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A atriz Anna Karinne Ballalai e o cineasta, produtor e roteirista Roman Stulbach em uma das cenas mais hilárias e líricas do filme

“Contra a cópia, pela invenção e pela surpresa”, essa é uma das 

frases contidas no “Manifesto da Poesia Pau-Brasil”, de Oswald 

de Andrade, publicada no “Correio da Manhã”, em 18 de março de 

1924. Essa frase poderia perfeitamente nos servir para definir “Nenhuma 

fórmula para a contemporânea visão do mundo” (82min), primeiro longa-

metragem de ficção de Luís Rocha Melo, cineasta, pesquisador e professor 

do Programa de Pós-graduação em Artes, Cultura e Linguagens e do curso 

de Bacharelado em Cinema e Audiovisual do Instituto de Artes e Design 

(IAD) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A inspiração para o 

título de seu filme veio justamente deste Manifesto de Oswald de Andrade.

O processo de produção, por si só, mereceria um olhar diferenciado para 

o filme. Realizado de forma totalmente independente, no sentido pleno 

da palavra, com poucos recursos financeiros, sem incentivo fiscal, com 

equipamento digital não profissional, uma equipe pequena contando com 

a participação de amigos, “Nenhuma fórmula…” se insere no conjunto 

de filmes do cinema brasileiro atual que buscam quebrar as regras 

estabelecidas por um mercado cinematográfico padronizado e opressor que 

se fecha para a diversidade, a criatividade e a invenção.

“Nenhuma fórmula para a contemporânea visão do mundo” narra as 

desventuras do processo criativo da jovem escritora Carola Brecker que em 

crise após ter se separado do marido Mickey, se muda do Rio de Janeiro 

para São Paulo a convite do gangster cultural Al Gazarra para escrever 42 

peças de teatro sobre o deus Pan, que será encenada pelo diretor polonês 

Tadeusz Karkovski. De forma cômica, a excentricidade do diretor polonês 

levará Carola Brecker a um passo da loucura.

Destacamos a atuação de Anna Karinne Ballalai, também roteirista do 

filme, no papel de Carola Brecker, e do cineasta, produtor e roteirista Roman 

Stulbach, recentemente falecido, atuando pela primeira vez em filmes, no 

papel do diretor polonês. Os dois protagonizam juntos uma das cenas mais 

hilárias e líricas do filme. Luís Rocha Melo investe numa direção de atores 

que privilegia uma atuação livre, e algumas vezes improvisada, em perfeita 

harmonia com a cidade. Aliás, ponto alto é exatamente a forma como Luis 

Rocha Melo nos introduz organicamente no ambiente urbano das cidades 

de São Paulo e Rio de Janeiro, entre ruas e avenidas, restaurantes, e até 

mesmo num grande passeio por uma exposição em homenagem ao cineasta 

Rogério Sganzerla.

Sem nenhum medo de experimentar, Luís Rocha Melo e Anna Karinne 

fazem uma grande homenagem ao próprio cinema, com referências a vários 

gêneros do cinema clássico, como os filmes de gangster e os musicais, 

passando pela chanchada, o cinema marginal e a Nouvelle Vague, tudo 

em perfeito diálogo com sua própria concepção de criação, sem fórmulas 

preconcebidas, e que não se acomoda esteticamente.

Luís Rocha Melo nos mostra que é possível realizar um cinema de qualidade 

com pouco recurso financeiro, bastando para isso uma boa ideia, bons 

amigos e uma enorme vontade de fazer cinema, encorajando aqueles que 

querem se lançar na realização de filmes.

“Nenhuma fórmula para a contemporânea visão do mundo” é a expressão 

criativa de quem tem o que dizer e sabe como contar uma história, deixando 

para nós a lição de que o essencial está em ver e ouvir com olhos livres!
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