendo da situação. Depende do jeito que a gente 
dormiu, do que comeu. Essa é a beleza de tudo. Estamos em constante movimento. 
 
E constante aprendizado. Você, por exemplo, teve de aprender italiano em duas 
semanas! 
Foi. Como disse, meu avô é italiano. Fala português com sotaque. Brigava em italiano 
com minha avó. E eu nunca entendi muito bem e nunca me interessei muito. Por ele 
falar tanto que eu tinha de aprender, acho que me rebelei e nunca me interessei. Até 
que, há dois anos, recebi um convite para fazer um trabalho que queria muito na Itália, 
mas, por questões de passaporte e por não falar a língua, perdi o papel. Fiquei tão 
frustrado. Aquilo me marcou. E quando surgiu o Marcos, falei na hora: Duas semanas 
para falar italiano? Aprendo! Era a hora de eu finalmente aprender. Fui estudar com um 
professor. Claro que tinha as falas do filme como base. E até treinei bastante com a 
Anita (Caprioli, que faz sua mulher em Meu País). Continuei a estudar e hoje entendo 
tudo e, como todo bom brasileiro, já me viro! 
 
Este é outro desafio. 
Sim. Adoro estas ‘gincanas’. Prefiro errar arriscando. Isso de ‘estar na zona de conforto’ 
me incomoda. Sempre preciso de uma fagulha que me inquieta, que até me tira o sono, 
mas que me estimula. Prefiro errar arriscando. O conforto me incomoda. Nada como um 
obstáculo que nos leva para frente. Quem diria que eu aprenderia espanhol, inglês 
porque surgiram papéis como Che, os papéis nos filmes internacionais. Talvez eu até 
aprendesse se não tivesse o desafio do papel, mas não teria o mesmo afinco. Hoje ainda 
cometo erros, misturo com espanhol, mas estou feliz com meu italiano e quero 
melhorar mais ainda. 
 
Você é daqueles que mergulha de cabeça. 
Sou assim na vida. Não consigo fazer nada pela metade, nada mais ou menos. Gosto de 
fazer tudo da melhor forma possível. Gosto da vida de verdade. Nada de ‘fazer no 
automático’.  A vida é muito curta para ser pequena. Eu sempre preciso ter uma 
inquietação.  Algo que me tire o sono, mas não todo o sono (risos). Fazer tudo com 
verdade dá mais prazer e é a melhor forma de viver bem. E poder aprender tanto por 
meio do trabalho é uma grande felicidade.  
 
Hoje você se sente confortável em atuar em outras línguas? 
Sinceramente não é fácil. Tentar uma carreira internacional nunca foi um objetivo. Tudo 
começou porque Bicho de Sete Cabeças e Abril Despedaçado fizeram sucesso no 
exterior. Viajei com os filmes, fui para festivais, conheci muita gente. E convites 
começaram a chegar. E descobri que havia tantas outras possibilidades. Mas confesso 
que me sinto muito mais inteiro trabalhando em português. Quando atuo em outra 
língua, há sempre uma parte de mim prestando atenção para não errar. É um trabalho 



dobrado. 
 
Que lições você tirou de Meu País?  
De Italiano (risos). Mas uma grande lição foi o fato de que, como o Marcos é 
introspectivo, comecei a trabalhar isso também. Ninguém é uma coisa ou outra. Nada é 
permanente. E esta é a grande beleza da história. Não quero ser outra pessoa. Mas é 
bom ficar mais na minha. Cada vez mais sei que é essencial que um ator saiba escutar. 
Se não, vira um monólogo. Aprendi a me expressar para dentro. Foi um grande exercício 
zen.



Cauã Reymond 
(Tiago) 
Um rapaz que leva a vida sem muita responsabilidade, que aproveita as facilidades que 
tem, mas que nunca percebeu que seu estilo de vida não vai levá-lo a lugar algum. Vive 
alienado entre drogas, balada e jogo. A morte do pai, aos poucos, revela a realidade que 
ele terá que enfrentar. Vai perceber que a vida egoísta que levou não tem mais espaço 
na nova conjuntura. 
 
O Tiago é, como bem diz o pai da família, ‘não faz nada, mas é um cara legal’. Como foi 
criar este personagem? Você visitou cassinos para aprender sobre o universo do jogo? 
Sim. Como o Tiago é viciado em jogo, era importante entender a dinâmica do jogo. Por 
um lado, o do ator, que é um bicho curioso, que precisa aprender sobre este universo, 
foi incrível. Pelo lado pessoal, foi impressionante. Foi um pouco triste porque senti uma 
angústia grande. Vi tanta gente viciada em jogo. É como se a pessoa ficasse meio 
catatônica, com o olhar parado, vidrado nas cartas. Acho que é muito perigoso se você 
não joga por brincadeira, mas sim por hábito ou vicio. É como uma droga, como a 
bebida. O jogo nem sempre é algo bacana.  
  
