
Por Júlio Bezerra

Sem acesso aos editais de fomento, e
sem lugar no meio do cinema de grande e
pequenos orçamentos, existe um cinema
de zero orçamento e muita garra. Esses
cineastas bancam seus próprios filmes ou
fazem com apoio de amigos

A lguns poucos trocados e muitos amigos ao redor. Esse vem sendo
o lema para muitos cineastas brasileiros, especialmente os estre-

antes. Trata-se de um novo modelo de produção, com um cinema em
digital realizado com baixíssimo orçamento e, muitas vezes, sem recur-
sos de editais e leis de incentivo. Só para o leitor ter uma idéia: "Apenas
o Fim", de Matheus de Souza (RJ), "Meu Nome é Dindi" (RJ), de Bruno
Safadi, "A Fuga da Mulher Gorila" (RJ), de Felipe Bragança, "Profana"
(RJ), de João Rocha e Renata Gabriel, "Um Romance de Geração"(RJ),
de David Mendes França, "Amigos de Risco"(PE), de Daniel Bandeira,
"Crítico" (PE), de Kleber Mendonça Filho, "Um Lugar ao Sol" (PE), de
Gabriel Mascaro, "Vingança" (SP) e "O Dono do Jogo" (SP), de Paulo
Pons, "O Fim da Picada" (SP), de Christian Saghaard, "Porfírio do Ama-
ral - A Verdade sobre o Samba"(BA), de Reinofy Duarte, e "Simples
Mortais" (DF), de Mauro Giuntini.

E estes são apenas alguns exemplos. São filmes com propostas e
resultados bastante distintos, mas que se utilizam das possibilidades
abertas pela tecnologia digital para conseguir uma maior liberdade e
viabilizar projetos que não seriam produzidos de outra forma. "A boa e
velha compulsão por filmar, encontrou na tecnologia digital uma arma
poderosa. Mais baratas e mais fáceis de usar, as câmeras digitais re-
presentaram uma alternativa viável para novos realizadores sem aces-
so a escolas de cinema - ou que simplesmente não querem esperar
anos para realizar seus primeiros trabalhos. Ainda existe a demanda de
um certo 'padrão de qualidade' que estigmatiza a produção digital e a
mantém longe da evidência do cinema brasileiro - mas essa distância
vem diminuindo gradativamente com a experiência (e com a teimosia)
crescente desses realizadores", divaga Daniel Bandeira, o cineasta por
trás de "Amigos de Risco", uma história de amizade entre três jovens
recifenses, exibido no Festival de Brasília de 2007.

Em comum,
logo de cara, está
o fato de nenhum
desses filmes ter
custado mais de
R$100 mil. Alguns
custaram bem
menos. "Profa-
na", por exem-
plo, foi filmado
inicialmente sem
orçamento, e
quando foi orça-
do chegou-se a
R$ 800.000, mas
acabou sendo ro-
dado com apenas

Daniel Bandeira, diretor de "Amigos de Risco", conseguiu
colocar o filme no Festival de Brasília

Cartaz de "A Mulher Gorila", longa-metragem feito com RS 10 mil e
poucos dias de filmagem

R$ 3 mil. "Gravávamos somente nos fins de semana. Usamos lixo para
fazer a maioria dos cenários e objetos de cena, os profissionais técnicos
e atores envolvidos abriram mão dos seus cachês e de suas folgas para
levar o projeto adiante", revela João Rocha. O caso de "Um Romance de
Geração" é parecido. David Mendes França diz que o orçamento do longa
foi nulo. "Se houvesse dinheiro, teríamos uma câmera um pouco melhor
e eu teria podido pagar as pessoas envolvidas, todas tão talentosas e de-
dicadas, e até pagar a mim mesmo. Também poderia ter filmado em mais
tempo. Nossas filmagens foram bem corridas."

Filmes têm traços em comum

Outro diferencial que marca essa produção é a diversidade geográ-
fica. Basta reparar as várias siglas de estados brasileiros citadas na lista
acima. As produções do Nordeste, em especial de Pernambuco e Ceará,
demonstram uma nova cena surgindo, com um cinema feito entre amigos,
com profissionais trabalhando uns nos filmes dos outros. Sendo assim,
temos o diretor de "Sábado à Noite", Ivo Lopes Araújo, assinando a foto-



Equipe do filme "Vingança", de Paulo Pons, realizado com RS 80 mil da Riofilme: filme obteve sucesso e
participou de festivais importantes como o do Rio e de Gramado

grafia de "O Grão", de Petrus Cariry. Por sua vez, Daniel Bandeira, diretor
de "Amigos de Risco", fez os letreiros e animações de "Crítico", de Kleber
Mendonça Filho (de quem, aliás, já havia montado "Vinil Verde" e codirigi-
do "A Menina do Algodão", ambos curtas-metragens).

