téo

logline

sinopse

Téo é um garoto curioso. Junto
de seus amigos MARINHO e
Suzana vive aventuras em seu
bairro e na escola. No dia a dia,
em meio ao amadurecimento
da infância, um novo
sentimento surge: ele já não é
mais uma criança.

Com doze anos de idade, Téo é um menino
curioso que mora em uma casa de vila no
subúrbio do Rio de Janeiro. Junto de seu melhor
amigo Marinho, tenta a todo momento descobrir
o segredo de Dona Diná, a misteriosa dona da
vila que não permite que ninguém conheça o
interior de sua casa. Sua vida começa a mudar
com a chegada de uma nova amiga ao grupo,
Suzana. A cada episódio o trio vai ter de lidar
com os problemas característicos da juventude
como a orfandade, a solidão, os primeiros
amores, a crescente responsabilidade, maior
independência e o valor das amizades. Em
meios às brincadeiras e aventuras Téo descobre
que alguns mistérios são mais complexos do
que ele imaginava. Um novo sentimento surge:
ele já não é mais uma criança.

No de episódios: 13
Duração de cada episódio: 13 min
Público alvo:
Crianças de 9 a 12 anos de idade,
das classes B, C e D.
Orçamento total do projeto:
R$ 965.000,00
Orçamento captado:
R$120.000,00
Direção: Alice Gomes
Roteiro:
Aline Mazzarella, Daniel Nolasco,
Matheus Peçanha, Renata Spitz
e Thiago Yamachita
Coordenação artística:
Alice Gomes

personagens

o trio principal
Téo

Suzana

Marinho

Tem 12 anos, branco, magro. Cursa o sexto ano no Instituto Alves Carneiro. Mora com a mãe Clarice na Vila
São Jorge. Sua vida durante a semana segue uma rotina: de manhã vai para escola e passa as tardes brincando com seu melhor amigo e também morador da
Vila, Marinho. Os dois são as únicas crianças da vila.
Téo é uma criança alegre. Gosta de histórias de aventuras e de fantasmas. Téo sempre gostou de ler histórias de mistério e acabou desenvolvendo uma curiosidade aguçada. Está sempre querendo explorar novos
lugares, por isso tenta continuamente adentrar na casa
de Dona Diná, que não permite a entrada de ninguém.
Sua rotina começa a mudar com a chegada da mais
nova moradora da Vila São Jorge, Suzana. Apesar de
sua mãe, Clarice, se preocupar em sempre dar o melhor para o filho, Téo sente falta do pai que foi embora
há dois anos e não deu mais notícia. Sempre quis perguntar para sua mãe porque ele foi embora, mas tem
medo que ela volte a chorar como na época em que
o pai os deixou. Para Téo, esse é o maior de todos os
mistérios e para o qual não sabe como conseguir uma
resposta. Ao longo da série ele vai descobrindo que
crescer nem sempre é fácil. Que viver as vezes é complicado. E que ao lado de verdadeiros amigos sempre
conseguimos resolver todos os nossos problemas.

Tem 12 anos e, apesar de fisicamente aparentar ser
mais jovem, seu comportamento a faz parecer mais
velha e madura. Negra, cabelos encaracolados e olhos castanhos. Acaba de se mudar para Vila São
Jorge, e vive com o tio Jorge depois da morte da
mãe. Apesar do tio ter o mesmo nome da vila, ele não
é o proprietário, mas o zelador. Mora na última casa
da vila. Suzana é uma menina de poucas palavras,
mas muito observadora e inteligente. Jorge quer dar
a melhor educação para a sobrinha que agora é a filha que nunca teve. A vida de Suzana passou por muitas transformações em pouco tempo. Além de perder
a mãe, teve de mudar para outra casa, outro bairro e
outra escola. É a nova aluna do Instituto Alves Carneiro. Ainda pensa muito na mãe, sente muito a sua falta
e devido a problemas que ainda não compreende,
não pode morar com o pai. Apesar de uma adaptação
difícil na Vila, Suzana vai se torna a melhor amiga de
Téo e Marinho, e uma parceira para todos os momentos. Com ela a dupla de amigos se torna um trio.