E é muito mais comum do que a gente pensa.  
Sim. É um universo que movimenta muito dinheiro. Mas pode paralisar a vida de quem 
se vicia. Como diz o pai da família, ele é um cara legal, mas não faz nada. Ele é um cara 
do bem, mas não é homem ainda. O Marcos é um homem já. O Tiago foi mimado, foi 
criado pelo pai que não disse muitos nãos a ele na vida. Isso tudo dificulta o 
amadurecimento. O pai, depois que a mãe morre, já tinha uma certa idade e o criou 
meio como um avô criaria.  
 
Vocês, ainda que tivessem que viver uma família que não conviveu muito, têm um laço 
muito forte, e não só o familiar. Como foi trabalhar esta dualidade entre ‘ter e não ter 
familiaridade’ com os próprios irmãos?  
Foi muito interessante. Porque a gente, ainda que irmãos, fomos criados longe um do 
outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisava criar laços, pois o filme dá uma virada 
em determinado momento. Com a Débora (Falabella) foi bom não conhecê-la bem antes 
de filmar com ela. A gente nunca tinha trabalhado junto. E isso contribuiu para o 
estranhamento que a gente tinha que ter ao se conhecer em cena.  Já com o Marcos 
(Rodrigo Santoro), por exemplo, mesmo que tivesse me distanciado, havia uma infância. 
Houve o distanciamento a partir da adolescência entre os dois irmãos, mas havia a 
cumplicidade de meninos.  
   
E mesmo porque na vida real há tantos irmãos que são criados juntos e têm tantas 
diferenças.  
Verdade. Além da personalidade, há a criação. Há casos em que o mais velho é mais 
cobrado, ou mais mimado... O do meio fica ‘no meio do caminho’... Ou o caçula é que é 
mais mimado... Eu sou o mais velho. Tenho um irmão de 23 e uma irmã de 13, por parte 
de pai. Mas também fui um pouco mimado porque fui criado muito próximo dos meus 
avós.  



A relação entre os irmãos, estas diferenças, apesar de ‘visíveis’, são muito sutis em 
cena. Como você reagiu quando leu o roteiro? 
Eu adorei. E até comentei isso com o Rodrigo. De uns anos para cá tenho recebido 
muitos roteiros. E este é um que se destacou, que tem algo diferente. É um assunto que 
não é muito abordado no cinema brasileiro. A questão de uma aristocracia quebrada 
paulistana... a família.  
Meu País é um filme para o público se emocionar, identificar... Tipo de filme que falta 
mesmo. Me sinto com a missão cumprida.  
 
 
Manuela 
(Debora Falabella) 
Uma menina que sofre de deficiência intelectual, muita ligada à mãe, e que a partir da 
morte da mesma passa a viver em uma clínica, tendo o pai ausente como única 
referência. Uma menina carinhosa e ingênua, e que vai enxergar em Marcos, o irmão 
mais velho, uma chance de ter novamente um porto seguro. 
 
Debóra Falabella é uma das mais talentosas atrizes da nova geração do cinema 
brasileiro. Versátil, esta mineira de Belo Horizonte já atuou em projetos que variam 
desde Dois Perdidos Numa Noite Suja, Lisbela e o Prisioneiro, Cazuza - O Tempo não 
Para, passando por A Dona História e Doce Amargo. “Para viver Manuela, não poderia 
ter encontrado atriz como a Débora. Além de ser uma atriz que seria capaz de entender 
uma personagem tão delicada, Débora tem muito talento para emprestar à Manuela a 
doçura necessária à personagem, que é uma mulher, mas também é uma criança”, 
comenta o diretor André Ristum. 
  
Você, Rodrigo Santoro e Cauã Raymond viraram uma família, principalmente na fase 
em que vocês foram para a fase de filmagens na casa da família. Como foi esta relação 
com eles? 
Apesar de entrar no meio do filme, de ter diárias até mais tranqüilas que as dos 
meninos, a minha relação com eles foi muito bem construída antes de entrar em cena. 
Fizemos uma preparação com a Laís Corrêa. Para mim foi um processo muito delicado. 
Foi de uma forma que eu gosto muito de trabalhar, que é por meio do corpo. Isso 
porque a Manuela é uma personagem difícil. Ao mesmo tempo em que ela é construída, 
não era possível construir uma psique pensando em construção de personagem. Não 
podia ser nada muito específico. Tinha de construí-la pensando em desconstruir. Tinha 
vir de outra maneira. 
  
