
O INFERNO DE CADA UM
Longa Metragem

Co-produção

Incentivo Fiscal

Calic 090139

Produção:

Código do projeto 24821

P r o d u ç ã o

L e a n d r a  A i e e d o ,  M i g u e l  R o d r i g u e s  e  N e l l y  T r i n d a d e



Ultimamente, vivemos tao isolados e sem perceber

o que se passa a nossa volta que,

as vezes,

e preciso um IMPACTO para lembrarmos que

estamos VIVOS.



"O INFERNO DE CADA UM" é o primeiro longa-metragem do diretor Miguel 
Rodrigues – indicado ao Emmy por "Na Forma da Lei" e premiado com vários 
curtas-metragens, além de ter dirigido novelas e séries para a Tv Globo durante dez 
anos. Este projeto vem sendo desenvolvido há cinco anos, a partir do primeiro 
argumento do próprio diretor sobre relações humanas, com personagens que se 
misturam e atravessam muitos desafios em suas vidas. 

"O INFERNO DE CADA UM" foi inspirado na teoria dos seis graus de separação, criada 
pelo psicólogo americano Stanley Milgram. O Roteiro escrito por Wagner D'avilla 
promove uma rede de intrigas, todas elas submetidas a situações extremas.  A trama 
enfatiza como nosso mundo é, desvendando as conexões entre a vida de 14 pessoas.

Pouco a pouco, uma misteriosa rede de coincidências irá aproximar todos os 
personagens, mudando seus destinos para sempre. O filme expõe, de forma crua, tudo o 
que pode provocar sentimentos menos esperados, e desta forma, levar os personagens a 
situações que revelam o seu "eu" desconhecido.

O filme será rodado na Cidade de São Paulo.

Release



Argumento
Em uma trama surpreendente, conduzida por personagens muito diferentes, uma misteriosa rede de 
coincidências irá aproximá-los, mudando seus destinos para sempre. Os personagens são indivíduos 
confusos e contraditórios, que lutam e enfrentam as escolhas, as renúncias, e a própria história de 
suas vidas. Possuem classes sociais e vivências distintas, encontram-se em tênues situações  que 
beiram ao limite do controle emocional. O Filme acontece na cidade de São Paulo. Uma intrigante 
história de quatorze destinos entrelaçados nos faz lembrar que a corrupção, a liberdade, a vingança, 
a paz e o perdão estão sempre próximos, mas podem desaparecer em um instante. Todos nós, por 
mais puros que possamos ser, temos sempre um lado perverso. Desta forma, o filme revela como 
pessoas comuns são capazes de cometer pequenos erros, ou até mesmo atrocidades. O filme discute 
aquilo que conscientemente não aceitamos. Decisões que desafiam o ser humano diariamente.

UMA HISTÓRIA COM MUITAS HISTÓRIAS. 

"O INFERNO DE CADA UM" e um retrato verdadeiro de uma 
sociedade que se vende como moderna, mas que, ao mesmo tempo, se 
revela arcaica ao não conseguir resolver um dos problemas mais 

graves da convivencia humana.



O Inferno de Cada Um é um filme contemporâneo, que retrata a realidade 
de pessoas em busca de encontrar seu caminho entre os encontros e 
desencontros da vida, inserido em uma grande metrópole. A temática 
abordada faz um mergulho existencial, refletindo sobre o que nos torna 
singular e o que justamente nos conecta.

Todos nos, por mais puros que possamos ser,
temos sempre um lado perverso.
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Argumento
Um filme sobre a realidade de muitas pessoas que buscam seus caminhos em uma 
metrópole, e aproximam-se umas das outras enquanto a história avança. Existe 
uma conexão entre as pessoas? Quais vidas estão ligadas a nós?  O filme retrata a 
vida de pessoas desconhecidas de uma cidade, mas que estão conectadas umas às 
outras por meio de encontros e desencontros consigo mesmas e com a vida.

O Inferno de Cada Um trata de perguntas universais como: qual é o sentido 
da vida e da morte? A vida pode ser reduzida a uma medida, tal como a vida 
pode ser reduzida a um "plano divino"? Fazer qualquer uma destas afirmações 
explica a complexidade da ação humana? Todas essas questões são mostradas 
como fragmentos não-lineares que pontuam os elementos da história.