O que se pode ainda observar é uma enorme renovação das equipes,
seja na figura dos muitos diretores estreantes (a maioria abaixo dos 30
anos), técnicos (com especial destaque para os fotógrafos Lula Carva-
lho e Ivo Lopes Araújo) e atores. Mais do que isso. Esses filmes parecem
promover novas formas de organização das equipes. "Muitas vezes te-
mos que levar nossas capacidades ao extremo. Assumir várias funções
para que a coisa aconteça. Eu costurava os figurinos junto com a equipe.
Tomava conta da fotografia junto com o Tamur Aimara e o Dib Lutfi, pinta-
va parede e fazia sanduíches. Agora, estou montando, compondo trilhas
junto com o Thiago Gobet, coordenando a equipe de pós-produção junto
com o Thales de Moraes que entrou há pouco tempo na equipe. Os profis-
sionais acabam assumindo departamentos diferentes, fora de suas áreas.
Às vezes dá certo, às vezes não", conta João Rocha.

Em termos dramáticos,
também é possível traçar
algumas aproximações. É
o caso da opção pela con-
centração de todo o en-
redo em um curto espaço
de tempo (um dia ou uma
noite), envolvendo o deslo-
camento dos personagens
ou do filme por uma cidade,
seja Porto Alegre ("Ainda
Orangotangos"), Rio de Ja-
neiro ("Alucinados"), Reci-
fe ("Amigos de Risco"), ou

João Rocha, diretor de
"Profana", fez seu filme com
orçamento de RS 3 mil e ajuda
de amigos e profissionais

Fortaleza ("Sábado à Noite"). Outras produções se res-
tringem a uma ou poucas locações, como "Um Romance
de Geração". São obras onde o estar naquele espaço é
questão fundamental para o filme, fator determinante das
situações retratadas. Pode-se perceber ainda a recor-
rência do plano-sequência e uma certa crise da percep-
ção, que muitos desses filmes compartilham com seus
personagens, transformando a narrativa e a dramaturgia
em elaborações de sentidos rarefeitos, que procuram a
autonomia dos fragmentos e a atenção para,a experiên-
cia evidenciada.

Opções técnicas e estéticas

Aliás, essa é uma das questões por trás da "guerri-
lha": como transformar essa falta de recursos em vetor
estético ou em uma afirmação política? Alguns filmes
confrontam a pergunta de frente. Outros parecem se es-
quivar dela. Este parece ser o calcanhar de Aquiles de
"Vingança", do estreante Paulo Pons. A sua empreitada
é antes de tudo de produção e não de caminhos estéti-
cos. "Vingança" é o primeiro exemplar de um programa,
reunindo a produtora Pax - da qual o diretor é um dos
sócios - e a Riofilme, o braço produtor/distribuidor ci-
nematográfico nacional da Prefeitura do Rio de Janeiro,
para um chamado Cinema de Baixíssimo Orçamento.

Gabriel Mascaro pensa diferente: "O desafio, ao invés de esconder e
disfarçar os parcos recursos, é tornar este impasse financeiro como a
própria política e economia que se apresenta enquanto filme. Faz parte.
Filmar com 1920 ou 420 linhas é técnica, estética, evolução tecnológica,
mas também política".

Neste sentido, Daniel Bandeira lembra de alguns impasses. "Na foto-
grafia, por exemplo, não foi difícil visualizar o tipo de estética que o filme
teria: ambiente externo noturno + luz de postes + câmera digital (na mão)
= imagem suja e granulada. Mas ei, é assim que eu vejo esse universo. A
sujeira urbana não só dialoga, mas dá o tom do filme e das relações hu-
manas ali. Não consigo imaginar 'Amigos de Risco' como um remake de
Hollywood com a imagem límpida e cristalina. Não se trata de uma apo-
logia da pobreza (afinal, quero meus técnicos justamente remunerados).
Simplesmente não acho que combine com o roteiro que escrevi".

