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Ficha Técnica 



Logline 

uando descobriu que filmes davam dinheiro,  
Adone Fragano abraçou esse negócio,  

tornou-se um dos maiores produtores do 
país e deixou um importante legado para o 
cinema nacional.  

 

Só que não tinha coragem de levar a família 
ao cinema para ver os filmes que ele 
produzia. 

  

Q 



Personagem 

Filho de um italiano linha dura,  
Adone Fragano (1923-2014) foi um 
paulistano conservador e batalhador, 
admirador da moral e dos bons costumes. 
Para sustentar a família, comercializou tudo 
que pôde, de alho a bicicleta.  
 

Até que chegou ao mercado de cinema e 
dali não saiu mais. O cinema foi uma válvula 
de escape para seu cotidiano certinho e 
exemplar. 



Universo 

Os filmes de Adone tratavam  
de homossexualidade, drogas e outros tabus 
de forma vanguardista para a época.  

 

Ele não gostava dessas coisas, mas deixava 
os realizadores abordarem os temas que 
quisessem, desde que não criassem 
problemas com a censura e seguissem 
algumas orientações pitorescas para 
aumentar a bilheteria.  

 

Foi uma espécie de inovador involuntário. 

 

 



Universo 
Entre seus mais de 30 longas, 

há algumas comédias, alguns dramas, 
filmes icônicos como “Estrela Nua”, 

“O Corpo” e muitos pornôs. Afinal, ele 
aprendeu na Boca do Lixo que 
pornografia dava dinheiro, e ganhar 
dinheiro era o gênero cinematográfico 
favorito dele. 
 

Também importou filmes de sucesso 
como “King Kong”, “Marcelino Pão e 
Vinho”, “Dio Come ti Amo” e “Saló 
(ou Os 120 Dias de Sodoma)”. 



Motivação do Diretor 

“Meu avô passou seus últimos anos 
inconformado por não conseguir trabalhar. Até 
me disse que estava pronto para partir quando 
chegasse a hora. Se a morte era um alívio para 
ele, resolvi aceitar este sentimento e 
transformá-lo em algo produtivo: reativar a 
produtora dele e contar sua trajetória no 
cinema.  

 
Como convivi muito com ele, terei facilidade para 
mergulhar no seu universo. Por ter uma visão de 
mundo distinta da dele, poderei explicitar seus 
paradoxos.” 



Quem vai produzir 

A Oka Comunicações está no mercado 
há 17 anos e lançou filmes como “Juventus Rumo a 
Tóquio”, "Primeiro Tempo” e “Sinfonia Paulistana, um 
Novo Olhar”. Competiu nos festivais de Montevidéu, 
Havana, É Tudo Verdade, Mostra de SP e Rio Festival, 
entre outros. Atualmente finaliza “Meio Irmão”, seu 
primeiro longa de ficção. 

A Olympus Filme, fundada em 1980, tem 
um portfolio de 29 longas. Promoveu a aproximação 
entre os cineastas da USP e a produção da Boca do 
Lixo. Revelou Carla Camurati em “O Olho Mágico do 
Amor”. Reuniu Antonio Fagundes e Marieta Severo em 
“O Corpo”. Os dois filmes foram festejados pela crítica. 
Ganhou prêmios da APCA e dos festivais de Gramado, 
Brasília e Cartagena, entre outros. 

 

 



Como vamos contar esta história 

A filmografia deixada por Adone 
será fundamental. As cenas e sequências 
de seus longas vão levar o espectador a 
uma viagem pela história do cinema 
nacional. 
 

Também teremos depoimentos de 
diretores, produtores, atores, atrizes e 
técnicos que trabalharam com Adone. Um 
deles é Sérgio Mamberti, ator em “O Olho 
Mágico do Amor”, que já concedeu 
entrevista para o documentário (ao lado). 

 

 

 



Como vamos contar esta história 

O filme terá ainda imagens 

de arquivo que são verdadeiras 
relíquias: Adone em ação nos 
bastidores das filmagens de seu 
último longa, em 2006, um Super 8 
que mostra o personagem com a 
família nos anos 70 (na Itália e no 
Brasil) e fotos de acervo pessoal. 

 

O relato da história de Adone 
Fragano será um resgate da figura 
do produtor à moda antiga, de um 
capítulo ainda desconhecido do 
cinema paulistano e nacional. 

 

 

 



Os filmes que 
estarão na tela 

Confira os principais 
títulos produzidos e 
distribuídos por Adone 
Fragano que farão parte 

deste documentário. 

•  O Pão que o Diabo Amassou (1957) 
•  Macumba na Alta (1958) 
•  As Três Mulheres de Casanova (1968) 
•  Agnaldo, Perigo à Vista (1968) 
•  Uma Cama para Sete Noivas (1979) 
•  Herança dos Devassos (1979) 
•  Intimidades de Analu e Fernanda (1980) 
•  Os Rapazes da Difícil Vida Fácil (1980) 
•  Violência na Carne (1981) 
•  Brisas do Amor (1982) 
•  O Olho Mágico do Amor (1982) 
•  Onda Nova (1984) 
•  Estrela Nua (1985) 
•  Um Pistoleiro Chamado Papaco (1986) 
•  O Corpo (1991) 



Público-alvo 

•  Jovens, adultos e idosos 

•  Classes A, B e C 

•  Amantes do cinema 

•  Admiradores de sagas 
pessoais e profissionais 
inspiradoras 



Janelas de Exibição 

Cinema 
Circuito comercial, 
festivais e mostras, 
incluindo mostra 
específica com os 
principais filmes do 
protagonista 
 
TV 
TV paga e aberta 
 
Streaming 
VOD e SVOD 
 
Outras janelas 
Cursos de cinema 
 
 
 
 



Orçamento  
e Status de Produção 

Etapas já 
desenvolvidas 

 

Estrutura de roteiro  ✔ 
Pesquisa de personagens  ✔ 
Confirmação de disponibilidade do acervo na Cinemateca ✔ 
Gravação de 5 entrevistas ✔ 
Promo ✔ 
 

Buscando 
 

Parceria para pré-licenciamento e/ou co-produção 

Orçamento 
 
 

Renúncia fiscal 
 

R$ 600 mil 
 
 
Aprovado para captação na Lei do Audiovisual, 
Salic-16-0544 
 
Inscrito no PROAC-ICMS do Estado de São Paulo 
 



Viciado em Cinema 

O documentário “Adone” 
conta uma história cheia de 
paradoxos, que foi motivada 
inicialmente pelo dinheiro, mas ao 
longo das décadas alimentou-se de 
outros ingredientes.  
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