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RESUMO 

Este relatório descreve o processo de realização de um documentário que investiga o 
que significa ser ator no Brasil, país com elevado grau de desvalorização da arte e da 
cultura. Tem como objetivo entender como este contexto se traduz no dia a dia do 
artista, ainda mais potencializado por uma sociedade pautada em altas demandas e 
expectativas. Através da produção de um documentário participativo e poético, 
acompanha o processo artístico de quatro atores e sua diretora/atriz em busca da 
compreensão de suas motivações na profissão. Com a utilização de quatro fontes, de 
origens e personalidades diferentes, expõe de forma subjetiva as distintas visões e 
reações de cada personagem, proporcionando como resultado um panorama amplo 
das dificuldades e também atrativos da profissão. Alguns autores essenciais para o 
embasamento deste projeto foram: Byung-Chul Han e Catherine Love para 
desenvolvimento do tema; Patricio Guzmán e Bill Nichols para desenvolvimento da 
peça. Os documentários Elena (2012) e Moscou (2009) também foram de crucial 
importância.  A profissão do ator é cercada de dualidades. Ao mesmo tempo que 
acolhe, também é ambiente catalisador de frustrações e ansiedade. Está diretamente 
relacionada com o ego do indivíduo e com o sentimento de inconformismo e 
deslocamento, fazendo-o buscar refúgio no caótico mundo artístico. O resultado deste 
projeto é um documentário criativo e inovador, que permite percebermos o pulsar das 
ansiedades das personagens e suas expectativas quanto aos enfrentamentos de sua 
profissão. 

Palavras-chave: 1. Jornalismo Cultural 2. Ator 3. Desvalorização da cultura 4. 
Documentário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This project describes the process of making a documentary that investigates what it 
means to be an actor in Brazil, a country with a high rate of devaluation of its art and 
culture. It aims to understand how such a scenario translates into the daily life of an 
artist, reinforced by a society with high demands and expectations. With a collaborative 
and poetic production, it follows the artistic process of four actors and their actress-
director in search of understanding their career motivations. By using four sources of 
different origins and personalities, it subjectively exposes distinct reactions and points 
of view for each character, providing a broad panorama of the gruelling and alluring 
aspects of the trade. The following authors were essential foundations of this project: 
Byung-Chul Han and Catherine Love for the theme development; and Patricio Guzmán 
and Bill Nichols for the piece development. The documentaries Elena (2012) and 
Moscow (2009) were also of major influence. The actor's craft is surrounded by 
dualities. It is welcoming but also catalyses frustrations and anxiety. It is directly related 
to one's ego and the feeling of displacement and non-conformism, making them seek 
solace in a chaotic world of art. The result is a creative and innovative documentary, 
which allows us to feel the pulse of the characters' anxieties and their expectations 
regarding the conflicts of their profession. 

Keywords: 1. Cultural Journalism 2. Actor 3. Devaluation of culture 4. Documentary 
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INTRODUÇÃO 

 

Este relatório descreve o processo de realização de um documentário sobre as 

dificuldades de ser ator - no sentido profissional, mas também íntimo – diante de um 

contexto atual de pouca valorização da cultura. É senso comum que áreas 

relacionadas às artes e formação cultural são colocadas em patamar secundário, tanto 

pelo cidadão comum - que muitas vezes vê tais áreas como passatempos e não 

profissões -, bem como pelos governantes brasileiros que não pensam duas vezes 

em realizar cortes orçamentários na cultura diante de situações de crise. No entanto, 

a cultura, junto à educação e à saúde, forma um dos pilares base para a construção 

e manutenção de uma sociedade democrática, inclusive, é reconhecida 

internacionalmente como um Direito Humano.  

A regulamentação da profissão de ator no Brasil só ocorreu em 1978. Até então, 

atores eram obrigados a se registrar com a mesma carteirinha que utilizavam as 

prostitutas. Na Era Collor, uma das primeiras medidas do presidente ao assumir o 

poder foi a de paralisação do Ministério da Cultura (MinC) e da Lei Sarney de Incentivo 

à Cultura. Em 2016, o presidente Michel Temer, seguindo os passos de Fernando 

Collor, também extinguiu temporariamente o MinC como forma de contingência de 

gastos públicos. Em 2019, o Ministério foi oficialmente extinto pelo atual presidente da 

República, Jair Bolsonaro, sendo absorvido pelo Ministério do Turismo. 

Há ainda a questão do desequilíbrio emocional que a profissão de ator pode 

ocasionar. Love (2018) comenta sobre como a saúde mental dos atores é 

preocupação menor dentro da indústria cultural. A instabilidade financeira da profissão 

somada a um contexto de altas demandas para seguir certos padrões de beleza, leva 

a uma fragilização da autoestima desses indivíduos. No Brasil, esse fator é 

potencializado por um contexto de pouca valorização de áreas culturais e a falta de 

apoio governamental. 

A partir desses conceitos, a pergunta problema deste projeto é: “um documentário 

participativo e poético é capaz de desvendar e expor os anseios mais íntimos de 

atores brasileiros na realidade atual?”  

Para responder esta pergunta problema, os objetivos principais são: 
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• Realizar um documentário participativo e poético sobre os anseios mais íntimos 

dos atores e atrizes na realidade brasileira; 

• Analisar as diferenças e semelhanças das dificuldades enfrentadas por 

distintos perfis de atores dentro do contexto brasileiro de pouca valorização da 

cultura. 

Os objetivos secundários são: 

• Entrevistar atores de perfis distintos; 

• Estudar documentários que tenham o ator como tema central; 

• Estudar documentários participativos e poéticos; 

• Ler livros e artigos sobre a realização de documentários; 

• Estudar o papel da cultura na construção da sociedade. 

A cultura é parte chave da manutenção da democracia e, portanto, é assunto de 

interesse público. Além de ajudar a preservar a identidade nacional, estimula a 

empatia e o confronto entre opiniões diversas, ferramentas essenciais para a 

cidadania democrática (EUTIS, 2018). Ademais, tendo em vista o embate entre o atual 

governo e o meio artístico, esse projeto enquadra-se no critério de noticiabilidade de 

atualidade. Como dito anteriormente, Jair Bolsonaro, em um de seus primeiros atos 

ao assumir a presidência, extinguiu o Ministério da Cultura e, durante sua campanha 

eleitoral, deixou claro sua hostilidade às artes e leis de incentivo à cultura, dando início 

a uma guerra cultural. A realização deste documentário visava aproximar o público 

leigo dos meios artísticos, através da visão de atores, promovendo, assim, um 

panorama mais amplo sobre a atual situação cultural brasileira. 

