
músico Hector Salgado
tinha apenas 16 anos em
1973, quando o general
Augusto Pinochet, após
um golpe de Estado,

aerrurjou o presidente eleito Salvador
Allende e instaurou a ditadura no
Chile. Foi preso, torturado e, três anos
depois, se exilou nos Estados Unidos.
Trinta anos mais tarde, voltou à terra
natal com a obsessão de encontrar os
seus torturadores e, olhando-lhes nos
olhos, fazer perguntas que o
acompanharam durante todo este
tempo: por que o prenderam? Por que
o machucaram? Por que mataram um
de seus amigos? Encorajado pela
esposa, a americana Marianne Teleki,
Salgado filmou a busca, que resultou
no documentário "Circunstâncias
Especiais".

Estreante na produção
audiovisual, quando teve a idéia de
documentar a empreitada do

marido, Marianne não imaginava que
tão árdua quanto a procura dele pelos
militares que o torturaram seria a saga
do casal atrás de recursos para a
concretização do trabalho, um caminho
tortuoso percorrido por vários
produtores latino-americanos que têm
que buscar alternativas para o
financiamento de seus projetos.

Marianne buscou sem êxito recursos
do governo chileno. "Não nos deram
qualquer tipo de apoio para a produção.
Acho que ainda existe uma certa
resistência em mexer nestas feridas,
ainda mais em um projeto que envolve
militares aposentados. É muito
frustrante", diz ela. O maior apoio para a
pesquisa e produção do documentário
veio dos Estados Unidos, por meio da
Latino Public Broadcasting (LPB), uma
organização sem fins lucrativos criada
pela The Corporation for Public
Broadcasting, que apoia o
desenvolvimento de conteúdos

educativos e nao-comerciais, que
abordem assuntos relevantes para a
comunidade hispânica para serem
exibidos na TV pública.

"Recebemos entre 85 e 110
propostas em nossas convocatórias
anuais, apoiamos projetos de todos
os gêneros em diversas etapas de
desenvolvimento com fundos que
variam de US$ 5 mil a US$ 100 mil",
explica Gabriela Gonzales,
coordenadora de programação da
Latino Public Broadcasting. "A única
condição é que o produtor tem que
ser um cidadão norte-americano". A
nacionalidade americana ajudou
Marianne e Hector a concluir o
projeto. O apoio do governo chileno
só veio depois que o filme estava
pronto, com ajuda para a
participação em festivais. Até maio
deste ano, o documentário já havia
sido levado a 15 festivais, entre eles,
os brasileiros É Tudo Verdade e Cine
Ceará, que em sua 18a edição,
reuniu em Fortaleza, entre os dias
10 e 17 de abril, cineastas do Brasil,
Chile, Venezuela, México, Espanha e
Peru que disputaram a Mostra
Competitiva Ibero-Americana de
Longa-Metragem.

Chileno corno Hector, porém sem
vínculos com os Estados Unidos,
Sebastián Moreno teve mais sorte na
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sua abordagem junto ao governo
de seu país, conseguindo US$ 50
mil do Fundo de Fomento
Audiovisual para a pós-produção e
pagamento de direitos de imagens,
fotografias e vídeos que aparecem
em seu documentário, "Cidade dos
Fotógrafos". O filme de Moreno
aborda a vida dos repórteres
fotográficos na época da ditadura e
também é um projeto pessoal, uma
homenagem ao pai dele, o fotógrafo
José Moreno. Segundo o cineasta, a
falta de apelo comercial de sua
produção gerou problemas de
distribuição. "Não trabalhei com
um distribuidor, tentei exibir o
documentário em uma rede grande
de cinema, mas não quiseram.
Consegui exibi-lo no Arte Alameda,
que é uma rede menor, aí
o filme ficou cinco meses em
cartaz", explica.

Com orçamento total de
US$ 155 mil, "Cidade dos
Fotógrafos" recebeu apoio na fase
de produção da fundação holandesa
Jan Vrijman, associada ao festival
IDFA. "É difícil conseguir estos
apoios porque tem gente do mundo
todo concorrendo, mas não dá para
depender exclusivamente do
dinheiro do governo porque o que
eles oferecem é uma piada",
observa Moreno, que está
levantando fundos para mais dois
documentários que planeja fazer.

Alternativas
Para diminuir a

dependência dos recursos do
governo e bancar seus projetos,
o peruano Ernesto Cabellos
produz por meio de sua
produtora, a Guarango, séries e
documentários para a televisão.
"Somos os produtores locais de
alguns trabalhos internacionais,
atendemos clientes como a
BBC World e a renda gerada
por esta atividade serve para
as despesas do escritório,
assim consigo paralelamente
desenvolver meus trabalhos
mais autorais", conta.

