BREVE APRESENTAÇÃO:
“Inocentes” é um projeto de curta-metragem, de até 25 minutos, que flerta com registros ficcionais e
documentais para dar forma aos conceitos estéticos e narrativos existentes nas fotografias do artista Alair
Gomes, e no poema “Inocentes do Leblon”, de Carlos Drummond de Andrade - inspiração para o título desta
obra cinematográfica. Em um registro de experimento visual, o projeto busca recriar o universo da poesia e da
imagem, que utilizam o ato de ser e estar voyeur no mundo, como conceitos políticos e estéticos para se pensar
as relações no contemporâneo.
Alair Gomes é um importante ícone da vanguarda homoerótica que vem encontrando um resgate nos
últimos anos. Sua obra é recheada de desejos e estudo pelo corpo masculino. São fotografias em constraste, de
corpos desnudos que vagam e interagem pela cidade, impassível de julgamento moral.
ALAIR GOMES E SUA OBRA:
Por se tratar de um experimento audiovisual híbrido e experimental, o roteiro a seguir está mais livre
de padronizações e formatações usuais. Para um maior entendimento das sequências, considero importante
algumas observações a cerca da figura do artista e sua obra:
Em 1940, sob a sombra da 2ª Guerra, o escritor Carlos Drummond de Andrade publica Inocentes do Leblon,
um poema que se tornou referência por tratar da “cegueira” que assolava uma certa elite carioca, perante os
acontecimentos do mundo. Em versos, Drummond dizia: “Os inocentes do Leblon / não viram o navio entrar. /
Trouxe bailarinas?/ trouxe imigrantes? / trouxe um grama de rádio? / Os inocentes, definitivamente inocentes,
tudo ignoram, / mas a areia é quente, e há um óleo suave / que eles passam nas costas, e esquecem”.
Enquanto homens e mulheres “cultivavam” seus corpos, desatentos às mudanças políticas, um outro jovem
iniciava sua trajetória: Alair Gomes é daqueles artistas que só receberam devida atenção após sua morte, em
1992, assassinado pelo namorado, um de seus modelos. Alair se dedicava a escrever suas angústias pessoais e
sua condição homossexual, revelando seu verdadeiro potencial artístico, ao descobrir o mundo da fotografia,
em meados de 1960.
Ele morava no 6º andar de um edifício em Ipanema, cujo uma das janelas tinha visão para a praia. Foi
ali, armado de uma câmera fotográfica, que passou a voltar o olhar para seus desejos: rapazes seminus que
passavam um “óleo suave” pelo corpo, interagiam entre si, se alongavam nos antigos aparelhos de exercícios,
surfavam nas ondas sem atenção aos “navios” cargueiros que ali chegavam, e pareciam viver alheios e
inocentes à máquina que movia a cidade.
O voyeurismo, como um dos aspectos centrais de sua obra, sempre foi considerado um ato negativo pela
moral, designando pessoas que sentiam atração doentia por investigar o outro. Mas, Alair comia tudo com
os olhos e, para ele, a rua e a praia eram os lugares da convergência homoerótica, da marginalidade destes
encontros, que é facilitada pelo seu ambiente informal e de passagem.
Mesmo com essas informações, este não é um filme biográfico. É mais uma proposta de recriar seu cotidiano
e personagens, questionando os conceitos de privacidade e o tabu da arte erótica. Sendo assim, “Inocentes” é
construído com base nos quatro momentos artísticos mais importantes de sua carreira:
1) O voyeurismo cotidiano, onde Alair Gomes registrou o dia a dia da praia e seus frequentadores. Um registro
direto e espontâneo das diferentes classes sociais que conviviam naquele espaço;
2) Numa 2ª fase, ele passa a exercer um voyeurismo narrativo. As fotografias desta época retratam duplas de
homens exercitando-se, onde o fotógrafo cria pequenas histórias visuais, sugerindo relacionamentos, flertes e
desafetos entre os corpos em quadro. Para Alair, as imagens podiam contar histórias inventadas por ele.
3) Em um 3º momento, o artista desce de seu apartamento e surge um desejo de aproximação com estes
corpos. Sua câmera transita por novas formas de se documentar a cidade e seus personagens.
4) Finalmente, em sua última fase, Gomes passa a interagir diretamente com seus objetos de desejo. Muitos
modelos que ele fotografava de sua janela são convidados para subir até seu estúdio, que ficava em sua
residência. Estas séries, apresentam fotografias de homens nus e de rostos encobertos. Muitas revelam um
Alair também nu, refletido em jogos de espelhos. É neste clima de prazer e risco, que Alair é assassinado por
seu namorado e modelo. O mais impactante é o fato de que, em um destes retratos, está o corpo sem rosto de
seu assassino.
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As fotografias usadas neste roteiro servem apenas para nortear a proposta, pois os originais de Alair Gomes
não serão utilizados, e sim livremente reencenados, descartando a necessidade de autorizações. Nessa relação
de “transcriação”, entre a fotografia e o cinema, as imagens do filme buscarão refazer a vida ao redor dos
frames do artista, tentando dar conta de um universo que vai além do enquadramento do fotógrafo.