Além do contexto de instabilidade das políticas públicas, procurou-se investigar o 

quanto a alta competitividade e demanda do meio artístico afeta o lado emocional do 

ator no Brasil. Love (2018) cita pesquisa realizada pelo Stage, Equity and Spotlight, 

em 2015, a qual aponta o prejuízo da saúde mental de atores do Reino Unido por 

conta das exigências da profissão. Não foram encontradas pesquisas que evidenciem 

a questão da saúde mental dos atores no Brasil, o que demonstra a importância de 

se estudar tal tema, sendo pouco explorado dentro do contexto brasileiro de 

insuficiente valorização da cultura.   

Para desenvolvimento do tema, o projeto teve como referência os documentários 

“Moscou”, de Eduardo Coutinho, “Elena”, de Petra Costa e o artigo “Racionalidades 

no fazer artístico”, de Mariana Souza e Alexandre Carrieri . O livro “O poder da cultura”, 
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de Leonardo Brant, e a reportagem “Projeto de Bolsonaro para a cultura retoma 

conceitos de era nacionalista”, de Ana Paula Sousa, contextualizaram o papel da 

cultura na sociedade brasileira. O ensaio “Sociedade do cansaço”, de Byung Chul 

Han, contextualizou as demandas da sociedade atual. Também foram lidas 

reportagens que retratam a situação emocional do ator como “We're not talking about 

this”, de Catherine Love, e “Como não ser ator”, de Emílio Fraia.  

Para desenvolvimento da peça, foram lidos os livros “Introdução ao Documentário”, 

de Bill Nichols, “Filmar o que não se vê: um modo de fazer documentários”, de Patricio 

Guzmán, “Documentário: o cinema como testemunha”, organizado por Maykel 

Ponjuán e Marcelo Müller, e a tese “Elementos constitutivos do documentário Elena, 

de Petra Costa”, de Hugo de Almeida Harris.  

Para aprofundamento jornalístico, foram lidos os livros “Jornalismo Cultural”, de 

Daniel Piza, e “Jornalismo cultural no século 21”, de Franthiesco Ballerini.  

Buscou-se estudar atores como indivíduos inseridos em um contexto de pouca 

valorização cultural, dos mais diferentes perfis em termos de etnia, sexualidade, 

identidade de gênero, idade, origem e personalidade. Após levantamento de fontes, 

foi realizado um recorte com quatro personagens principais e, a partir de cada perfil, 

foi desenvolvido um roteiro base para direcionamento das entrevistas, encontros 

semanais e consequente arco narrativo do documentário. 

  

1 Referencial Teórico 

 

1.1 O que é ser ator na sociedade brasileira atual 

 

Em situações de crises econômicas, a cultura, em mais de uma ocasião, assumiu 

o papel de “gastos supérfluos”, levando a cortes orçamentários pelo governo (BRANT, 

2009). Segundo o autor, até o século XX, a cultura ainda era vista apenas como 

patrimônio simbólico, ou seja, a cultura como algo dado, como códigos de convivência 

e civilização. O reconhecimento da cultura como uma atividade econômica e profissão 

é, portanto, algo recente. O ator João Campos, em reportagem a Nunes (2018), sobre 

optar por uma profissão artística, afirma: “É instável emocionalmente e 

financeiramente, tem muito preconceito, a gente é visto como vagabundo.” 

Eduardo Coutinho, em seu documentário “Moscou”, abre os bastidores do notório 

Grupo Galpão, uma companhia de teatro de Belo Horizonte. A pedido de Coutinho, o 
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grupo monta trechos da peça “As Três Irmãs”, de Anton Tchékhov, mostrando o quão 

imersivo pode ser o processo de criação do ator. Souza e Carrieri (2011), em um 

estudo sobre o fazer artístico, também entrevistam integrantes do Grupo Galpão. Os 

dados coletados pelos autores mostram que grande parte dos atores da companhia, 

no início da carreira, foram obrigados a assumir empregos paralelos como forma de 

sobrevivência. A profissionalização está relacionada com o sujeito assumir o desejo 

pela carreira artística (SOUZA; CARRIERI, 2011). A partir das entrevistas, os autores 

afirmam: “[...] a sociedade de forma geral seria uma personagem receptora implícita, 

pois a decisão em iniciar um caminho profissional no teatro acarretaria uma mudança 

no padrão das práticas sociais dos sujeitos entrevistados.” (p. 8) 

Atualmente, o presidente Jair Bolsonaro tenta reforçar o controle do Estado sob a 

cultura com ideais nacionalistas de épocas passadas (SOUSA, 2020). Brant (2009) 

afirma que tanto Getúlio Vargas, quanto o governo da Ditadura Militar utilizaram a 

cultura como plataforma política e forma de controle através de um discurso 

nacionalista. De acordo com Sousa (2020), Bolsonaro tem como discurso a realização 

de produtos culturais voltados ao que afirma ser a maioria da população, que, na 

concepção do presidente, é conservadora e tradicionalista. Bolsonaro, ao perceber a 

falta de supremacia do Estado diante de mudanças significativas na cultura, passou a 

assumir táticas mais repressivas, levando a uma guerra cultural. 

Em meio a esse contexto da política brasileira, há ainda as configurações da 

sociedade atual. Segundo Han (2017), cada época apresenta enfermidades que 

influenciam diretamente os indivíduos inseridos nela, dessa forma, a pós-

modernidade é marcada por doenças neurais como depressão e ansiedade. Esse 

excesso de positividade da sociedade do desempenho entra em contraposição com a 

sociedade disciplinar de Foucault, a qual era pautada na repressão e negatividade, o 

que gerava “loucos delinquentes”. A sociedade atual do desempenho, por sua vez, 

geraria “depressivos e fracassados”.  

No Brasil, a preparadora de elenco Fátima Toledo, inspirada nos conceitos de 

Stanislavski e Stella Adler, possui métodos físicos e psicológicos exaustivos de 

trabalho de atores, como é possível ver na reportagem de Fraia (2009), em que 

acompanhou cinco dias de um curso ministrado por ela, fazendo um panorama da 

carreira da mesma. O ator e diretor de teatro Mário Bortolotto, em entrevista à matéria, 

critica o método e afirma que muitos atores reclamam da maneira como a preparadora 

de elenco conduz seus processos, mas que não falam publicamente pelo medo de 
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não conseguirem novos trabalhos, tendo em vista o peso do nome de Fátima Toledo 

na indústria cinematográfica brasileira.   

A profissão do ator é caracterizada por sua instabilidade. A autoestima dos 

profissionais dessa área muitas vezes está atrelada ao sucesso de conseguir novos 

trabalhos (LOVE, 2018). A indústria espera que atores estejam sempre disponíveis 

emocionalmente e poucos levam em conta a maneira como isso afeta suas saúdes 

mentais. A autora cita pesquisa realizada em 2015 pelo Stage, Equity and Spotlight, 

com base em entrevistas de atuantes da área de entretenimento do Reino Unido, 

sendo a maioria destes do teatro, e 46% descreveram sua saúde mental como pobre 

ou mediana. Além disso, a maioria afirmou apresentar problemas de ansiedade, 

depressão e oscilação de humor por conta do trabalho.     

