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CINEMA DE
GUERRILHA
FEITO NO
BRASIL
Três servidores da Ancine finalizam
produção sem nenhum patrocínio

Filme. Making Of
FOTOS ANNA CAROLINA MONTEIRO DE BARROS/DIVULGAÇÃO

Roberta Pennafort / RIO

Três amigos de faculdade, três
caminhos diferentes pós-forma-
tura, e uma ideia fixa: filmar um
longa-metragem. A natural difi-
culdade de se conseguir patrocí-
nio não foi obstáculo forte o sufi-
ciente. Partiram para o tal cine-
ma de guerrilha: buscaram per-
mutas com diferentes empre-
sas, sacaram dinheiro próprio,
perseveraram por cinco anos pa-
ra dar cabo do projeto.

O roteiro dessa história não é
incomum entre apaixonados pe-
la atividade. Curioso é o fato de
eles serem servidores da Agência
Nacional de Cinema, o órgão ins-
tituído há uma década para dar
gás a toda a cadeia produtiva do
audiovisual, além de regulá-la. Is-
so significa que, por questões éti-
cas, “pela impossibilidade de es-
tar dos dois lados do balcão”, não
há dinheiro público envolvido.

Daniel Mattos e Marcial Rena-
to, de 36 anos, e Marcos Felipe
Delfino, de 35, fizeram concurso
para o cargo de especialista em
regulação da atividade cinema-
tográfica. Atualmente, o primei-
ro é membro do comitê de inves-
timento do Fundo Setorial do
Audiovisual – justamente o ins-
trumento criado para ajudar rea-
lizadores que vivem recebendo
“não” das empresas financiado-
ras –, o segundo, coordenador
de acompanhamento de proje-
tos, e o terceiro, assessor da su-
perintendência de fomento.

Ou seja, os três conhecem
bem o metiê. O que não tornou
mais fácil realizar o sonho do fil-
me próprio. “Em 2000 aprova-
mos o primeiro projeto de longa
em todas as leis de incentivo.
Durante três anos batemos na
porta das empresas. Para ini-
ciante, é muito difícil, está tudo
meio loteado”, lembra Marcial.

“A empresa que investe não
é da área de cinema, quer lu-
cro. É uma ‘lógica jabuticaba’,
só existe no Brasil. O cara que
não conhece nada dá dinheiro

para o nome famoso. A barrei-
ra de entrada é muito cruel, a
grande maioria dos novos ci-
neastas fica marginalizada”,
completa Daniel.

O tal projeto, voltado para o
público jovem, “tipo Muita Cal-
ma Nessa Hora ou Desenrola”,
lhes parecia viável e promissor:
filmar num shopping, com ato-
res jovens e um nome conheci-
do, o do ator Danton Mello. Mas
nada de vir o dinheiro, e a desis-
tência foi o caminho.

A frustração os levou ao con-
curso para Ancine. Entraram
“por militância”, mesmo saben-
do que o novo trabalho dificulta-
ria um futuro filme. Nas horas
livres, escreveram a seis mãos o
roteiro de Dia de Preto, que ago-
ra finalizam. Como? Filmando
de sexta a domingo, quando de-

veriam estar em casa com os fi-
lhos (são sete, somando as famí-
lias), desembolsando gradual-
mente R$ 270 mil das econo-
mias, contraindo dívidas.

E negociando uma permuta
para alimentar a equipe, capri-
chando num “rascunho”, feito
com câmeras amadoras, para
que na hora do “ação!” tudo esti-
vesse amarrado. E fechando
acordo com um shopping para
locação, e com uma produtora
de filmes publicitários, que ce-
deu câmera (digital), luz e ma-
quinaria, e se tornou sócia. A tri-
lha seguiu na mesma linha. Os
atores trabalharam de graça.

Todos esperam a participa-
ção nos resultados do filme, ro-
dado em 14 meses. Sem as per-
mutas, os custos desse “no bud-
get” – “sem orçamento”, como

é chamada a modalidade, nasci-
da há décadas entre jovens ci-
neastas, e que no Brasil tem em
Odiquê? (2006), de Felipe
Joffily, um representante – che-
gariam perto R$ 1 milhão.

O roteiro é criativo, a fotogra-
fia, bem cuidada, os cenários,
parte nos dias de hoje, parte no
século 17. O protagonista (Mar-
celo Batista) é um escravo al-
forriado bem antes de 1888 (o
primeiro do Brasil), e é tam-
bém um motorista de uma famí-
lia rica do século 21. Ele acaba
acusado de um roubo que não
cometeu. É um filme autoral,
com ação e suspense, e “refe-
rências da cultura pop”.

O “power trio”, que conta com
o apoio e a solidariedade dos co-
legas da Ancine, divide o crédito
de diretor. No momento, está
inscrevendo Dia de Preto em festi-
vais. Assim ele ganharia visibili-
dade e faria sua carreira no circui-
to comercial. Nem na etapa da
pós-produção (que já dura três
anos) e distribuição (que geral-
mente é paga pelos produtores)
vão tentar recursos públicos.

“Estimamos a distribuição
em R$ 500 mil. Se eu fosse o
Andrucha (Waddington) ou o
(José) Padilha, conseguiria que
o distribuidor entrasse no risco
com a gente. Como não somos,
precisamos do aval de festi-
vais”, diz Marcos Felipe.

Dia de Preto.
O ator Marcelo
Batista

● Direção entre amigos
Marcos Felipe, Marcial Renato e
Daniel, amigos desde a UFRJ, já
passaram, há seis anos, por mais
de 30 festivais, brasileiros e de
fora, com o curta O Bolo e o Quei-
jo, que ganhou prêmios

APOIOREALIZAÇÃO

SÉRIE SAFIRA
Hoje, 21h

Roberto Minczuk, regência
Cyprien Katsaris, piano (estreia brasileira)

• Beethoven | Concerto para piano nº 5 em Mi bemol 
maior, Op. 73 - Imperador

• Haydn | Sinfonia nº 104 em Ré maior - Londres
• Prokofiev | Sinfonia nº 1 em Ré maior, Op. 25 - ClássicaCy
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Ingressos a partir de R$ 39
(Vendas na bilheteria e pela Ingresso Rápido: 4003-1212)

Local: Sala São Paulo

Informações: (11) 3522-7100 | www.osb.com.br

Ministério da Cultura, Vale, Prefeitura do Rio e BNDES apresentam:

A Série Safira apresenta a estreia 
do pianista Cyprien Katsaris no Brasil 
e um repertório imperdível.
A OSB traz à Sala São Paulo o solista vencedor do Prêmio Rainha Elisabeth, no 
Concerto Imperador de Beethoven, e históricas sinfonias de Haydn e Prokofiev.
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