SEQ.1 (1.A e 1.B) – PRAIA DE IPANEMA (IMAGENS EM MOVIMENTO E SEQUÊNCIA
FOTOGRÁFICA) | EXT/DIA
1.A - Na tela vemos o mar e suas ondas se formando. Nenhum outro elemento,
até que um navio começa a surgir no canto esquerdo da imagem. Ele vai
ocupando, lentamente, a primeira metade do quadro, até que a imagem
congela, ao som do clique da câmera fotográfica do VOYEUR. Vemos então uma
sequência de fotografias do navio, em diferentes enquadramentos, e cada vez
mais afastado. O som da máquina fotográfica marca cada mudança, como em um
slide.
1.B - Até que vemos a foto de JÚLIO FERNANDES com o peito desnudo, na areia
da praia. Ele está de perfil, com um cigarro na boca. No fundo, vemos o
navio, mas JÚLIO FERNANDES não o vê. Todas as fotografias passam a ideia de
que o VOYEUR está ao longe, num ligeiro plongé de uma objetiva. Num segundo
still de JÚLIO FERNANDES, ele está com um isqueiro próximo ao rosto, na
iminência de acender o cigarro. Corta para tela branca, com o título do
filme em letras escuras:

INOCENTES
SEQ.2 – PRAIA DE IPANEMA | EXT/DIA
Imagens observacionais do movimento na praia de Ipanema. Algumas pessoas
chegam, outras saem da areia. A câmera do VOYEUR busca tudo com muita
calma, vagueando por uma pequena extensão que não está tão cheia de pessoas.
Encontra grupos de amigos, homens que caminham para a água. Um registro do
cotidiano daquele lugar, até que a câmera descobre MATHEUS MARTINS e BRUNO
KRAUSE próximo a prancha inclinada de abdominiais. Os dois vestem calças
pretas, sem camisa. O VOYEUR está longe e apenas ouvimos o som do mar,
abafado pelo ambiente do apartamento, onde se encontra a câmera do filme.
MATHEUS está fazendo abdominais no antigo aparelho de de madeira, encravado
na areia, enquanto BRUNO, está sentado na areia, parecendo contar o número
de repetições do exercício do amigo. MATHEUS termina e levanta da prancha,
parecendo ofegante, mas não ouvimos o som de sua respiração.

Fragmentos de: “Sonatina, Four Feet nº 28, ed.01”(Alair Gomes)

É a vez de BRUNO. Ele deita no aparelho, para fazer um tipo de abdominal
que precisa da ajuda do peso de MATHEUS, que sobe nas pernas do amigo para
ajudá-lo.Ele parece contar as repetições, ajudando o amigo a terminar sua
série. As bocas abrem e fecham sem que o espectador saiba o conteúdo das
conversas.
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SEQ.3 – IMAGENS DA CALÇADA DO PRÉDIO DO VOYEUR | EXT/TARDE
A câmera posicionada de forma zenital, como se colocada no parapeito da
janela, registra o vai e vem de pedestres na calçada do prédio do VOYEUR.
Em certo momento, ouvimos o áudio de um sinal de chamada telefônica. Um som
que parece vir de todas as direções, não tendo uma fonte definida. Entre os
pedestres, temos: ED SALDANHA, WILLIAM MANFROI E LUCIANO CARNEIRO