Um exemplo com consequências mais extremas desta problemática está no 

documentário “Elena”, em que Petra Costa investiga o suicídio de sua irmã mais velha, 

uma atriz que tenta, sem sucesso, construir carreira em Nova York. Elena sempre foi 

incentivada a seguir seus sonhos, soma-se a isso um contexto de uma sociedade de 

positividade extrema. Han (2017) afirma que o quadro depressivo do sujeito pós-

moderno decorre de uma sociedade de altas demandas, pautada pela ideia do “Yes, 

we can” americano em que se acredita que, com esforço, todo sonho é palpável de 

ser realizado. 

 

1.2 Documentário 

 

Nichols (2016) tem o documentário como um dispositivo ligado à “realidade 

histórica”, assim, é fiel aos fatos, ao mesmo tempo que se equilibra com a visão 

criativa de seu realizador. Para Guzmán (2017) o documentário é constituído por 

“átomos dramáticos”, sendo estes acontecimentos da vida, com os quais o 

documentarista constrói sua narrativa. Nichols (2016) também afirma que os 

documentários funcionam como representantes do público, comparando-os a uma 

democracia representativa ou mesmo a um advogado que defende os interesses de 

seu cliente.  A partir desta comparação, o autor afirma:  

 
[..] os documentários não defendem simplesmente os outros, representando-
os de maneiras que eles próprios não conseguiram; em vez disso, intervêm 
mais ativamente ou propõem uma interpretação para obter consentimento ou 
influenciar uma opinião. (NICHOLS, 2016, p. 62)   
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O documentário é um gênero pautado na subjetividade e reflete a opinião de 

seu autor (GUZMÁN, 2017). A objetividade pouco importa na construção de um 

documentário, mas sim sua credibilidade e autenticidade, sendo um espaço para 

estimular a reflexão.  

Dentro da relação entre documentarista, filme e público, Nichols (2016) aponta 

que o espectador possui vivências prévias que influenciam a maneira de receber 

determinado filme. Bailblé (2012) acredita que o espectador é um ator da realidade na 

qual está inserido e busca reconhecer-se nas personagens e situações, portanto, não 

pode ficar indiferente ao que é proposto pelo filme.    

Existem inúmeras realidades a partir do olhar de cada um, transformando-se 

em um “caos de realidade”. Para Guzmán (2017), a maneira de se encontrar em meio 

a esse caos é através de dois tópicos: o ponto de vista e a distância. Esse autor 

acredita que não é possível realizar um filme documental sem um ponto de vista, ou 

seja, sem uma opinião sobre o assunto em questão. Tendo isso em mente, também 

é preciso, em um segundo momento, realizar um distanciamento do tema, o que 

otimiza a organização e tomada de decisões criativas para, assim, encontrar o que 

Nichols (2016) chama de voz do documentário. A voz do documentário não se refere 

somente a uma narração, mas tudo que compõe o desenvolvimento do produto, a 

exemplo, a maneira de realizar a montagem, o que gravar, como gravar e como 

organizar em narrativa todo o material (NICHOLS, 2016).    

     

1.3 Documentários participativo e poético 

 

Nichols (2016) classifica um documentário como participativo a partir da interação 

do cineasta com seu tema.  As pessoas, portanto, assistem a um documentário 

participativo para testemunharem o mundo histórico através do olhar de alguém que 

se relacione ativamente com os atores sociais. Esse modo de documentário está 

ligado ao cinema vérité, o qual não ignora que a presença da câmera altera a realidade 

apresentada. O autor enfatiza que a entrevista é uma das formas de interação entre 

documentarista e personagem mais comuns desse modo, em que se une diferentes 

experiências e relatos em uma única história. A entrevista é uma forma de direção de 

atores no documentário (BAILBLÉ, 2012), mas Nichols (2016) enfatiza que é preciso 

tomar cuidado com o excesso de direção.  



17 
 

Por outro lado, em um documentário poético, muitas vezes, os atores sociais não 

assumem forma de personagens com complexidade psicológica e um ponto de vista 

definido (NICHOLS, 2016). O que mais importa nesse modo é representar o mundo 

histórico através do “estado de ânimo”, ou seja, as emoções têm mais peso do que 

elementos fatuais. Dessa forma, não prioriza uma montagem tradicional em 

continuidade e explora o que Nichols chama de “justaposições espaciais”, em que se 

brinca com o tempo e espaço da narrativa, os quais possuem tanto peso para o 

desenvolvimento do arco narrativo quanto os depoimentos e memórias das 

personagens. Harris (2018) comenta como o documentário poético toma proveito da 

evolução técnica cinematográfica, a qual possibilita a manipulação da imagem e som, 

através de cortes e tratamentos digitais, ou mesmo por recursos próprios das 

câmeras. O autor afirma: “Todos os elementos estão a serviço da exposição do olhar 

sensível do cineasta para aquelas imagens e sons e sua relação estética com elas.” 

(p. 77)     

 

1.4 Jornalismo Cultural 

 

Piza (2003) afirma que na reportagem do jornalismo cultural, o hard news possui 

menos peso do que em outros cadernos. Segundo o autor, um bom repórter cultural 

necessita de imparcialidade e excelente apuração, mas também criatividade na 

abordagem. O mesmo autor ainda afirma que em matéria de apresentação, a qual 

introduz o leitor a um assunto que desconhece, é importante uma dose de 

subjetividade, onde há exposição de seu ponto de vista.  

Ainda para Piza (2003), o jornalista cultural deve estimular o leitor a desenvolver 

opinião ao convidá-lo a conhecer novo repertório e provocá-lo diante de opiniões 

diferentes da própria. O jornalista também deve funcionar como um filtro em um 

contexto de bombardeamento de produtos culturais. Diante desse pensamento, o 

autor afirma: 
É o único meio [...] de vencer os preconceitos em relação à chamada indústria 
cultural – seja o preconceito que supõe que ela esteja a serviço de uma 
ideologia opressora e produza apenas massificação e jamais a grande arte, 
seja o que supõe que ela é mera expressão direta da vontade da maioria e 
se limita a atender aos diversos gostos vindos da sociedade. (PIZA, 2003, p. 
69) 

Silva (1997, apud BALLERINI, 2015) acredita que essa abertura para matérias 

frias dentro da editoria leva muitas pessoas a relegar o caderno a um plano inferior. 
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Sendo assim, em momentos de crise financeira, por ser considerado menos urgente, 

o caderno da cultura é o primeiro a sofrer cortes de equipe. Ballerini (2015) aponta 

como a imprensa brasileira sofreu uma de suas piores crises econômicas no início do 

século XXI. O autor complementa: “Isso fez que, hoje, inúmeros editores atuem 

também como revisores, redatores e pauteiros – funções essas muitas vezes 

repassadas a repórteres e até a estagiários sem grande experiência profissional.” (p. 