O último trabalho
desenvolvido por Cabellos, o
documentário "Tambogrande:
Mangas, Morte e Mineração",
orçado em US$ 100 mil
dólares, produzido em
parceria com a canadense
Stephanie Boyd, demorou sete
anos para ser concluído. Conta
a história da luta de um povo
do norte do Peru contra uma
mineradora que queria iniciar
suas atividades na região
desértica que os habitantes
transformaram em uma zona
fértil para o plantio de manga
e limão e a tensão política provocada
pela situação. Sem apoio financeiro da
Conacine, agência de fomento ao cinema
peruano, o documentário foi bancado

pelos seus diretores.
"Para o gênero
documentário, o
autofinanciamento é
feito com freqüência,
porque não tem apelo
comercial para levantar
fundos. O filme foi
exibido em poucas salas
de cinema do Peru e não
foi sucesso de bilheteria.
O que fazemos é levar a
festivais e os prêmios
em dinheiro que
ganhamos nestas
competições também
servem para cobrir
pequenos gastos de
futuros projetos. Não
deixamos de produzir", diz.

Se o gênero
documentário não tem
apelo comercial para
exibição, a ficção
produzida na América
Latina enfrenta um
outro problema: a
competição com
Hollywood. "Era injusto,
éramos massacrados nas
salas de cinema", explica
Marité Ugas, produtora
venezuelana,

responsável pela montagem do
filme "Cartões Postais de
Leningrado", em que crianças
fantasiam as aventuras de seus
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pais, membros da guerrilha
venezuelana da década de 60.
Marité conjuga os verbos no
passado porque, para ela, desde que
o governo Hugo Chávez aprovou, no
ano passado, a lei que obriga as
salas de cinema a deixarem os
filmes nacionais em cartaz por pelo
menos duas semanas, a situação
mudou. "É um fenômeno nunca
visto na história do cinema
venezuelano. Embora não tenhamos
condições de competir em
publicidade com as produções
americanas, a propaganda boca a
boca mantém nossos filmes em
cartaz. Em vez das duas semanas
impostas pela lei, eles ficam, cinco,
oito semanas em cartaz. Os
exibidores perceberam que o
produto nacional também é
lucrativo", destaca.

O incentivo do governo
venezuelano à produção nacional
reflete-se no aumento de estréias
para este ano. Segundo o
Ministério da Cultura daquele país,
em 2008, 44 filmes feitos na
Venezuela entrarão em cartaz,
mais que o dobro das estréias de
2007. Destes, 38 receberam apoio
do governo através do
Centro Nacional de
Cinematografia (CNAC)
ou da Villa dei Cine,
estúdio estatal criado por
Chávez para incentivar
produções que valorizem
a cultura venezuelana e
"combater a ditadura de
Hollywood". Apenas seis
das estréias de 2008
serão co-produções da
Venezuela com outros

países. "Pode até ser que a lei sirva
para promover as produções da Villa
dei Cine, mas favoreceu também o
trabalho dos produtores independentes
e nós não ternos sofrido nenhum tipo de
censura", observa.

Já no México, a cultura local não é
tão valorizada. H o que pensa o
espanhol Alejandro Ezpolata, assistente
do diretor mexicano Carlos Reygadas,
que em seu último longa, "Luz
Silenciosa", filmou uma comunidade
fechada de origem alemã, os menonitas,
que vivem no norte do México. "É uma
proposta diferente, com ritmo lento.
Para viabilizar uma proposta como esta,
trabalhamos com uma equipe bem
enxuta, de apenas doze pessoas e
fizemos parceria com a holandesa
Motel Films, para a co-produção, e a
francesa BAC Hilms para a distribuição.

Acho que estes países estão
um pouco mais abertos a
novas estéticas e novas
linguagens", opina Ezpelata.
"Diretores mexicanos, como

Alejandro Inarritu, já se renderam
à maneira de fazer cinema dos
Estados Unidos. O caminho é
mais difícil para quem quer inovar
e experimentar outras
linguagens", diz.

Entre hermanos
A produtora uruguaia Laroux

Films buscou ajuda na vizinhança
para produzir seu primeiro longa-
metragem, "O Banheiro do Papa".
Com participação majoritária do
Uruguai, o filme também contou
com apoio financeiro de uma
produtora francesa e da brasileira
02 na fase de pós-produção. De
acordo com Sandino Saraiva Vinay,
produtor executivo da Laroux, a
parceria com a 02 aconteceu por
meio de César Charlone, um dos
diretores do filme, que é uruguaio e
vive no Brasil. "Para a gente, 'O
Banheiro do Papa' era o nosso
grande trabalho e para a 02 era
mais um dos vários trabalhos que
eles têm. Foi uma experiência
interessante, porque trabalhar com
uma grande produtora dá
visibilidade ao filme, ficamos
expostos aos principais agentes
deste mercado", explica Vinay.

Criada em 2004 para a
produção de longas-metragens, o
maior volume de trabalho da
Laroux vinha da asscssoria a
produtoras estrangeiras que
filmavam no país. "Agora as coisas
estão mudando, porque ternos a lei
de cinema", diz Vinay, referindo-se
à nova Lei de Cinema e Audiovisual
do Uruguai, aprovada na primeira
quinzena do maio, propondo a
regulamentação do setor. O Instituto
Nacional de Audiovisual (INA) será
substituído pelo Instituto dei Cine y
ei Audiovisual de Uruguay (ICAU),
órgão ligado ao Ministério de
Educação e Cultura. Um dos
principais projetos do ICAU será a
regulamentação da entrada de
capital privado no setor. "Estamos
mais otimistas e já estudamos
outros projetos de co-produção com
França, Argentina e Chile", conta.
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