Fotografias diversas de Alair Gomes

SEQ.4 – APARTAMENTO, SALA DO VOYEUR | INT/ANOITECER
O sinal de chamada telefônica continua como na sequência anterior, e este
não é um som diegético. Estamos dentro do apartamento do VOYEUR, e vemos um
plano aberto de uma sala com poucos móveis, uma poltrona de couro e grandes
espelhos pendurados como quadros. No centro, uma grande janela aberta para
a praia. O cômodo está vazio. A imagem corta para uma tela branca, como
as paredes do apartamento. O sinal telefônico cessa, e uma secretária
eletrônica atende. Enquanto ouvimos a mensagem gravada, lentamente uma
imagem fotográfica, em P&B, se forma sobre a tela esbranquiçada, como se
estivesse sendo revelada em um laboratório químico. Esta imagem é uma
fotografia de algum momento da sequência 2, em que os dois homens conversam
no aparelho de ginática. No aúdio, uma voz masculina, jovem e sensual. É
um GAROTO DE PROGRAMA (1).

GAROTO DE PROGRAMA (1)-(V.OVER)
Oi. No momento eu não posso atender. Sou
universitário, moreno e lisinho. Sem vícios.
Vou na sua casa, ou no motel mais próximo.
Não tenho local. Deixe seu telefone após
o sinal, que eu retorno a sua ligação. Um
beijo e até.
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SEQ.5 – PRAIA DE IPANEMA (SEQUÊNCIA FOTOGRÁFICA COM CÂMERA NA PRAIA)
Vemos uma sequência de fotografias, onde
BRUNO
KRAUSE
(obrigatoriamente
fazendo
exercício de barra), ED SALDANHA, IANN
PASTOR (apenas corpo, reservar rosto pra
seq.11), FELIPE HERZOG e JULIO FERNANDES
se exercitam na praia e pedalam na ciclovia
da orla. Ouvimos um som calmo, como de um
laboratório fotográfico caseiro(engenhocas,
potes de plástico, líquidos e soluções sendo
misturados). Desta vez não existe o clicar da
câmera fotográfica como recurso para a troca
das imagens que vemos. Na última fotografia,
JULIO FERNANDES, de cabeça para baixo,
parece perceber a câmera que o fotografou.

Fotografia de Alair Gomes
(Referência para o olhar de Julio Fernandes,
que percebe a câmera do VOYEUR)

SEQ.6 – PRAIA DE IPANEMA | EXT/DIA
A mesma imagem parada, que encerra a sequência anterior, ganha vida e
movimento com a cena de WILLIAM MANFROI ajudando JULIO FERNANDES a descer
da barra. WILLIAM segura em sua cintura, enquanto JULIO apoia suas mãos
sobre seu peito. É uma cena carregada de erotismo. A câmera ainda está
distante, como do alto de um edifício, mas tenta se aproximar em um zoom
in. JULIO desce da barra e os dois homens ficam de costas para a câmera. Não
conseguimos saber se eles conversam pois não vemos seus lábios. WILLIAM
pega no chão um óleo de bronzear e começa a passar nas costas de JULIO.
No áudio do filme, surge novamente um sinal de chamada telefônica, que se
repete como na sequência 4. Desta vez o GAROTO DE PROGRAMA (1) atende.
Assim que a voz jovem e misteriosa, da mensagem anterior, diz “Alô”,
JULIO se vira e conseguimos ver seus lábios se movendo em uma conversa
com WILLIAM. O que se segue é uma dublagem, onde o recorte de conversas
telefônicas, no aúdio, representam as vozes dos personagens que vemos na
praia. Estes diálogos telefônicos serão documentais. Gravaremos várias
ligações de HOMENS MADUROS (que representam a figura de Alair Gomes)
buscando a contratação de GAROTOS DE PROGRAMA (objeto explícito de desejo
do fotógrafo). A seguir, uma breve sugestão do conteúdo destas conversas:
GAROTO DE PROGRAMA (1)-(V.OVER)
Alô!
HOMEM MADURO (1)-(V.OVER)
Oi, quem fala?
GAROTO DE PROGRAMA (2)-(V.OVER)
Isso, eu mesmo.
Com quem eu falo?