Tem 12 anos, apesar de aparentar mais, é branco e
está sempre acima do peso. Gosta demais de doces
para conseguir fazer dieta. Marinho é um menino
simpático, mas um pouco desastrado, e seu jeito espalhafatoso já provocou alguns acidentes. Estuda na
mesma sala que Téo e Suzana. Marinho sempre foi
amigo de Téo. Os dois nasceram na Vila São Jorge,
cresceram juntos, Clarice esperou um ano para colocar Téo na escola para que os dois estudassem juntos. Marinho é um companheiro fiel de aventuras,
preza muito por suas amizades. Embora sempre sofra provocações por seu excesso de peso, é corajoso
e não hesita em interceder por um amigo em apuros.
Marinho adora passar seu tempo jogando vídeo
games e ajudando Téo em seus planos para bisbilhotar a casa de Diná. Ultimamente, o que mais vem
ocupando sua cabeça é Lara, a menina mais bonita
da escola. Marinho é apaixonado por Lara, mas ela
nunca olhou para ele. No início do ano letivo fez uma
promessa para Téo: até as férias de julho iria pedir
Lara em namoro. Porém, vai descobrir que nem sempre conseguimos realizar nossos desejos e que a vida
tem uma boa dose de complicação.

Outros Personagens
Lara

Clarice

Jorge

A menina mais bonita e popular do Instituto Alves
Carneiro tem 11 anos, cabelos longos e sempre usa
batom e esmalte rosa claro. Lara mora em Ipanema
e não suporta ter que estudar no Instituto, mas o seu
pai estudou lá e considera a melhor escola do Rio
de Janeiro. É a grande paixão de Marinho, mas ela
insiste em ignorá-lo. Sua atenção está toda voltada
para Sério, o menino mais bonito da escola. Mas
Lara também vai descobrir que crescer não fácil e
que é nos momentos de dificuldades que encontramos nossos verdadeiros amigos.

Têm 38 anos, branca, cabelos cacheados. Toda vez
que Téo lembra de sua mãe ela está com um sorriso
nos lábios, mas desde que o pai foi embora Clarisse
não sorri muito. Conheceu Gilberto, pai de Téo, num
verão em Saquarema enquanto se refrescava no mar
em uma tarde quente. O motivo pelo qual o casamento acabou e o marido nunca mais apareceu ou deu
notícia é um mistério para todos na Vila São Jorge
e para o próprio Téo. Clarisse agora é mãe e pai do
filho. Na parte da manhã trabalha no Instituto Alves
Carneiro como professora de inglês. Passa à tarde em
casa dando aulas particulares. Seus alunos mais fiéis
são os moradores da república que fica ao lado da sua
casa. Sempre teve um bom relacionamento com todos
os moradores da vila, mas um estranho acontecimento em sua casa vai fazer com se aproxime sentimentalmente de Jorge.

43 anos, negro, forte. É uma pessoa marcada pela
vida. Teve uma infância difícil e teve que trabalhar
desde cedo. É zelador da Vila São Jorge a mais de
15 anos. Viu Téo e Marinho nascer. Quando Clarice e
o marido recém-casados se mudaram para a vila ele
já trabalhava lá. É uma pessoa de coração grande
e disposto a ajudar quem precisa. Sempre ajudou a
irmã Thaís e sua filha Suzana em tudo que elas precisassem. Devido ao trabalho na Vila não via muito a
irmã, mas sempre a visitava nos seus dias de folga.
Mas Jorge agora tem uma missão mais importante
do que fazer com que tudo funcione na Vila, cuidar
da sobrinha Suzana e dar a ela uma vida melhor do
que ele e sua irmã tiveram.

Diná
A dona da Vila São Jorge já passa dos seus 60 anos.
Se recusa a dizer a idade para qualquer pessoa. Diná
vive viajando. Solitária, quando está na vila não fala
com ninguém. Téo e Marinho desconfiam que Diná
esconde algo dentro de sua casa, ela nunca deixa
qualquer porta aberta ou janela sem cortina. Eles
acreditam que ela esconde algum tesouro ou algo
valioso. Uma vez Téo quase entrou dentro da casa de
Diná enquanto ela estava viajando, mas seu cachorro
não deixou ele passar da varanda. Mas uma coisa os
dois meninos estão certos - há algo de muito estranho acontecendo dentro da casa de Diná.

