DIA DE PRETO, primeiro ﬁlme de longa-metragem do trio Marcial Renato, Daniel Mattos e
Marcos Felipe, vai estrear em salas de cinema na sexta-feira dia 23 de novembro de 2012,
quando se comemora a Semana da Consciência Negra no Brasil.
O ﬁlme é uma adaptação moderna da lenda do primeiro escravo alforriado do País, história
esquecida que teria resultado na construção da Igreja de Nossa Senhora da Penna em
meados do Século XVII, templo religioso preservado até os dias de hoje.
A trama acompanha um dia fantástico na vida de um jovem negro, funcionário de uma
família rica que se envolve no roubo de uma relíquia sagrada. Durante esse DIA DE PRETO, o
personagem vivido pelo ator Marcelo Batista apresenta ao público cinco verdades sobre a
liberdade, até descobrir que sua história está relacionada a eventos de 350 anos atrás.
A ideia do projeto tem 15 anos, quando os realizadores, então colegas na Escola de
Comunicação da UFRJ (ECO), se dedicavam à produção do curta-metragem “O Bolo e o
Queijo”, ﬁlmado em 35mm, exibido e premiado em diversos festivais de cinema no Brasil e no mundo.
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A LENDA DO PRIMEIRO ESCRAVO ALFORRIADO DO BRASIL
Eram os tempos da criação das Leis de Incentivo, quando o trio de diretores acreditava ser
possível viabilizar a produção captando recursos para um ﬁlme comercial, uma comédia
adolescente então denominada “Depois do Shopping”.
Passados alguns anos de tentativas frustradas de captação, os realizadores decidiram pela
reformulação do projeto. Durante a fase de pesquisas para o novo roteiro, encontraram uma
antiga história do período colonial brasileiro. Uma lenda carioca sobre um escravo que teria
sido ameaçado pelo senhor de engenho, devido ao desaparecimento de uma vaca.
Desesperado, o jovem pediu o auxílio de Nossa Senhora, para que não fosse castigado. Reza
a lenda que a Virgem teria aparecido milagrosamente no alto da Pedra do Galo, em
Jacarepaguá, indicando o paradeiro do animal, onde hoje está localizada a Igreja de Nossa
Senhora da Penna.
Nascia o DIA DE PRETO, ﬁlme de produção independente de baixo orçamento e alto valor de
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produção. Financiado exclusivamente com recursos próprios e o apoio de empresas como o
RIOSHOPPING - principal locação do ﬁlme - RICA Alimentos e MATTEDI, o projeto contou com
um desenho de produção arrojado, de forma a priorizar a qualidade técnica e artística da obra.
A fase de produção levou cerca de um ano e meio, com captação de imagens apenas nas
madrugadas dos ﬁns de semana e feriados, de forma a contar com o trabalho colaborativo
de proﬁssionais do meio, que puderam se dedicar ao projeto de forma não exclusiva. Um
modelo fora dos padrões do chamado “cinema de guerrilha”, quase sempre baseados em
roteiros com cenários reduzidos e desenho de produção simpliﬁcado, realizado em poucos
dias de ﬁlmagem.
A pós-produção da obra também se estendeu por cerca de três anos, devido ao foco na
qualidade da ﬁnalização de som e imagem, além de efeitos especiais que envolvem a
ambientação da trama em épocas distintas e cenas de ação complexas, como uma
perseguição de kart pelos corredores do shopping. Uma aposta técnica e artística que tem
sido reconhecida em diversos prêmios conquistados pelo ﬁlme, no Brasil e no exterior.
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REALIZADORES
Marcos Felipe é graduado em Comunicação pela UFRJ, com pós-graduações na área de
Cinema. Tem experiência nas áreas de direção e fotograﬁa em diversas produções para
cinema e TV, além de ter atuado como diretor de ﬁlmes publicitários. Dirigiu e produziu, em
parceria com Daniel Mattos, o premiado curta-metragem O BOLO E O QUEIJO. Realizador
independente e professor universitário, atualmente exerce a função de Assessor na
Superintendência de Fomento da ANCINE.
Daniel Mattos é Doutor em Comunicação pela UFRJ. Professor e pesquisador de cinema e
audiovisual, dirigiu e produziu, em parceria com Marcos Felipe, o premiado curta-metragem
O BOLO E O QUEIJO, além da experiência em outras produções cinematográﬁcas. Atualmente,
é membro do Comitê de Investimentos do FSA, trabalhando na Superintendência de
Desenvolvimento Econômico da ANCINE.