(continua)
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HOMEM MADURO (2)-(V.OVER)
No anúncio tá dizendo que você é moreno,
bem dotado. Confere?
GAROTO DE PROGRAMA (3)-(V.OVER)
Depende do que você está a fim de fazer...
Gato, o preço é de acordo com os seus
desejos. Você manda, eu cobro.
HOMEM MADURO (1)-(V.OVER)
E você, do quê gosta?
HOMEM MADURO (3)-(V.OVER)
Você atende aqui em casa?
Eu moro sozinho, lugar é que não falta!
GAROTO DE PROGRAMA (4)-(V.OVER)
Só ativo. Não faço passivo, não te chupo...
GAROTO DE PROGRAMA (2)-(V.OVER)
Oi, moço misterioso que não quer dar o
nome. Afim do quê?
Na imagem, JULIO e WILLIAM continuam sendo dublados por vozes que não
parecem ter a menor relação com a conversa que realmente travam. As
conversas telefônicas terminam com um dos encontros sendo acertado:
HOMEM MADURO (1)-(V.OVER)
Ok, te espero aqui em casa. Às nove?
GAROTO DE PROGRAMA (3)-(V.OVER)
Certo, às onze estarei aí.
Enquantos as vozes se despedem, vemos os dois homens da praia se cumprimentarem
e irem embora.

Referências: Fragmentos de “Sonatina, Four Feet nº 12, ed.01”(Alair Gomes)
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SEQ.7 – PRAIA/APARTAMENTO DO VOYEUR | EXT/INT/ENTARDECER
O navio está ancorado, posicionado no meio do quadro. O céu começa a
escurecer e já é possível ver uma pequena luz acesa, piscando, no alto da
torre da embarcação. O enquadramento abre num corte seco e vemos a praia
vazia. Na água, o navio ao fundo. Mais um corte seco, agora para dentro
do apartamento do VOYEUR. Vemos o mesmo cômodo, como na sequência 4.
Enquadrado pelos frisos de madeira da janela da sala, um navio pisca sua
luz de alerta. A noite está chegando.

SEQ.8.A – PRAIA DE IPANEMA | EXT/DIA
Vemos imagens de uma câmera baixa, na lateral da ciclovia. Várias rodas de
biciletas passam pelo enquadramento. Até que um aro de bicicleta corta a
tela, em primeiríssimo plano.
SEQ.9 (9.A e 9.B) – PRAIA DE IPANEMA/JANELA DO
VOYEUR | EXT/DIA
9.A - A câmera retorna para sua habitual
subjetiva de cima. Pela câmera do VOYEUR, vemos
MATHEUS MARTINS pedalando a bicicleta que
cortou a tela na sequência anterior. MATHEUS
reduz sua velocidade e para no calçadão,
para falar com BRUNO KRAUSER. Eles apenas
se cumprimentam com as mãos e trocam rápidas
palavras. BRUNO aponta o mar e se despede.
9.B - MATHEUS desce da bicicleta e a arrasta
pela areia, em direção a água. Passa por dois
homens (FELIPE HERZOG e LUCIANO CARNEIRO) que
estão apoiados na prancha de flexão, disputando
uma queda de braços. MATHEUS MARTINS sai de
quadro.
A Câmera permanece no novo motivo, até que
FELIPE vence e encosta o punho de LUCIANO
na base. Neste momento, o som de um prato de
banda musical se rompe no ar.

Referência do CICLISTA LOIRO
na visão do VOYEUR

SEQ.10 – AVENIDA VIEIRA SOUTO/BANDA DE IPANEMA | EXT/DIA
É carnaval, e vemos imagens de arquivo (Maya Darin) de um tradicional bloco
carnavalesco. Pessoas olham para a lente, enquanto a câmera subjetiva
percorre por entre os foliões, documentando o acontecimento em imagens em
movimento, até que o som do clique de câmera retorna e alguns stills são
apresentados ao som de marchinhas. A cada foto estática, um clique sonoro:
drag-queens que posam sorridentes, homens fantasiados, a banda que toca,
etc. Um grupo de pessoas heterogêneas nas ruas. Podemos mesclar com fotos
originais de Alair Gomes.
SEQ.11 – AREIA DA PRAIA DE IPANEMA | EXT/ENTARDECER
Retornamos para as imagens em movimento da câmera do VOYEUR. A câmera treme,
revelando rapidamente algumas partes do corpo do misterioso protagonista.
Vemos pedaços da perna, barriga, céu, areia... Na areia da praia, voltados
para o mar, grupos de jovens gays relaxam da exaustão de pular o carnaval.
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Uns se abraçam deitados na areia, outros
dançam, se beijam, ou bebem cerveja.
O som da banda continua ao fundo,
até que a câmera do VOYEUR descobre
IANN PASTOR. A câmera parece obcecada
pelo rapaz, e o registra em diversos
momentos (entrando ao mar, saindo do
mar, conversando com FELIPE HERZOG).
Até que, num dado momento, IANN percebe
a presença de seu observador e encara
a lente com interesse e curiosidade.
BLACK.
Referências para a cena do RAPAZ SOLITÁRIO
encarando a lente da câmera do VOYEUR