59) 

Piza (2003) acredita que o jornalismo cultural vive uma crise identitária em 

relação ao surgimento de produtos culturais massificados no século XX. A partir disso, 

o jornalista deve observar o mercado cultural sem preconceitos ideológicos e políticos, 

não deve cair em um elitismo, em oposição a democratização da cultura, mas também 

não deve subestimar a capacidade do leitor. Silva (2000, apud BALLERINI, 2015) 

critica a nova tendência de evitar o desenvolvimento de textos complexos a fim de não 

afastar os leitores, exigindo cada vez menos tempo e raciocínio do leitor. Ballerini 

(p.58) afirma: “...jornalismo cultural de qualidade é, antes de tudo, reflexão.”  

 

2 Desenvolvimento da peça 

 

1.1 Sobre o contexto vigente e sua influência na linguagem 

 

Este projeto começou a ser desenvolvido no primeiro semestre de 2019, no 

entanto, quando chegou a hora de colocá-lo em prática, o contexto global era de 

isolamento social diante da pandemia da COVID-19. Surge então a questão: como 

realizar um documentário sobre uma profissão tão tátil e íntima como a do ator, sem 

poder estar presente fisicamente no mesmo cômodo? No entanto, notei que esta era 

uma problemática não somente minha, mas de todo uma classe artística 

impossibilitada de trabalhar e obrigada a adaptar-se. Após conversa com meu 

orientador e inúmeras reflexões, cheguei à conclusão que simplesmente negar o 

contexto vigente não era uma alternativa. Decidi, portanto, não só assumir, mas 

agregar a linguagem de videochamada e realizar o documentário através da 

plataforma Zoom, usando como fator diferencial da estrutura narrativa. Ao invés de 

encarar a situação como um empecilho, percebi uma oportunidade de expandir o 

projeto. Se antes a possibilidade de encontros semanais com os atores selecionados 
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era inviável, devido ao alto custo logístico, com a utilização da videochamada, tornou-

se uma realidade palpável.  

 

2.1 Fontes 

 

A fim de mostrar os vários pontos de vista da profissão, busquei atores com 

diferentes perfis, levando em conta idade, sexualidade, identidade de gênero, etnia, 

origem e objetivos profissionais. A ideia inicial era também levar em conta o nível de 

notoriedade das fontes, chegando a um número de seis personagens principais, 

sendo três que ainda buscam seu espaço no mercado de trabalho e três que já 

possuem nome estabelecido no mundo artístico. Após encontrar dificuldades em obter 

retorno de atores conhecidos no meio, como Grace Passô e Débora Falabella, e 

analisar o rumo que os encontros semanais tomavam, concluí que tal inserção não 

fazia mais sentido. Com os encontros virtuais, o projeto passou a caminhar 

espontaneamente a uma interessante direção: a perseverança do artista 

desconhecido diante de constantes negativas e suas próprias frustrações e 

expectativas.  

Assim, o recorte final das fontes ficou:        

- André Lu: ator, tem 22 anos. Atualmente, é membro da companhia Os Satyros 

e recentemente se formou na SP Escola de Teatro.     

- Fabia Mirassos: atriz, tem 40 anos, é transexual. Tentou seguir a profissão 

quando tinha 18 anos, mas desistiu e só retomou a carreira em uma idade mais 

avançada. Além de atriz também é visagista, profissão que a ajuda a pagar as contas.  

- Larissa Brito “Fada”: atriz, tem 34 anos. Trabalha desde criança como atriz, 

porém, é formada em Administração e Moda. É casada com outro ator, os dois 

mudaram-se de Goiânia para São Paulo por conta da profissão.  

- Guilherme Andrade: ator, tem 28 anos. Formado em Direito, porém não exerce 

a profissão. Iniciou a carreira como modelo, tendo por meio dela descoberto o Teatro. 

Hoje é pós-graduado em direção teatral. Foi convidado também para dar apoio como 

assistente de direção nos encontros semanais. Dentre as fontes, era o único que já 

conhecia todos os envolvidos.     

Uma quinta fonte também foi abordada. O ator Vítor Berti entrou posteriormente 

no projeto encarnando o personagem de um ator argentino relativamente famoso em 

seu país. Sem que os demais soubessem de sua real identidade, sua participação 
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tinha o intuito de trazer provocações ao grupo. Apesar de ter contribuído bastante no 

desenvolvimento dos encontros, tomei a decisão de cortá-lo da versão final, preferindo 

priorizar outras narrativas as quais julguei mais importantes. 

Além do mais, é importante mencionar que sou atriz e interajo com as fontes a 

partir do ponto de vista de “diretora-atriz”. Comecei a fazer teatro aos 11 anos, em 

Curitiba. Com 20 anos me mudei para o Rio de Janeiro para estudar cinema na 

Academia Internacional de Cinema e também tentar a sorte como atriz. Atualmente, 

tenho 25 anos, moro em São Paulo e estudo Jornalismo na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.  

 

2.2 Entrevistas individuais à distância 

 

Após decidir realizar o documentário à distância, contatei cada uma das fontes 

para marcar entrevistas individuais. As entrevistas foram realizadas de maneira 

casual, como uma conversa, cada um em sua própria casa, em um ambiente propício 

ao conforto. Como Nichols (2016) afirma, o documentário funciona como uma espécie 

de advogado que defende os interesses de seu cliente. Sendo assim, este projeto visa 

advogar pela causa dos atores diante de um contexto de pouca valorização cultural e 

aproximar o público leigo do universo artístico. Pensando nisso, foram adotadas duas 

estratégias: 

- Realizar perguntas sobre como a fonte se relaciona no mundo artístico e como 

funcionam questões práticas da profissão. Dessa forma, além de se aproximar de 

espectadores que já estão inseridos nesse meio, também agrega conhecimento 

àqueles que desconhecem a parte prática da profissão. 

- Realizar perguntas que dizem respeito à construção pessoal da fonte e que 

não necessariamente se relacionam com a profissão. Dessa forma, dando maior 

abertura para a identificação do público leigo com as personagens. 

