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Projeto de filme cômico histórico de animação em modelagem, 
popularmente conhecida como “massinha”. 

Estamos em 1753, no arraial do Tejuco (atual Diamantina), a região mais rica 

do Reino português, cenário onde se desenrola a história de amor 

do improvável casal formado por Chica da Silva, uma escrava, 

e pelo magnata dos diamantes, João Fernandes de Oliveira.

Log line



“Minas de todo delírio” é um projeto de filme cômico histórico de animação em stop motion, com du-

ração de 80 minutos, para adultos e jovens.

 

Nas Minas Gerais do século 18, uma mulher e um homem estão predestinados um ao outro, mesmo 

pertencendo a universos inconciliáveis. Esse é o mote do filme que se passa entre 1750 e 1770 no 

Tejuco, futura Diamantina. Em estilo caricato, com comentários anacrônicos, dirigidos ao público pela 

narradora Santinha do Pau Oco, que apresenta a história às luzes de outros tempos. 

A partir de novas bases históricas, trazidas pela pesquisadora (e consultora do projeto) Júnia Ferreira 

Furtado, sabe-se que as mulheres forras competem em quantidade com homens brancos naquela 

época como chefes de família,  administradoras dos lares e, por que não?!, são fogosas, teimosas, 

enérgicas, com mais mobilidade social do que as próprias mulheres brancas fadadas a permanecerem 

debaixo da sombra regulatória de seus homens brancos, maridos, pais e filhos. Por permanecerem à 

parte da legalidade das relações instituídas - os casamentos eram proibidos entre diferentes classes 

sociais, na prática, entre negras e brancos, - as forras faziam os seus próprios códigos de ética.

Nessa sociedade extremamente móvel, onde o diamante fazia fortunas do dia para noite, onde o 

número de mulheres era bem menor do que o de homens, surge essa Chica da Silva do projeto 

“Minas de todo delírio”. 

“Minas de todo delírio” nos permite vislumbrar um fértil campo dramatúrgico a partir da união eletri-

zante entre dois seres de diferentes planetas: Chica da Silva, do “Planeta Fome”, e João Fernandes, do 

Planeta Ouro, de onde proveem os primeiros colocados da Lista Forbes. 

Apesar da realidade social-humana-econômica terrível da população escravizada, pretendemos que 

o filme não banalize o assunto, nem fuja do tema, mas que o enfrente com coragem e com a lógica 

daquele tempo. Pautadas na historiografia contemporânea, acreditamos poder falar para um público 

diverso sobre alternativas viáveis na época para se enfrentar a escravidão, mas também sobre ma-

chismo em geral, sofrido por negras e brancas. Uma de nossas personagens (branca e rica) depois 

de espezinhada pelo marido, pelo super ministro português, pelo enteado e pelos policiais lisboetas, 

cunha a única frase com a qual sua escrava concorda: “Mulher e merda é a mesma bosta!”.

Chica nasce escrava pelas regras desse tempo. Seria de se esperar, pelas mesmas regras, que mor-

resse escrava. 

Mas não é isso que acontece.

Apresentação



CHICA DA SILVA e JOÃO FERNANDES,

o casal mais badalado dos setecentos.

Personagens Principais

CLUBE DAS MINAS (referência às mulheres oriundas da Costa da Mina, na África, 

que aqui conseguiram sua alforria ou que pretendem consegui-la). 

Chica também faz parte do Clube “arrasa quarteirão”.

Considerações importantes a respeito dos personagens

Clécius Rodrigues foi o demiurgo que criou as adoráveis figuras deste projeto. Criou-os de sua cachola, 

se utilizando apenas de seu repertório estético. A ideia, no entanto é que, para a fase de produção, Clé-

cius revisite estes mesmos personagens e este mesmo repertório estético para atualiza-lo e modela-lo 

à efígie de terceiros. Explico: queremos convidar atores e personalidades artísticas para representarem 

nossos personagens, além de dublarem suas vozes, como é o usual. Assim, poderemos chamar alguma 

atriz, ou mina da hora, para interpretar Chica da Silva, as forras do Clube das minas e assim por diante.

Esse plano pode atrair parceiros ao nosso projeto e criar um interesse ainda maior pelos nossos per-

sonagens.

A produção do projeto junto à seus consultores jurídicos, durante a fase de pré-produção, irá realizar 

os estudos para negociação de direitos autorais para o uso de efígie para composição das característi-

cas físicas de nossos personagens.



MARIA DA ENCARNAÇÃO, africana, unha e carne com Chica. Mulher forte e porreta, é a 
inspiração para várias forras do Arraial. É também a presidente do Clube das Minas. 

ISABEL e JF Pai, a madrasta e o pai de João Fernandes respectivamente, cheios de ambição 
e veneno, vão dar muita dor de cabeça ao casal de pombinhos. 

SIMÃO, filho primogênito de Chica e de seu antigo dono, Dr Sardinha. Criado a pão de ló, 
mesmo sendo enteado é o queridinho de João Fernandes, quer se tornar “Cavaleiro da Or-
dem de Cristo”, mesmo que sua cor de pele seja mais tostada do que o desejável na corte 
portuguesa. 

SANTINHA DO PAU OCO, a santa de maior devoção dos contrabandistas das minas e dos 
campos gerais.  Seu “oco por dentro” não é só para conter um vasto coração. Serve para 
contrabandear diamantes, ouro e tudo o mais que se lhe couber.



Estudos





   

design Referencial: projeto inédito “Palmeiras do Alto”, design de personagens: Clécius Rodrigues,
           criação: Tania Anaya e Anna Flávia Dias Salles. Produção: ANAYA

Obras Referenciais: respectivamente “O lobo cinza e o
chepeuzinho vermelho”; “Gato de botas”; e “O patinho feio” - Garri Bardin



Sobre a Anaya

A ANAYA é uma produtora mineira com foco principal na produção de filmes para o 

público adulto e jovem. A empresa é voltada para pesquisas estéticas e de linguagem 

do cinema de animação, que muitas vezes se entrelaçam à ficção e ao documentário. 

A ANAYA procura manter parcerias com outras produtoras, tanto locais quanto es-

trangeiras, para viabilizar seus projetos como o filme NIMUENDAJÚ – atualmente em 

produção, o primeiro longa-metragem de animação de Minas Gerais (premiado pelos 

editais Filme em Minas e BNDES); coprodução com as produtoras européias Cine Zebra  

(Alemanha) e Pro-menades Films (França).

A ANAYA atualmente desenvolve os seguintes projetos: FELICIDADE (mini série live 

action para TV, contemplado pelo edital PRODAV 04/2014, ANCINE/BRDE - MinC); 

O FILHO DA PUTA, coprodução com a Otto Desenhos, do Rio Grande do Sul (longa-

metragem de animação, projeto premiado em primeiro lugar pelo “Edital de seleção 

de propostas de produção e/ou finalização de longa-metragem” da CODEMIG, 2017); 

MINAS DE TODO DELÍRIO (longa-metragem em animação stop motion, projeto premia-

do em primeiro lugar pelo edital “Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais de longa-

metragem para cinema e séries para TV” da CODEMIG, 2017) e PALMEIRAS DO ALTO 

(mini série em stop motion, projeto premiado em primeiro lugar pelo “Edital Olhar 

Independente, de pré-licenciamento de obras audiovisuais para a rede pública de tele-

visão” da CODEMIG, 2017).
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Premiado em primeiro lugar pelo edital “Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais 
de longa-metragem para cinema e séries para TV, da CODEMIG 

(Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais), 2017.
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