Isso porque ela é muito instintiva, não? 
Exatamente. Foi instintiva a minha maneira de fazê-la também. Porque ela é uma 
criança, mas, ao mesmo tempo, ela não é só uma criança porque já tem o corpo de 
mulher, que reage instintivamente. Talvez tenha sido o meu trabalho mais intuitivo. Foi 
também a primeira vez que eu trabalhava depois de ser mãe. E ter a Nina, minha filha, 
comigo no set me fez lidar com tudo de uma forma diferente. 
  
De certa forma, você tinha uma criança ‘te ajudando’, não? 
Sim. Todo o gestual, do meu trabalho corporal, eu, de certa maneira, observei muito 



minha filha. Além disso, eu e a Laís tivemos muita liberdade. O André não queria que 
esta personagem entrasse e fosse ‘a personagem com um problema de deficiência 
intelectual’. Ele queria que ela entrasse de forma muito delicada. E o filme todo é assim. 
Não tem exagero. Há muita delicadeza em tudo. E por isso ele é muito mais real. Não há 
um dramalhão. Em todas as cenas, podemos pensar: ‘E se fosse a mais’?  
Na época das filmagens eu até pensava que em algumas cenas cabia ‘mais’. Hoje vejo 
que o André foi certeiro em suas escolhas. A relação da Manuela com o Marcos, de 
irmãos, o instinto paternal que ela desperta nele, o fato dele ser um cara durão que 
amolece, é muito mais importante do que ‘o problema de ter uma irmã com deficiência’. 
  
Foi difícil para você ser mãe, mulher e interpretar a Manuela, uma garota que é 
também uma criança? 
Foi. O André até teve receio de o fato de eu ter me tornado mãe pouco tempo antes das 
filmagens fosse atrapalhar por eu ter amadurecido demais, mas, na verdade, como já 
falamos, ajudou. Eu tinha um contato com o mundo intuitivo da minha filha, a Nina, 
muito grande. Isso ajudou a entender a Manuela.  
Quando filmamos, a Nina tinha cinco meses. Hoje, vejo o filme e penso que não é que eu 
‘inspirei’ a Manuela na bebê, mas este ‘algo intuitivo’ com que eu tinha contato todo dia 
me ajudou muito. Hoje, ela está com dois anos e, quando vejo várias cenas do filme, 
percebo como está parecido. Havia horas no set em que eu vivia mais a criança mesmo. 
 
Como é se ver na tela hoje? 
É muito gratificante. Mas há um desconforto sim. Nenhum papel meu até hoje foi 
parecido. Não estava acostumada. Foi muito bom de fazer. E quando é bom de fazer, é o 
que importa. É importante que um ator nunca caia na mesmice. Tenho conseguido fazer 
isso na TV, no teatro, com meu grupo, no cinema, e, ao mesmo tempo, ser mãe da Nina. 
 
 
Giulia 
(Anita Caprioli) 
Uma mulher elegante e refinada, apaixonada pelo marido. Tem como objetivo de vida o 
crescimento profissional e a possibilidade de ter filhos. Esse desejo é contido por conta 
da relação que Marcos tem com afetividades familiares, mas acaba aflorando durante a 
experiência no Brasil, que é para os dois, além de uma viagem física, também um 
profundo mergulho emocional. 
 
 
Armando 
(Paulo José) 
Este pai nunca conseguiu ser quem ele gostaria de ter sido para seus filhos. Afeto 
represado, carinho eventual, relacionamento distante. O único link ele consegue ter com 
o filho do meio é o financeiro. A partir do momento em que ele tem que cuidar de sua 
filha mais nova, acaba descobrindo um novo lado de seu caráter, não tendo tempo para 
poder colocar em prática com todos os filhos. 



PRODUÇÃO 
 
Gullane 
Os irmãos Caio e Fabiano Gullane se dedicam ao audiovisual desde o início da década de 
90, com produção de conteúdo para cinema e televisão. 
 
A dupla ganhou experiência com a retomada do cinema nacional e chamou atenção da 
crítica logo no primeiro longa com assinatura da Gullane. Bicho de Sete Cabeças, da 
diretora Laís Bodanzky, foi lançado no ano 2000 conquistando mais de 40 prêmios em 
todo o mundo. 
 