Para o desenvolvimento das conversas, levei em conta o que Guzmán (2017) 

afirma sobre evitar começar uma entrevista com as perguntas chave, sendo este 

também um procedimento tipicamente jornalístico, “uma entrevista é um lento 

caminho de subida.” (p. 122). Além disso, o autor enfatiza a importância de deixar o 

entrevistado pensar antes de responder cada pergunta, fugindo de uma “entrevista 

ping-pong”. As perguntas-chave, inseridas no meio das conversas de forma casual, 

foram: “Como lida com as rejeições dentro da profissão de ator?”; “Qual o maior sonho 
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como ator?” e “qual o maior sonho em um panorama geral?” - desta forma, busquei 

entender o quanto as duas respostas entravam em convergência; “Como se 

relacionam com a busca por fama ou reconhecimento e o quanto isto influencia no 

quesito emocional?”; “Como o contexto de desvalorização da cultura influencia na 

profissão e qual o papel do artista na mudança deste panorama?” 

Importante também ressaltar que pedi previamente que as fontes pensassem 

e trouxessem histórias relacionadas com a profissão e/ou trajetória pessoal que 

gostariam de compartilhar. Esta foi uma estratégia adotada e bem sucedida, 

proporcionando maior autonomia e segurança para os entrevistados, além de 

aprofundar a dinâmica de troca.  

No início de cada entrevista, aproveitei para convidá-los a participar de 

encontros semanais. Estando todos de acordo, passamos a nos reunir de maneira 

virtual às terças-feiras, entre 19h30 e 23h, pagando um cachê simbólico de 25 reais 

por encontro.    

 

2.3 Encontros semanais à distância 

 

Os encontros semanais aconteceram entre 29 de setembro e 24 de novembro, 

através da plataforma Zoom. A princípio, a proposta era realizar, com base em 

proposições de cenas e improvisações, um esquete que tinha como mote a 

impossibilidade de se ensaiar virtualmente devido a influências alheias (falhas da 

internet, microfones não mutados e afins). O esquete seria alternado com as 

entrevistas realizadas anteriormente, como um apoio. No entanto, no decorrer do 

processo, tais interrupções passaram a ocorrer espontaneamente e de maneira muito 

mais orgânica. Além do mais, comecei a observar que a investigação dos cinco atores, 

incluindo eu, sobre seus sentimentos e motivações como artistas tornava-se muito 

mais relevante do que a encenação de um roteiro decorado.  Nichols (2016) adverte 

sobre como o excesso de direção pode ser prejudicial e, levando isso em conta, decidi 

deixar de lado a construção do esquete, permitindo com que os encontros fluíssem 

mais livremente. O que era para ser apenas um respiro acabou tornando-se a alma 

central deste documentário.    

A primeira proposta de cena tinha como tema “o significado de ser ator no Brasil”, 

propositalmente amplo a fim de entender o perfil de cada personagem dentro do 

processo. Daqui saíram cenas muito interessantes como o próprio início do 
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documentário com Guilherme atuando, cena a qual pediu minha ajuda no papel de 

“diretora ranzinza”. A cena da Larissa falando sobre ser atriz em 2020 e André 

cantando o hino nacional da África do Sul também são frutos desse tema. Todas estas 

cenas foram retrabalhadas, no entanto, com exceção da cena do André, optei por 

utilizar no corte final a primeira versão das propostas, pelo frescor espontâneo antes 

mais presente.  

No decorrer dos encontros, passei a afunilar cada vez mais os temas propostos, 

usando as entrevistas individuais como fonte de trabalho. Exemplo disso está na cena 

“Como construir um artista brasileiro” de André, tendo como base uma transcrição da 

entrevista de Fabia em que fala sobre como muitos veem “a mulher trans antes da 

atriz”, fazendo-a se sentir como um “rato de laboratório”. A cena final de Fabia, “Nunca 

desista de seus sonhos: brilhos e estrelas”, é a junção de duas propostas; a primeira 

parte é uma caricatura de um fragmento da entrevista da Fada, em que fala sobre o 

temor da sobrinha Valentina desenvolver uma veia artística, trecho o qual ficou de fora 

no corte final; a segunda parte é derivada do tema “sonhos” e é uma reação a uma 

discordância entre mim e Fabia a respeito do papel do artista no incentivo aos sonhos. 

Considerei importante manter a discussão no corte final a fim de exemplificar como a 

mentalidade da sociedade do desempenho de Han (2017) está presente na 

construção da persona do ator, em que acredita muitas vezes que, com esforço, toda 

e qualquer meta pode ser realizada.  

As entrevistas individuais tiveram pouco espaço no corte final do documentário, 

porém, foram essenciais para o desenvolvimento e aprofundamento das cenas e 

discussões dos encontros semanais, como, em outro exemplo, a “imortalização da 

arte”, oriunda da entrevista de Guilherme. 

 

2.4 Gravações presenciais e montagem 

 

Com a flexibilização do isolamento social, após conversa com meu orientador, 

optei por realizar filmagens pontuais de maneira presencial, proporcionando assim um 

respiro das imagens de baixa qualidade da videochamada. Tais filmagens foram 

realizadas no decorrer das duas primeiras semanas de novembro, com a assistência 

de direção/câmera de Guilherme Andrade, Larissa Brito e Bruno de Paula, alternando-

se em cada dia de filmagem para reduzir o número de pessoas envolvidas e 

minimizando os riscos de contaminação.  Para captação de imagem utilizei uma 
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filmadora XA50 da Canon e uma DSRL Nikon D7500. A captação do som foi realizada 

com um microfone RODE Pro +.     

A ideia inicial era reproduzir trechos das entrevistas individuais de maneira 

atuada, podendo jogar, posteriormente na edição, com encenação e realidade. 

Porém, esta função acabou sendo substituída pelas proposições dos encontros 

semanais. Decidi, então, levando em conta os temas trabalhados no processo, 

roteirizar pequenas performances para as gravações presenciais, o que facilitou 

transições e beneficiou a coesão do arco narrativo do filme.  

Guzmán (2017) critica documentários participativos que se baseiam apenas em 

uma sequência de entrevistas, sem nenhum intervalo e respiro. Harris (2018) fala 

sobre a manipulação da imagem e som que o documentário poético possibilita a favor 

da visão do cineasta. A partir destes dois pensamentos, realizei a montagem desta 

peça participativa e poética, procurando encontrar o que Nichols (2016) chama de 

“voz do documentário”.   

Ao assumir a linguagem de videochamada, senti a necessidade de criar maior 

dinamismo na edição do material para dessa forma agregá-la verdadeiramente ao 

documentário. Tendo como inspiração filmes da nouvelle vague francesa - a qual 

refuta uma montagem “invisível”, típica do cinema hollywoodiano - utilizei recursos de 

corte seco, “jump cut” (edição com saltos cronológicos da construção da narrativa 

visual) e “freeze-frame” (frames congelados). O filme “Jane B. por Agnès V.”, de Agnès 

Vardas, foi também referência por sua variação de estéticas dentro de um mesmo 

produto audiovisual. Desta maneira, consegui dar movimento à imagem planificada 

do encontro virtual, fazendo com que o espectador se descolasse da tela e até mesmo 

esquecesse que aquelas eram imagens capturadas no Zoom.      