Reinofy Duarte, um verdadeiro militante da causa guerrilheira, vai
ainda mais longe. "Eu estava escrevendo um filme de caráter social,
mas sem ser panfletário. Pouco tempo depois, o roteirinho de 'Dez Cen-
tavos' recebeu um prêmio de R$ 100 mil para ser produzido e finalizado
em 35mm. Fiquei triste. Escrevi um roteiro chamado 'Dez Centavos' que
conta a luta diária de um flanelinha para sobreviver com dignidade. Nós
recebemos aquela grana para fazer um filme que vai ser visto por umas
poucas pessoas, menos pelos flanelinhas. Não é um paradoxo?!".

O paradoxo de que fala Duarte está no gene do cinema brasilei-
ro. Na verdade, dos primeiros longas de Nelson Pereira dos Santos a
"Cama de Gato" (2002) e "Subterrâneos" (2003), passando pelo Cinema
Marginal e "Carlota Joaquina" (1995), os filmes de "guerrilha" ou "co-
operativa" fazem parte do bê-á-bá do cinema brasileiro. Casos em que,
para "botar um filme na lata", diretores, produtores e técnicos tiveram
que aplicar dinheiro próprio, abrindo mão, em diversas ocasiões, do sa-
lário, já fazem parte da história do cinema feito por aqui. Ainda assim,
esse sistema jamais esteve tão presente. Para além da tecnologia digi-

tal, isso seria sintoma do quê?

Editais não contemplam cineastas iniciantes

João Rocha bate na tecla dos editais. "A burocracia e a dificuldade



Zé do Caixão em cena de "O Fim da Picada", de Christian Saghaard, explorando o
gênero terror

de se conseguir algum recurso em Editais e Fundos", diz ele, sobrinho
de Glauber Rocha, que teve de recorrer à cooperativa para tirar "Pro-
fana" (codirigido por Renata Gabriel) do papel, um filme ambicioso que
narra a saga de Eghus, que recebe uma dádiva da milenar Profana, a
portadora da verdade. "Daí o que resta? Implorar aqui, tentar convencer
algum diretor de marketing que vale a pena dar uns trocados para a
produção, correr atrás de milhares de empresas para apoios culturais...
A escolha de quem vai poder realizar ou não, fica nas mãos de poucos,
de comissões, de grupos específicos."

"Para mim é sintoma de ter poucos editais e caminhos para con-
seguir grana e suporte para filmagem. Os poucos editais privilegiam
diretores consagrados e pessoas famosas. O jovem realizador concorre
por poucas vagas nesses editais. As empresas que patrocinam querem
retorno de mídia e com novos diretores é muito mais difícil isso", afirma
Cavi Borges.

Dono de uma tradicional videolocadora do Rio de Janeiro, Cavi Bor-
ges vem colhendo resultados expressivos com um método marcado por
parcerias. "Pessoas que já ajudei e que conhecem meu trabalho aca-
bam se tornando parceiras. Desde produtoras de publicidade que que-
rem visibilidade no mercado de cinema, a diretores consagrados que
querem ajudar a galera nova. Prêmios ganhos por filmes em Festivais
são divididos entre outros realizadores para fazer novos filmes. Traba-
lhar de graça no filme dos outros para quando fazer o seu ter uma ajuda
também. Até troca de apoios por locações grátis de fitas e DVDs rola.
Vale tudo nessa barganha cinematográfica. Atualmente estamos fazen-
do três longas em doc e um em ficção sem nenhum apoio público."

Trabalho coletivo

Em Recife, um grupo de amigos elaborou um coletivo de real ização
bem parecido com o empregado por Cavi Borges no Rio de Janeiro. É a
Símio Filmes, que acaba de se formalizar juridicamente. Criada há quase
seis anos, nos corredores do Centro de Artes e Comunicação da UFPE, o
coletivo já pôs no mundo dois longas: "Amigos de Risco" e "Um Lugar ao
Sol", ambos muito aplaudidos pela crítica especializada. "É curioso per-
ceber como a produção ocorre em Pernambuco apesar de obstáculos
crônicos, como a ausência de um mercado estabelecido e a escassez
de canais de formação e escoamento de profissionais. Apesar disso,
o cinema acontece. As políticas públicas locais e a própria universi-
dade, inclusive, estão correndo atrás dessa demanda ainda crescente.
A prática, a experiência e a tentativa e erro estão muito presentes no
cinema pernambucano simplesmente porque, sem elas, não haveria ci-
nema pernambucano. Essa urgência está impressa nos filmes, e creio
que representa grande parte do diferencial deles dentro do cenário do
cinema brasileiro", afirma Daniel Bandeira.