SEQ.12 – SALA DO APARTAMENTO DO VOYEUR/SEQUÊNCIA FINAL | INT/NOITE
IANN PASTOR, o rapaz da sequência anterior, ocupa a sala que vimos durante
todo o filme. Ele está sentado no sofá/divã, vestido com uma roupa de praia.
A câmera é frontal, no tripé, e IANN continua a encará-la com o mesmo
olhar de antes. O VOYEUR interrompe o silêncio e começa a entrevistá-lo,
somente em áudio. Ouvimos a voz de Douglas Soares, diretor deste filme,
e essa entrevista é real, com perguntas e respostas reais, determinadas
pelo acaso do documentário. VOYEUR/DOUGLAS, questiona sobre a vida de
IANN: o que ele faz, o que ele gosta nas mulheres, quais são seus desejos,
o porquê dele estar ali, o que ele busca numa relação, etc. Nós ouvimos
o que seriam as respostas de IANN, mas a voz é de outro homem, que
entrevistaremos posteriormente. IANN não mexe os lábios nenhuma vez.
VOYEUR/DOUGLAS pede para que IANN PASTOR tire a roupa. Lentamente ele se
levanta da poltrona e começa a se despir com muita calma. O enquadramento
corta seu rosto. Primeiro tira seu Tênis, depois a camisa, e por último a
bermuda. IANN não chega a ficar nu, permanecendo apenas de sunga branca.
A partir deste momento, o rapaz se transforma em outros homens (WILLIAM
MANFROI, TIAGO CORREA, FELIPE HERZOG, ALLAN RIBEIRO e LUCIANO CARNEIRO),
onde o enquadramento também corta seus rostos, numa montagem ritmada que
segue o raccord de uma ação contínua: IANN tira a blusa; WILLIAM desabotoa
a bermuda; FELIPE tira a sunga e, assim, sucessivamente até que eles fiquem
completamente nus (com exceção de IANN).
WILLIAM MANFROI, TIAGO CORREA, FELIPE HERZOG, ALLAN RIBEIRO e LUCIANO
CARNEIRO fazem as mesmas ações a seguir: Em um plano mais fechado, o modelo
está nu e sozinho na sala. RAPAZ, como se tivesse recebido alguma ordem
que não ouvimos, se encaminha até um abajur (ou um tripé de luz da própria
fotografia) e o acende. Próximo à luz dura, ele faz poses, ficando imóvel
como uma estátua grega.
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Fotografias de estátuas gregas que Alair Gomes passou a
produzir durante longa morada na Europa.

RAPAZ reproduz inúmeras outras poses, no que parece ser uma sessão de
fotos em diferentes planos: abertos, médios, closes. No ambiente existem
espelhos, onde VOYEUR/DOUGLAS (a câmera subjetiva) passa a se revelar aos
poucos, também nu, em reflexos que recortam seu corpo. O diretor deste
filme, passa a interagir com o objeto do seu desejo. Em um último plano,
RAPAZ está deitado em colchonete branco, com o VOYEUR/DOUGLAS entre suas
pernas, fotografando-o enquanto ele se reflete num grande espelho de chão
a sua frente. VOYEUR/DOUGLAS coloca sua máquina no chão e fica observando
o corpo do RAPAZ. Vemos um close na região pubiana do RAPAZ. No mesmo
close, a mão do diretor entra em cena para encostar em seu corpo. Assim
que a mão do VOYEUR/DOUGLAS toca o pênis de RAPAZ, em câmera lenta, o filme
é interrompido.
LONGO BLACK
SURGEM OS CRÉDITOS FINAIS EM SILÊNCIO E A DEDICATÓRIA:
“EU DEVORO TUDO COM OS OLHOS - ALAIR GOMES (1921-1992)”

Em ordem: (1) referência para o plano de sessão fotográfica; (2) exemplo de MODELO sendo
fotografado por VOYEUR; (3) Alair Gomes sendo refletido por um espelho, posicionado entre
as pernas de um modelo. ~ Fotografias de Alair Gomes
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