A cena final - também gravada presencialmente - é fruto de uma encenação/dança 

em cima da música “Na hora do almoço” de Belchior. Após cotação da aquisição dos 

direitos com a Editora Irmãos Vitale, precisei encontrar soluções para não descartar 

essas filmagens, pois o valor pedido era muito alto. Criei, depois de muita reflexão, 

um texto narrativo baseado em uma situação que havia recentemente acontecido 

comigo enquanto assistia à série “Mars” da National Geographic, fazendo um paralelo 

com nosso grupo de atores e as conversas realizadas em processo. Usando como 
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princípio o “efeito kuleshov”1, ressignifiquei as imagens captadas em favor da nova 

proposta narrativa.      

 

2.5 A escolha do título 

 

“Suspensão de descrença” é uma espécie de acordo que o público faz com uma 

determinada história narrada em que aceita como verdadeiras as premissas ali 

expostas, por mais irreais e fantasiosas que sejam. O termo me foi introduzido durante 

uma aula de Literatura ministrada pelo professor Renato Modernell, na Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. Logo que aprendi seu significado, pensei que esse seria um 

bom título para o documentário, tendo em vista que, dentro do produto audiovisual, o 

trabalho do ator está diretamente relacionado com o nível de sustentação dessa 

suspensão de descrença pelo espectador. Ademais, aproveitei para me apropriar de 

seu significado e transferi-lo ao contexto árido do meio artístico, sendo preciso anular 

a falta de crença e realmente acreditar em seus objetivos finais para que haja 

perseverança e a não desistência da profissão.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer da faculdade de Jornalismo, fui introduzida a inúmeros 

pensamentos que considero essenciais para minha formação tanto profissional 

quanto pessoal. Gostaria de destacar duas matérias do curso que foram muito 

importantes para o desenvolvimento deste trabalho. Nas aulas de Grande 

Reportagem, ministradas pela profª. Patrícia Paixão, por exemplo, aprendi a 

importância de se praticar um jornalismo humanizado. Um jornalista deve ser curioso 

e ser capaz de instigar suas fontes, mas não deve encarar sua profissão como um 

ofício mecanizado. Um bom profissional da área surge, acima de tudo, do respeito às 

relações humanas. 

 
1 Efeito Kuleshov é uma teoria de edição de imagem desenvolvida pelo cineasta soviético Lev Kuleshov 
no início do século XX. Baseia-se na noção de que a maneira como uma imagem é seguida de outra 
imagem causa um impacto direto na mensagem recebida pelo espectador. Em experimento, Kuleshov 
gravou o ator Ivan Mosjouskine apenas encarando a câmera, com expressão neutra. Na edição, 
intercalou esse plano com três takes diferentes: um prato de sopa, uma criança morta, uma mulher 
deitada. No primeiro take, surgia a impressão de que Mosjouskine estava com fome. No segundo, de 
que estava triste. No terceiro, de que estava sexualmente atraído pela mulher.  Dessa maneira, prova 
que a montagem de um produto audiovisual tem forte influência em sua construção narrativa e no 
significado que se deseja transmitir.  
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Como estudantes do curso, somos constantemente relembrados de regras 

básicas do fazer jornalístico. Sobre a importância da imparcialidade e da objetividade. 

Sobre a boa apuração. Sobre como noticiar um fato com clareza e mesmo sobre o 

que devemos escrever dentro dos critérios de noticiabilidade. Essas noções são 

primordiais e são rapidamente internalizadas. Em Teorias do Jornalismo, no entanto, 

aprendi com o prof. Hugo Harris a traduzir tais regras em conteúdo dinâmico. Esses 

conceitos atrelados à preservação da ética na profissão não devem ser vistos como 

maneiras de podar o lado criativo, muito pelo contrário, devem servir para nortear o 

jornalista e impedi-lo de cair em banalidades que de nada contribuirão para o objetivo 

principal da profissão: informar. Vejo, assim, um ponto de congruência entre 

Jornalismo e artes, a capacidade de estimular o pensamento crítico. 

Fazer este projeto através da perspectiva do olhar jornalístico foi fundamental 

para o processo investigativo do tema. O fato de eu ser atriz poderia facilmente fazer 

com que os encontros semanais em grupo se tornassem apenas um espaço de troca 

criativa sem aprofundamento das reais motivações e sentimentos inerentes aos 

indivíduos ali inseridos. Como dito anteriormente, a noção da importância da 

imparcialidade dentro da profissão sempre foi muito frisada. É fato que nenhum 

jornalista jamais conseguirá se desprover totalmente de sua opinião formada e nem 

acredito que deva. No entanto, abordar as fontes e situações com afastamento do 

assunto é preciso para que não haja manipulação do tema. Procurei nas entrevistas 

e encontros me colocar, sempre que possível, como um elemento de ponto de 

equilíbrio, servindo como agente instigador e trazendo provocações, baseadas em 

argumentos factuais, a fim de tirá-los de suas zonas de conforto.   

O presente projeto é, acima de tudo, uma reflexão. Propõem-se a investigar o 

que significa ser ator no Brasil. Ora, qual melhor forma de buscar respostas a esta 

questão se não através do ofício e experimento do próprio ator? Este documentário, 

como a maioria dos processos artísticos, é um resultado de tentativa e erro. Foram 

muitos equívocos antes que eu pudesse encontrar uma voz coerente, tendo como 

produto final uma série de erros evoluídos em acertos. De todas minhas decisões, 

considero de grande importância a escolha de realizar as gravações majoritariamente 

através de videochamada. Assim, consegui expor na prática as dificuldades presentes 

na profissão, além de servir como um registro histórico do contexto global vivido 

decorrente da pandemia da COVID-19. 
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 Outro acerto foi a seleção de fontes plurais, em especial no que se refere a 

trajetórias profissionais e personalidade, proporcionando uma análise jornalística 

apurada. Guilherme, por exemplo, representa o lado mais lúdico do ofício, expõe ao 

espectador uma visão sonhadora, em congruência com a lógica do “american dream”. 

Fabia também possui uma visão otimista, mas sem deixar de ser realista. Esse fator 

está diretamente relacionado com suas vivências prévias, tendo em vista que 

abandonou a profissão aos 18 anos por não conseguir conciliar o preconceito social 

de ser transgênero ao mesmo tempo que atriz. Quando retomou a carreira, já mais 

velha, encontrou no meio artístico um refúgio contra uma sociedade conservadora e 

repressiva; Fada, por outro lado, apresenta um aspecto bastante pessimista da 

profissão. Flerta constantemente com o abandono da mesma. André, por fim, sendo 

o mais novo do grupo, ainda apresenta o frescor do início de carreira. Encara a 

profissão como um ofício que lhe permite expurgar sentimentos, como uma maneira 

de se fazer ouvido.       