Fabiano e Caio especializaram-se em produção executiva, um nicho que lhes renderia 
muitos frutos. Foi então que surgiu o convite do renomado cineasta Hector Babenco 
para que os irmãos trabalhassem na superprodução Carandiru. A maturidade da parceria 
foi traduzida no filme, visto por quase cinco milhões de pessoas e indicado à Palma de 
Ouro no Festival de Cannes – um dos mais concorridos do mundo. 
 
Nesse período, uma nova sócia entra para fortalecer as bases da produtora. Débora 
Ivanov, advogada e produtora cultural, vivenciou com os irmãos Gullane a realização de 
diversos longas-metragens, com destaque para O ano em que meus pais saíram de férias 
- filme de Cao Hamburger que concretizou o trabalho da Gullane na área internacional, 
sendo vendido para mais de 30 países e tendo sido escolhido para representar o Brasil 
na disputa pelo Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. 
 
Em 2008, a holding de investimentos Quarup Participações Ltda se torna sócia da 
Gullane, tendo como seu representante o mineiro Gabriel Lacerda. Gullane 
Entretenimento S/A passa a ser sua nova denominação social. Além do foco na 
manutenção da qualidade já estabelecida, a mudança trouxe também a implementação 
de um planejamento de longo prazo e de práticas modernas de gestão. 
 
Paralelamente, a Gullane assume o compromisso de colaborar com ações sócio-culturais 
de iniciativa própria ou de parceiros. Em 2005, fundou o projeto social Oficinas Querô, 
Empreendedorismo e Cidadania através do Cinema, onde se mantém como parceiro do 
projeto que hoje se tornou Instituto Querô. 
 
Atenta também ao mercado de televisão, a Gullane fortalece sua atuação na criação de 
conteúdo para esse segmento. Tendo já realizado importantes produções como a série 
Alice para HBO Latin America, a Gullane incrementa os negócios de TV com novas 
associações. 
 
Buscando o contínuo aprimoramento da qualidade de suas produções, a Gullane conta 
com uma equipe estruturada para atender a importante sequência de trabalhos com já 
consagrados ou com novos talentos, colaborando de forma ativa no fortalecimento da 
indústria audiovisual do Brasil. 
 



Fabiano Gullane – Produtor 
  
Como foi que Meu País começou sua história na Gullane Filmes? 
A primeira coisa que chamou muita atenção no filme do André é que o filme partia de 
algo muito pessoal, da história de vida dele, com muita memória, muito sentimento. 
Havia muita paixão na história. Isso é crucial para um filme como Meu País, um filme 
sensível, de reencontros, de jornadas pessoais. E esta impressão não foi só nossa, dos 
produtores, mas sim da equipe toda. A verdade desta história é um dos elementos mais 
bonitos do filme. Sem contar que o André é muito querido da Gullane. É nosso 
colaborador há anos, é um parceiro incrível, dedicado, talentoso. Foi um grande prazer 
produzir seu primeiro longa-metragem. 
  
Ao longo do desenvolvimento do roteiro este ‘toque pessoal’ foi aumentando e a 
história ganhou com isso, não? 
Sim. O André passou alguns anos trabalhando no roteiro. E houve um tempo muito bem 
aproveitado neste desenvolvimento quando o projeto veio para a Gullane. Cada 
colaborador contribuiu muito para o projeto final. Esta fase de criação de roteiro foi 
crucial. Quando estávamos para entrar no set e filmar, este roteiro já estava redondinho 
e por isso conquistou todo mundo. 
  
Por estas e outras o filme tem a capacidade de emocionar o público, não? 
Sim. É nisso que apostamos na hora de dialogar com nosso público. É a emoção, de 
forma muito simples, na medida, sem exageros, mas com muita sutileza, que move o 
filme.  Não é uma cena em específico que emociona, mas sim toda a construção da 
narrativa desta família. Foi um mergulho muito bacana do André e de todos nós neste 
universo. 
 
Ao mesmo tempo em que é um filme tão intimista, a produção é complexa. Afinal, há 
cenas na Europa, Itália, em Paulínia, no litoral... 
Sim. O resultado cinematográfico do filme é único. É super maduro para um ‘estreante’ 
em longas. É uma co-produção (ainda que não oficial) muito bacana entre Brasil e Itália, 
por parte da Verdeoro, que nos deu um suporte incrível. E fora que todos os co-
produtores brasileiros trabalharam em uma parceria muito equilibrada. A Sombumbo, a 
Gullane, a própria Imovision, que é distribuidora mas acompanhou o projeto desde o 
roteiro, o Pablo Torrecillas, que é produtor executivo do filme, ao lado do Caio Gullane, 
e ajudou muito toda a coordenação de produção... 
  