Batalha ganha, com os filmes prontos, todos partem para a etapa da
finalização, com direito a uma nova empreitada por financiamento, além
de negociações envolvendo a distribuição e a exibição dos trabalhos.
Até porque, no atual quadro do mercado brasileiro, muitos desses filmes
já nascem fadados a terem problemas de distribuição e exibição. "Um
Romance de Geração" é uma exceção. "A gente desde o início se apro-
ximou de um distribuidor, o Grupo Estação, que tem a sensibilidade e a
competência específica para lançar filmes, digamos, diferentes. Veja,
por exemplo, o que eles foram capazes de fazer com 'O Cheiro do Ralo',
que foi um filme, pro seu tamanho, super bem-sucedido comercialmen-
te", conta David Mendes França.

A dificuldade para distribuição

Nem todos têm a mesma sorte. "O mercado comercial interno é
atualmente americano e pronto. Sendo muito realista, não acredito que
'Amigos de Risco' tenha muita chance num circuito comercial, onde se
paga tão caro para ver um filme", diz Daniel Bandeira. Gabriel Masca-
ro segue na mesma linha. "Confesso que o mercado é algo demasiado
estranho, o qual eu ainda não entendo muito bem. Mas nossa produção
está se preparando para que o filme seja visto por quem desejar, queira
o mercado ou não. Aprovamos um edital de distribuição para impulsio-
nar o filme (Edital do Audiovisual - Governo de Pernambuco), e estamos
contando agora com um suporte especial para divulgar o filme em es-
colas (CINEREACH FUND). Vamos trabalhar também a distribuição em
rede, via download."

Cavi Borges sublinha a possibilidade de formas diferentes de dis-
tribuição e exibição. "Com o surgimento e crescimento de novos cine-
astas, provenientes da abertura de novas escolas e grupos de cinema,
e das novas tecnologias digitais, muitos querem filmar e contar suas
histórias e nosso pequeno mercado não consegue absorver tanta gente
nova. As pessoas não querem esperar quatro anos ou mais para tentar
começar a filmar. Por isso acabam criando novos caminhos para supe-
rar esses obstáculos. Acredito em todas as possibilidades acessíveis.
Se der pra lançar nos cinemas ótimo! Se não, tem DVD, Internet, celu-
lares, cineclubes e festivais. Só não dá pra ficar com o filme guardado
sem ser visto. Estou fazendo filmes que funcionam nos celulares, outros
em festivais, outros no YouTube . Depende de cada projeto e o objetivo
que você tem com cada um."

O que se sobressai então é esse desejo urgente pelo cinema, seja
ele mais ou menos bem resolvido na telona. Reinofy Duarte ilustra bem
essa urgência. "Fazer é fácil. Fazer tem ficado cada vez mais fácil, por-
que hoje você faz com uma filmadora digital, edita no seu PC, distribui
pelo YouTube... Não quero nunca perder esse espírito de estreante,
sabe? O estreante faz filme, porque precisa fazer o filme. O veterano
espera edital, espera patrocínio, espera..., espera..., espera..."

Os guerrilheiros acabam de ganhar mais um aliado. A Original Vídeo
é uma distribuidora de vídeo que tem como objetivo distribuir em DVD
exclusivamente produções independentes brasileiras. Tanto para as vi-
deolocadoras, como para o varejo. A idéia, segundo Átila Szemeredi,
proprietária da Original, é derrubar barreiras, preconceitos: "Estamos
lançando produções brasileiras para um público que busca entrete-
nimento, educação, informação, cultura e conteúdo de qualidade. To-
mamos essa iniciativa pois percebemos que existe um nicho ávido por
boas produções brasileiras não só de grandes, como também de baixo
e médio orçamentos".

O primeiro pacote da Original é formado por "LAPA", de Cavi
Borges e Emílio Domingos, "Caroneiros", de Martina Rupp, "Pretéri-
to Perfeito", de Gustavo Pizzi, e "Quart4B", de Marcelo Galvão. Entre
os próximos lançamentos: "A Hora da Estrela", de Suzana Amaral, "O
Quinze", de Jurandir de Oliveira, e "O Homem que Virou Suco", de João
Batista de Andrade.
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