Miguel Rodrigues é realizador de conteúdo. Na rede globo, foi da equipe de direção de diversas novelas como Kubanacan”, “ 
Senhora do Destino”; Cobras e Lagartos “ “Duas Caras”, além de ser um dos diretores responsáveis pela série “Na forma da lei” 
indicada ao Emmy International 2011, concorrendo com produções das emissoras NHK Japonesa; Canal+ Francesa e da BBC 
Inglesa. Pela Take a Take Films, onde produziu, dirigiu e fotografou 18 curtas recebeu prêmios (melhor curta, melhor 
direção, melhor ator). realizou a serie “wizstar” 13 episodios, que depois virou musical no teatro e filme de longa metragem, 
criou eventos ligados ao cinema e dirigiu diversas campanhas publicitárias e filmes corporativos para marcas como: Citroen, 
Zaffari, Ana Hickman, liquido, Microsoft, Sap, TBB, TDB e Paco Modas. Produziu a Série Metrópole a qual assina também 
criação e roteiro Premio de melhor Piloto no FICA.VC, O piloto Nem Tudo é Verdade com Luisa Tomé e Dúdú e Lápis Cor 
da Pele o curta metragem que deu origem a série.
https://vimeo.com/213457736

Assina o roteiro dos curtas-metragens “Azul Marinho Preto e Branco” e “Malu & Fred” (filme foi recordista na 7ª Mostra do 
Festival Curta Santos, com seis prêmios incluindo Melhor Roteiro).  Em 2010, assina o roteiro do telefilme “O Inferno de 
Cada Um”, com direção de Miguel Rodrigues.  Em 2012 escreveu “O último reality show do mundo”, com produção da 
agência CUBO CC e Academia de Filmes. Em 2014 escreveu  o curta (Des) Encontros, que  recebeu prêmios em diversos 
festivais. Neste mesmo ano escreve os episódios “Lara e Gael”, “Artur e Diana” e “Rafael, Felipe, Marina”, da série de TV 
“(Des) encontros”, exibida pelo canal Sony Television. Foi chefe de roteiro do reality show “ The Bachelor”, uma produção 
da Warner Bross em co -parceria com a Fox e Rede TV.  Em 2015, assina os roteiros do longa metragem “Depois dos 50”, 
produzido pela Bossa Nova Filmes, e atualmente, com direção de Luiz Vilaça, escreve para o talkshow  Luciana by Night” 
pela Rede TV.

A Take a Take Films nasceu do desejo de explorar novas possibilidades narrativas, abordagens de tecnologias, tanto de 
produção quanto de veiculação do conteúdo.  Com muita criatividade, desde 2000, produzimos conteúdo original e de 
qualidade. Nessa caminhada a Take a Take produziu dez curtas, setenta episódios das web séries, Wizstar, Descarga 
Elétrica e  Conjugados. Criação de conteúdo de quatro séries; Metrópole série de suspense policial , Dúdú a Série infanto 
Juvenil; Quatro longas; O Inferno de Cada Um  (aprovado Ancine e proac e em captação); Viagem Sem Volta e Oceano 
Azul Co-produção internacional e o Telefilme Wizstars. Além de projetos publicitários e corporativos para empresas, 
como; Wizard, C&A; Citroen, Microsoft, SAP, EZTEC, Comercial Zaffari, Óticas Diniz, Liquido Moda, Ana Hickman, 
quer saber mais?  Acesse o nosso site takeatakefilms.com
Reel de conteúdo da produtora:  
https://vimeo.com/244099810/e822ada2d5

Wagner D’Avila - Roteirista

Miguel Rodrigues - Diretor e Criador

A Produtora



 Personagens

Carlos Chaim: 
É um político poderoso e bastante temido. Veio de família pobre, mas conseguiu enriquecer através de trocas políticas e se 
tornou um homem rico e refinado. Não assume nem para si mesmo que é um canalha. É casado com Isabella,  possui uma 
relação com a secretária Marina  e melhor amiga de sua esposa. O personagem está atrelado a crimes como corrupção, 
lavagem de dinheiro e prostituição. Manipula pessoas inocentes para conseguir o que quer. Seu novo projeto é a criação de 
uma igreja em um lixão, uma tentativa desesperada de conquistar mais votos para sua campanha.

Pastor Dias: 
Pastor Evangélico, ganancioso, tem uma mãe doente que ele adora, e que é usada como chantagem por Carlos Chaim. 
Fez uma aliança com o deputado, mas se tornou seu refém, além de carregar mistérios importantes para trama, possui 
uma grande tara, é um cara culto e tem o dom da palavra, com habilidade para persuasão. Quer dar um grande golpe 
e largar o deputado, para no futuro se candidatar e fazer parte da bancada na amara dos deputados. 

Diogo Cruz: 
Trinta e três anos, policial civil, um cara que passou por uma fase difícil, perdeu seu filho Guilherme logo depois do 
nascimento, o que o deixou muito abatido, ficou algum tempo afastado da polícia, e agora de volta quer retomar sua 
vida e seu destino. Inteligente, corajoso e atleta, se cuida e se prepara para lutar contra o crime. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipis

Quarenta e cinco anos, médica especialista em doenças raras. Isabela também sonha em ser mãe, mas, também compartilha 
de problemas de saúde para engravidar. De personalidade forte e objetiva, possui grande sucesso profissional, porém, pela 
dedicação excessiva ao trabalho, paga o alto custo de comprometer seu casamento, pois em seu interior vive a angústia da 
traição por seu marido, Carlos, 42, político, que costuma passar madrugadas em campanha acompanhado da assessora 
Marina Toscano, 38. Isabela decide se vingar  e conduz Carlos e Marina a um jogo psicológico.