O projeto responde sua pergunta problema através da subjetividade das fontes-

atores selecionadas. Sim, um documentário participativo e poético é capaz de 

desvendar e expor os anseios mais íntimos do ator na realidade atual ao mostrar de 

maneira sensorial as preocupações de quatro atores com pontos de vista bem 

distintos. Aliás, não consigo ver melhor forma para explanar e traduzir sentimentos tão 

abstratos do significado de ser artista senão pela maleabilidade que o modo poético 

proporciona e a humanização da troca presente no modo participativo. Além de 

evidenciar o pulsar de suas ansiedades em um contexto de pouca valorização da 

profissão, o documentário também permite observar de perto o processo de pesquisa 

do ator e como funciona uma dinâmica de criação coletiva a partir do recorte dos 

ensaios semanais.  

De maneira generalizada, pude concluir que profissões artísticas, em especial a 

do ator, estão intimamente relacionadas com o ego do indivíduo, o qual se sente 

pressionado por uma padronização e processo de silenciamento da sociedade. É uma 

profissão árida, de baixa remuneração e pouca estabilidade. Todas as fontes afirmam 

se sentirem afetadas emocionalmente por este contexto. Por outro lado, possui um 

meio que acolhe e proporciona visibilidade social. Nasce aí a dificuldade de se 

abandonar a profissão mesmo em tempos escassos. Aqui, a competitividade e 

comparação com o outro profissional ator é grande, mas também vem da interação 
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com o próximo o sentimento de pertencimento. É uma profissão dualista. É o caos e 

a poesia.   

 Este produto jornalístico, portanto, é muito válido no contexto atual de completo 

desdém de atividades culturais. O Jornalismo tem o dever de aproximar o grande 

público de tais pautas, tendo em vista que a Cultura é agente essencial na fomentação 

do pensamento reflexivo e racional. Aprendi muito com todo o processo. Como futura 

jornalista, entendi a importância de realmente ouvir o que a fonte tem a dizer e 

compreender que, se ela está ali, é porque tem um conhecimento ou informação que 

vai além do meu próprio repertório. Entendi também que o que mais me importa, antes 

mesmo de alcançar um sonho ou reconhecimento, são as pessoas.   
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ANEXOS  

ANEXO I. Direitos autorais das trilhas sonoras2 
 

 
 

 
2 As páginas a seguir são referentes às licenças de uso de todas as músicas e efeitos sonoros utilizados 
como apoio na construção da narrativa deste documentário. O desenho de som foi desenvolvido tendo 
como objetivo o estímulo sensorial do espectador de maneira a melhor traduzir os sentimentos das 
personagens e, assim, possibilitando uma experiência mais imersiva e fluida. Para tal, utilizei as 
plataformas de licenciamento de música Artlist, Premium Beat e Partners in Rhyme. Para edição de 
som e mixagem, utilizei o software Adobe Audition.  

help@artlist.io | www.artlist.io

Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the song After the War created by Ben

Wagner (hereinafter: the "Song") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Song into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Song as part of the Project in

accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Song as part of the Project as well

as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Song in

public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would be

otherwise entitled to for such public reproduction of the Song, including any remuneration that would be charged

by collecting societies.

After the War

Ben Wagner
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LICENSE

This license grants use of the following song in a private or commercial video project to
the license holder and/or the license holder’s clients according to the Terms of Use.

License owner - Amanda Pickler Correa Candido
License Number - 201810

Air on a G String (Bach) by Ian Post

LICENSE

This license grants use of the following song in a private or commercial video project to
the license holder and/or the license holder’s clients according to the Terms of Use.

License owner - Amanda Pickler Correa Candido
License Number - 201810

American Hope by Dor Friedman
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the song At the Corner created by Free

Walking Trio (hereinafter: the "Song") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Song into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Song as part of the Project in

accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Song as part of the Project as well

as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Song in

public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would be

otherwise entitled to for such public reproduction of the Song, including any remuneration that would be charged

by collecting societies.

At the Corner

Free Walking Trio
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the song Bedtime created by Michele

Nobler (hereinafter: the "Song") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Song into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Song as part of the Project in

accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Song as part of the Project as well

as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Song in

public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would be

otherwise entitled to for such public reproduction of the Song, including any remuneration that would be charged

by collecting societies.

Bedtime

Michele Nobler
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the song La Boca Fiesta created by Maya

Belsitzman & Matan Ephrat (hereinafter: the "Song") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Song into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Song as part of the Project in

accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Song as part of the Project as well

as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Song in

public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would be

otherwise entitled to for such public reproduction of the Song, including any remuneration that would be charged

by collecting societies.

La Boca Fiesta

Maya Belsitzman & Matan Ephrat
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the song Lemonade created by Shtriker

Big Band (hereinafter: the "Song") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Song into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Song as part of the Project in

accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Song as part of the Project as well

as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Song in

public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would be

otherwise entitled to for such public reproduction of the Song, including any remuneration that would be charged

by collecting societies.

Lemonade

Shtriker Big Band
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LICENSE #3301978#3301978 ORDER #2783266#2783266

DATE 31/ 01/ 202131/ 01/ 2021

TO FROM

Amanda Pickler Corrêa CandidoAmanda Pickler Corrêa Candido

Rua Treze de Maio 1566Rua Treze de Maio 1566

apt. 53apt. 53

São Paulo, 01327002São Paulo, 01327002

BrazilBrazil

Project: Suspensão de DescrençaProject: Suspensão de Descrença

PremiumBeat.comPremiumBeat.com

4398 St. Laurent Boulevard, Suite 1034398 St. Laurent Boulevard, Suite 103

Montreal, Quebec, H2W 1Z5Montreal, Quebec, H2W 1Z5

CanadaCanada

MASTER AND COMPOSITION LICENSED (“RECORDING”):MASTER AND COMPOSITION LICENSED (“RECORDING”): TYPE(S) OF USETYPE(S) OF USE

Viva ld i - The Four  Seasons - W inter  (1st  Movement)Viva ld i - The Four  Seasons - W inter  (1st  Movement)  by

Wilf red Symphony Orchestra
Standard License (PRO-free)

Licensing  TermsLicensing  Terms
This is an agreement between Shutterstock Canada, ULC, doing business as PremiumBeat(“PremiumBeatPremiumBeat ”) and you, or the employer
on whose behalf you are entering this agreement (“y ouy ou ”). By using our website and/or purchasing a license from us, you agree to be
bound by the following terms and conditions (the“Agreement”) as same pertain to the license you purchase.

Def init ionsDef init ions
ProjectPro ject : A media project to which Recording is synchronized.
Record ingRecord ing : A certain piece of recorded music available for license from PremiumBeat (including a musical composition).