locações

Vila em Barra do Piraí

Vila em Barra do Piraí

Vila no Rio de Janeiro

Escola em Barra do Piraí

Escola em Barra do Piraí

Planetário, Rio de Janeiro

referências

séries

Skins, Reino Unido, 2007

Chiquititas, Brasil, 2015

Taking Chances, Holanda, 2012
The Ice Dragon, Suécia, 2012

Tony 10, Reino Unido, 2012

Pedro e Bianca, Brasil, 2012

Tony 10, Reino Unido, 2012

currículo da diretora

Alice Gomes é diretora, roteirista, produtora e
jornalista. Trabalha com jornalismo e produção
audiovisual desde 1998. Como diretora e
roteirista teve o roteiro Lápis de cor contemplado
no edital de curtas-metragens do Ministério
da Cultura no final de 2009. O curta infantil
Lápis de cor foi rodado em meados de 2010
e concluído no início de 2011, desde então
ganhou mais 25 prêmios em festivais nacionais
e internacionais, tendo sido selecionado para
mais de 75 festivais no Brasil e no exterior, com
destaque para a 14ª Mostra de Tiradentes, o 26º
FICG – Festival Internacional de Guadalajara
(México), o 28º Chicago Children International
Film Festival, o 33º Festival Internacional del
Nuevo Cine Latinoamericano (Havana, Cuba), e
o 24º Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de
Toulouse 2012 (França).
Trabalha com Carla Esmeralda na coordenação
de conteúdo do RioContentMarket, além de ter
trabalhado na produção do Laboratório SESC Rio
de Roteiros para Cinema Infantil, em 2004, do VI
Laboratório Sundance de Roteiros no Brasil, em
2002, e do I Programa para o Desenvolvimento
de Roteiro da Secretaria do Audiovisual, em 2001,
além das três edições do Brasil Documenta –
Fórum Internacional de Documentários, realizadas
em 2001, 2002 e 2003 para o canal GNT/Globosat.
Como diretora e produtora, realizou a série
documental Peça Piloto, sobre o processo criativo
de oito jovens estilistas brasileiros exibida no canal
GNT / Globosat no final de 2009 e início de 2010 e
contemplada com o prêmio do edital da Secretaria
de Cultura do Estado do Rio de Janeiro no item

de Produção de Piloto de Série para TV na edição
de 2008/09. O projeto é uma realização da Glaz
Vídeo Digital e tem como diretores, além, de Alice
Gomes, Gustavo Scofano, Patrícia Fróes, João
Candido Zacharias e Bruna Benvegnu.
Dirigiu e produziu o documentário de curtametragem 10 anos dos Laboratórios de Roteiro no
Brasil, uma produção para Esmeralda Produções,
exibido na abertura do Laboratório SESC Rio de
Roteiros para Cinema de 2007, na tenda do Festival
do Rio. Como assistente de direção trabalhou nos
longas-metragens Inesquecível (2007), de Paulo
Sérgio Almeida, e Cazuza – O tempo não para
(2004), de Sandra Werneck e Walter Carvalho.
Fez a coordenação de produção artística do
projeto Marco Universal, série com 8 curtasmetragens documentais sobre direitos humanos,
dirigidos pelos cineastas Alexandre Stockler,
Eduardo Escorel, João Jardim, Jéferson De,
Sandra Kogut, Kiko Goifman, Tetê Moraes e Victor
Lopes. O Marco Universal foi uma realização da
(X) Brasil, de Marta Porto e Daniel de Souza,
concluída em março de 2008.
Atualmente, é roteirista colabora da série infantil
DPA – Detetives do Prédio Azul, produzida pela
Conspiração e exibida pelo canal Gloob. É ainda
diretora e coordenadora artística da série infantil
Téo, produzida pelo Estúdio Giz e em estágio
de desenvolvimento, e também desenvolve
o projeto de seu primeiro longa-metragem,
Vermelho Amargo, baseado no romance
homônimo de Bartolomeu Campos de Queirós e
produzido pela Bananeira Filmes.

Lápis de Cor (2011)

currículo da produtora

Estúdio Giz

O Estúdio Giz é uma produtora audiovisual carioca
especializada em conteúdo multiplataforma
destinada ao público jovem. Atua no
desenvolvimento e criação de filmes, séries de
TV, animações e conteúdo para internet. Até
o momento, produziu cinco curtas-metragens
exibidos em festivais nacionais e internacionais
como a o Festival del Nuevo Cine Latinoamericano
de Habana (Cuba), o FICUNAM (México) a Mostra
de Cinema de Tiradentes, e o Curta Cinema –
Festival Internacional de Curtas Metragens do
Rio de Janeiro, e dois programas de TV exibidos
pelo Canal Futura. É formada pelos produtores
Aline Mazzarella, Matheus Peçanha, Renata Spitz e
Thiago Yamachita.

Do lado de Fora, 2012

Mar Verde, 2014 - Canal Futura

Debaixo do Céu, 2013

Reciclo (Animação), 2014

Estúdio Giz

Empresa
incubada pelo

Investimento

contato@estudiogiz.com.br
+55 21 98400 8470
+55 21 3518 7441
Rua Santa Alexandrina, 428,
apartamento 301
Rio Comprido - Rio de Janeiro – RJ
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