Dra. Isabela Chaim: 

Marina Toscano: 
Uma mulher manipuladora, inescrupulosa, vingativa, mulher forte, bonita, atraente, que não tem medo de lutar por 
seus objetivos. Ela é bisexual, assessora política inteligente, e sofisticada quando precisa. É a personagem mais 
perversa do filme, amante de Carlos Shaim, cheia de afinidades com quem lhe interessa, fingida, veio de família 
humilde, cresceu na vida e quer chegar no topo.

Trinta e seis anos, solteira, investigadora. É uma policial que cresceu sobre o senso de justiça em sua casa. Filha de 
uma família de respeitados advogados, a investigadora da polícia de São Paulo investiga o candidato a deputado 
Carlos Chaim, um criminoso que pode estar associado à morte de seu pai. Patricia mantém uma relação com Vanessa. 
A namorada da jovem é facilmente manipulada em um jogo de intriga e vingança.

Patrícia Gonçalvez:



Clóvis Vieira: 
Crescido em uma família rígida, uma pessoa triste e rancorosa, nunca teve o carinho e a atenção de sua família. Casado com Angélica e uma mulher mais jovem. 
Ciumento, possessivo e violento, passa a vida coagindo a esposa com medo de que ela o abandone.

Angélica Vieira: 

Bernardo Alvez: 
Trinta e oito anos, vindo do interior, trabalhador, honesto, bem ao contrário do Clóvis, mas com um ponto em comum: Angélica, por quem Bernardo é 
apaixonado desde a adolescência, e que  estiveram separado por um bom tempo, mas ele a reencontra e não desiste do seu grande amor.

Luzia Peixoto: 

Casada, dona de casa. Chegou na cidade de São Paulo aos 10 anos, sua família saiu do interior de Sergipe buscando uma melhor qualidade de vida. Teve um grande 
amor na adolescência, mas os dois se separaram após o jovem se alistar e entrar no exército. Conheceu seu marido Clóvis em uma quermesse de bairro. Ele, mais 
velho, ajudava na organização do evento. Angélica se apaixonou e se casaram 6 meses depois. Hoje vive infeliz em seu relacionamento, e constantemente sofre 
agressões físicas.

É a personagem que conduz a trama, uma professora de educação infantil, apaixonada por crianças, casada com Tiago, um jovem empresário. Os dois 
viviam uma relação feliz e estável,  e estavam esperando seu primeiro filho. A relação dos dois chega ao fim quando Luzia foi diagnosticada com  Síndrome 
de Hellp. A jovem descobre que está grávida e que sofre de uma doença rara, a qual coloca em risco a vida dela ou de seu filho ainda  em gestação. Ela 
precisa decidir se continuará viva ou dará à luz a criança. Ela é atendida pela Dr Isabela Shaim e é salva em um Assalto pelo detetive Diogo.

46 anos- Crente, mulher amargurada, e muito devote a sua fé, perdeu o marido muito cedo, ficou sozinha com os dois filhos,  entrou para igreja a fim de 
melhorar sua vida, com a ajuda dos crentes conseguiu se manter próxima ao poder na comunidade, seu maior sonho e assumer o commando da sua igreja.

Elisa Ferreira: 

 Cinquenta e oito anos, mulher sofrida, desgastada pela vida, mãe de Wander mas Lindalva nem imagina qual trabalho do filho ele é transexual e faz 
show em casas noturnas de São paulo, eles moram em um apartamento no centro da cidade, ficou aleĳada desde o atropelamento causado pelo 
deputado Shaim, que fuigiu do local, já está habituada e andar na cadeira, triste e um pouco solitária, amargurada com a vida, está tentando descobrir 
uma melhor maneira de vive.

Lindalva dos santos:

 Vinte e três  anos, morena, bonita, sedutora, está em conflito com a mãe, atualmete de dedica sua vida ao namorado Paulo e a Igreja, está tentando fazer 
vestibular, mas nunca foi de pegar no pesado, que mesmo é se diverter e ser livre, casar com Paulo e sair de casa, seu caráter é duvidoso, é uma personagem
 que vai amdurecnedo e se descobrindo durante a trama.

Clara ferreira:

Wander dos Santos:
Wander do Santos 27 anos: Tem um grande segredo Escondido da mae, Wander a noite se transveste de mulher para fazer shows e programas, ele é um 
cara doce e sensível, educado e carinhoso, um dos personagens mais puros e bondosos do filme, seu maior  medo é da mãe não aceitar seu jeito de ser
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