PremiumBea t Non-Exclusive LicensesPremiumBea t Non-Exclusive Licenses
By purchasing a PremiumBeat license, PremiumBeat grants you the limited, non-exclusive, non-transferable,worldwide (except where
expressly limited to a single “Territory”) right and license, in perpetuity to modify (subject torelated restrictions) and use a Recording in
accordance with the terms and conditions of the Agreement, and the Standard or Premium License, as applicable. In consideration of
the license you purchase, you hereby agree to pay PremiumBeat a certain license fee according to our website rates.

Previews of Recordings are available for download on the PremiumBeat website, are for internal testing and client approval purposes
only and cannot be used for any other purpose including, but not limited to, any unlicensed use in commercial materials,
advertisements, digital media or video synchronization.

Please find the details for each license below, followed by specifics pertaining to all license types:

Shutterstock Canada, ULC dba PremiumBeat. A company registered under the British Columbia Registry Services with Business Number 81698 7580
legal seat located at 666 Burrard Street, Suite 1700 Park Place, Vancouver BC V6C 2X8, Canada Page 1 /  3Page 1 /  3
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the song Reminiscing created by Yotam

Ishay (hereinafter: the "Song") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Song into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Song as part of the Project in

accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Song as part of the Project as well

as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Song in

public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would be

otherwise entitled to for such public reproduction of the Song, including any remuneration that would be charged

by collecting societies.

Reminiscing

Yotam Ishay
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the song Retrospecting created by

Yehezkel Raz (hereinafter: the "Song") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Song into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Song as part of the Project in

accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Song as part of the Project as well

as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Song in

public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would be

otherwise entitled to for such public reproduction of the Song, including any remuneration that would be charged

by collecting societies.

Retrospecting

Yehezkel Raz
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ANEXO II. Direitos autorais dos efeitos sonoros 

 
 

	
	
	
To:	

Partners In Rhyme Website User	
	
	
	
OBJECT:	Permission	to	use	audio	files	in	video	projects	to	be	distributed	online–	AUTHORIZATION	TO	

PartnersInRhyme.com Website User 
 
	
	
Dear	Sirs,	

	
In	reference	to	the	object	above,	Partners	in	Rhyme	Inc.	gives	authorization	to	this		

PartnersInRhyme.com Website User  
to use the Licensed Music referenced below in his video projects to be distributed via online video sites 

including but not limited to Youtube.com. 

Partners In Rhyme Inc created the content and owns the exclusive publishing rights to the material in 

question and has granted the PartnersInRhyme.com Website User the worldwide, non-exclusive 

right to use the audio files according to the license agreement that he has downloaded from our website. 
If there are any further questions regarding this matter please contact mtl@partnersinrhyme.com or call +1 

323-774-1389. 

 

 
	

 

Best regards, 

																							 	
	 	 	 	 	 	 Mark	Lewis,	CEO	
	 	 	 	 	 	 Partners	in	Rhyme,	Inc.	
	 	 	 	 	 	 1223	Wilshire	Blvd	#688	

Santa	Monica	Ca	90403-5400	
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Cinematic Elements -

Bass Drum Tension, Deep Heart Beat created by Tomas Herudek (hereinafter: the "Sound Effect") by the

Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Cinematic Elements - Bass Drum Tension, Deep Heart Beat

Tomas Herudek
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Cinematic Elements - Big

Dark Rumbling Hit created by Tomas Herudek (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Cinematic Elements - Big Dark Rumbling Hit

Tomas Herudek
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Cinematic Elements -

Bright Rhythm Sticks created by Tomas Herudek (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Cinematic Elements - Bright Rhythm Sticks

Tomas Herudek
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Cinematic Elements -

Dramatic Drum Hit, Cymbal Splash created by Tomas Herudek (hereinafter: the "Sound Effect") by the

Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Cinematic Elements - Dramatic Drum Hit, Cymbal Splash

Tomas Herudek
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Cinematic Elements -

Drum Roll Vibration Tone created by Tomas Herudek (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Cinematic Elements - Drum Roll Vibration Tone

Tomas Herudek
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Cinematic Elements -

Hollywood Flash Impact created by Tomas Herudek (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Cinematic Elements - Hollywood Flash Impact

Tomas Herudek
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Cinematic Elements -

Rhythm Sticks created by Tomas Herudek (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Cinematic Elements - Rhythm Sticks

Tomas Herudek
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Cinematic impact, light

strike with heavy reverb created by Eytan Krief (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Cinematic impact, light strike with heavy reverb

Eytan Krief
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Collision - Horrific Crash,

Wired Souncboard Impact created by AMUSIA (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Collision - Horrific Crash, Wired Souncboard Impact

AMUSIA
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect DESTRUCTION, rock

breaking, large created by BOOM Library (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

DESTRUCTION, rock breaking, large

BOOM Library
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Eat - Eating hamburger x2

created by Airborne Sound (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Eat - Eating hamburger x2

Airborne Sound
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Impact, Metal, Low and

Heavy Hits created by Martin Scaglia (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Impact, Metal, Low and Heavy Hits

Martin Scaglia
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Mouse, Click created by

Martin Scaglia (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Mouse, Click

Martin Scaglia
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Musical tabla drums short

beat created by DB studios (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Musical tabla drums short beat

DB studios
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Press Conference,

Camera Flashing, Walla created by DB studios (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Press Conference, Camera Flashing, Walla

DB studios
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect THE NIGHT OF THE

BOWL, Orchestra drums, F maj, singular with echoing rumble created by Artlist Original (hereinafter: the

"Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

THE NIGHT OF THE BOWL, Orchestra drums, F maj, singular with echoing rumble

Artlist Original
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Artlist Specific License

License Number - 201810 License owner - Amanda Pickler Correa Candido

This Specific License is granted by Artlist Ltd (hereinafter: "Artlist"), to: Amanda Pickler Correa Candido

(hereinafter: the "Client") as of 12 Nov 2020, regarding the use of the sound effect Wow & Flutter - Ragtime

Piano Phrase, Funny End created by Artlist Original (hereinafter: the "Sound Effect") by the Client;

Artlist hereby grants the Client a non-exclusive, worldwide and perpetual license to integrate and synchronize

the Sound Effect into an audio-visual work (hereinafter: the "Project") and use the Sound Effect as part of the

Project in accordance with Artlist's Terms of Use (www.artlist.io).

This License allows the Client to commercially use and otherwise exploit the Sound Effect as part of the Project

as well as to allow others to do so.

For the avoidance of doubt, the Client is hereunder granted with the right to perform and reproduce the Sound

Effect in public as part of the Project and the Artist waived any accruing remuneration and royalties that it would

be otherwise entitled to for such public reproduction of the Sound Effect, including any remuneration that would

be charged by collecting societies.

Wow & Flutter - Ragtime Piano Phrase, Funny End

Artlist Original
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