Marcial Renato é graduado em Comunicação e Mestre em Literatura pela UFRJ. Foi produtor
na TV Globo, atuando como coordenador da equipe de conteúdo Internet da Central Globo de
Produção (Projac). Professor universitário e realizador independente, atualmente ocupa o
cargo de Coordenador de Acompanhamento de Projetos na Superintendência de Fomento da ANCINE.
DIA DE PRETO marca a estreia do trio na realização de um longa-metragem. Hoje servidores
concursados da Agência Nacional de Cinema, Marcial, Daniel e Marcos tiveram a
oportunidade de conhecer por outra perspectiva as desigualdades e vicissitudes do mercado
audiovisual brasileiro, especiﬁcamente a parte relacionada aos agentes que têm acesso aos
mecanismos de fomento público e captação de recursos.
A opção proﬁssional dos realizadores pelo serviço público restringiu ainda mais as
possibilidades de distribuição do longa-metragem DIA DE PRETO. Mais uma vez, optaram
pelo caminho independente, ressaltando ainda mais suas divergências em relação aos
modelos vigentes.
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ELENCO
Pelo papel principal no ﬁlme DIA DE PRETO, Marcelo Batista levou o prêmio de Melhor Ator
no Festival Nacional de Cinema de Petrópolis, em 2011. Irmão do sambista Mumuzinho e exmarido da cantora Simony, Marcelo atualmente está no elenco da novela infantil Carrossel,
exibida pelo SBT. Com experiência em peças de teatro adulto e infantil, Marcelo tem
acumulado no currículo diversas participações em seriados e novelas de TV.
Também participam do elenco Andrea Cassali, vocalista da banda Agnella, como uma
Capanga - Guilherme Almeida, apresentador do Canal Shoptime, como o Vilão - e Ricardo
Bonaverti, indicado ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante no Maverick Movie Awards, de
Los Angeles, pelo papel do Chefe em DIA DE PRETO.
Completam o elenco os atores Paulo Abreu, Vanessa Galvão, Raul Ferreira, Heraclito Junior,
Deivid Araújo e Naiara Hawaii.
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TRILHA MUSICAL
A trilha musical tem sido um dos maiores destaques do ﬁlme. O primeiro trabalho para
longa-metragem do trio João Viana, músico com larga experiência acompanhando grandes
nomes da MPB, ﬁlho do cantor Djavan - Nado Zicker, ex-integrante da banda Medusas Dread
- e Denis Porto, ex-vocalista da banda Mr. Sombra, levou os prêmios de Melhor Trilha Musical
de ﬁlme estrangeiro no Sunset International Film Festival de 2012, em Los Angeles, e Melhor
Música de longa-metragem no Festival Nacional de Cinema de Petrópolis, em 2011.
OUTROS PRÊMIOS E EXIBIÇÕES
Em outubro de 2011, a primeira versão do ﬁlme estreou no Festival Internacional de Cinema
do Rio de Janeiro, iniciando uma carreira em festivais nacionais e internacionais que
conﬁrmou as expectativas dos produtores, com a conquista de prêmios técnicos e artísticos,
sobretudo nos EUA.
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No Festival Guarnicê, no Maranhão, o ﬁlme ﬁcou com o prêmio de Melhor Fotograﬁa de
longa-metragem. No Festival de Maringá (PR), Melhor Direção. Nos EUA, DIA DE PRETO
também levou o prêmio de Melhores Efeitos Especiais no Maverick Movie Awards, em
Los Angeles, além de outras premiações, indicações e menções honrosas, conseguindo
críticas positivas no Chicago Latino Film Festival, evento não competitivo, uma delas
registrada no IMDB, maior database de cinema no mundo.
As exibições em festivais no Brasil e no mundo também serviram como “cabines” para a
avaliação do ﬁlme. A partir da recepção dos diversos públicos, os realizadores efetuaram
modiﬁcações na versão comercial da obra que estreia em novembro, ressaltando elementos
como o humor e as emoções vividas pelo protagonista.
PRÉ-ESTREIA
DIA DE PRETO terá a sua pré-estreia em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no
CineSesc do Rioshopping, em Jacarepaguá, principal locação do ﬁlme.