Foi um grande desafio realizar este filme simples e, ao mesmo tempo, tão sofisticado? 
Sim. É uma produção complexa. Há o núcleo da Itália, o da clínica onde está a Manuela, 
a casa da família, as cenas do litoral. Foram muitas locações e todas muito bem 
produzidas também pela turma da arte, do figurino, da técnica. Para que ‘nada saltasse 
muito aos olhos’ foi preciso um trabalho harmonioso entre todos. Esta harmonia foi sim 
o grande desafio. Qualquer ‘item’ em que a gente ‘errasse a mão’ desequilibraria o 
resultado final. Sem contar que o André é extremamente caprichoso. Foi muito bom 
trabalhar com ele. 



Sombumbo Filmes 
 
A Sombumbo Filmes foi fundada em 2001 com o objetivo principal de produzir os filmes 
dirigidos por seu sócio principal e diretor, André Ristum, projetos com conteúdo 
universal, buscando o sucesso no mercado nacional e internacional.  
 
De 2001 a 2008, produziu e/ou coproduziu vários projetos que têm André Ristum como 
diretor: Homem voa? (9 min, 35mm), selecionado e premiado em vários festivais, entre 
os quais, Biarritz, San Diego e Havana; o longa-metragem documentário Tempo de 
Resistência (115 min, Digital), eleito entre os 10 preferidos do público na Mostra de 
Cinema de São Paulo e exibido Hors Concours no Festival de Gramado; o média-
metragem De Glauber para Jirges (18 min, 35mm, com Gullane e Latinamerica), 
selecionado Hors Concours para o Festival de Veneza e premiado em vários festivais, 
entre os quais, o Festival de Brasília e o É tudo Verdade; o média-metragem 14 Bis (24 
min, 35mm, com Latinamerica), filme de ficção sobre o primeiro vôo de avião da história 
de Alberto Santos Dumont, interpretado por Daniel de Oliveira, premiado em vários 
festivais e lançado em DVD, tendo grande sucesso de vendas; o média-metragem Nello’s 
(26 min, digital, com a Ioiô filmes), vencedor do Prêmio Aquisição do Canal Brasil no 
Festival É Tudo Verdade 2009. 
 
Agora, coproduz com a Gullane, o longa-metragem Meu País, o primeiro longa-
metragem de André Ristum, rodado em São Paulo, Paulínia e em Roma, na Itália. O filme 
tem em seu elenco Rodrigo Santoro, Cauã Reymond, Débora Falabella, Paulo José e a 
atriz italiana Anita Caprioli. Meu País tem previsão de lançamento para 2011, pela 
distribuidora Imovision. 
 
Atualmente a Sombumbo desenvolve A voz da Baleia, novo projeto de longa-metragem 
a ser dirigido por André Ristum. 



FICHA TÉCNICA  
 
Elenco 
Atores Principais: Rodrigo Santoro e Cauã Reymond 
Atrizes Principais: Debora Falabella e Anita Caprioli 
Atores Coadjuvantes: Nicola Siri e Eduardo Semerjian, Norman Mozzato, Luciano Chirolli, 
Stephanie de Jongh, Homero Kossac 
Participação Especial de Paulo José 
 
 
Equipe 
Direção: André Ristum 
Produção: Gullane, Sombumbo Filmes 
Roteiro: Marco Dutra, Octavio Scopelliti, André Ristum 
Fotografia: Hélcio Alemão Nagamine 
Montagem: Paulo Sacramento 
Direção de Arte: Guta Carvalho 
Figurino: André Simonetti 
Trilha Sonora: Patrick de Jongh 
Mixagem: Armando Torres Jr. e Luiz Adelmo 
Som Direto: Gabriela Cunha  
Produção de Elenco: Alessandra Tosi  
Preparação dos Atores: Lais Correa  
Som Direto: Gabriela Cunha  
Supervisão de edição de som: Luiz Adelmo  
Mixagem: Armando Torres Jr. e Luiz Adelmo  
Supervisão de pós produção: Patrícia Nelly 
Coordenação de marketing: Fred Avellar  
Direção de produção: Rodrigo Castellar  
Coprodução Executiva Itália: Daniele Mazzocca  
Produção Executiva: Caio Gullane e Pablo Torrecillas  
Produtores Associados: Manuela Mandler e André Sant'Anna  
Produção: Caio Gullane, Fabiano Gullane, André Ristum, Débora Ivanov e Gabriel 
Lacerda
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