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EDITORIAL

2012, um ano incomum...

O ano de 2012 está sendo um ano atípico. Greves de professores e funcionários fizeram com 
que as universidades públicas brasileiras parassem para colocar em pauta alguns problemas 
estruturais dessas categorias (salariais, planos de carreira, etc), que teve resultados tímidos na 
sua resolução e também um enorme atraso nos calendários de pesquisa, ensino e extensão que 
tiveram que fazer mágica pra cumprir prazos e compromissos com as agências de financiamen-
to. Nós do PET Cinema fazemos parte dessa lista de mágicos compulsórios.

Como mágicos que sabem que mágica só existe para quem trabalha com afinco, estamos nesse 
quase fim de ano colhendo alguns frutos do nosso trabalho. Apesar da verba de custeio da 
Capes não ter sido paga até o momento (o que quase inviabilizou algumas de nossas atividades), 
conseguimos com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) e da  e União 
dos Cineclubes da Bahia (UCCBA) realizar o I Encontro da Rede de Distribuição do Cinema 
Universitário do Nordeste, trazendo nomes importantes de instituições atentas e atuantes para 
a questão da distribuição do cinema no Brasil (RNP, Programadora Brasil, CNC, ABD, IRDEB, 
LAVID) um nosso calcanhar de aquiles quase perene. Junto a este fórum de discussão e infor-
mação sobre distribuição, reunimos representantes da maioria das universidades e coletivos do 
Nordeste que produzem ativamente audiovisual, para a formação de uma rede de distribuição 
do cinema universitário nordestino.

Desde o primeiro número da Revista +Cinemas abrimos espaço para pensar e dar visibilidade 
ao cinema universitário que se produz hoje no Brasil. Sabemos que a universidade pública bra-
sileira é uma das bases do pensamento e da produção em cinema e audiovisual hoje. É com a for-
mação acadêmica e os equipamentos das universidades (laboratórios de edição e pós produção, 
câmeras, etc), que se produz e se forma boa parte dos que atuarão daqui pra frente como pes-
quisadores e produtores do audiovisual no Brasil. E pra onde vai essa imensa produção, esse 
laboratório de idéias e visões de mundo que se produz sob o rótulo de cinema universitário? 
Quem vê esse cinema? Hoje já existe uma rede de parcerias entre centros de produção das Uni-
versidades, coletivos e cooperativas de audiovisual que apontam para uma produção que já saiu 
dos limites das universidades. Mas queremos mais. Queremos que essa rede encontre um local 
para conversar, se conhecer, trocar idéias, e quem sabe se organizar melhor pra dar visibilidade a 
todo esse universo de produções, desejos, visões de mundo, etc. Começamos pelo Nordeste mas 
nosso desejo é ampliar essa rede para todo o Brasil.

A Revista +Cinemas faz parte dessa rede de intenções e de trabalho para a criação dessa reflexão 
e de práticas novas sobre cinema universitário no Nordeste. Nosso número 2 continua com essa 
temática, envolvendo alunos do Curso de Cinema e Audiovisual da UFRB na produção das 
matérias, ilustrações, reportagens, entrevistas, etc, o que traduz nosso empenho em envolver 
os alunos nessa prática, ampliando o alcance da +Cinemas para muito além do nosso grupo 
inicial. Trabalhamos com projetos e atividades que reverberam e dialogam entre si. Por isso, 
além do I Encontro da Rede de Distribuição e do número temático sobre cinema no Nordeste 
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da +Cinemas, produzimos a Virada Cultural, com uma mostra dos filmes e realizadores do 
Curso de Cinema e Audiovisual, que dará visibilidade a nossa produção para alunos, parceiros, 
comunidade de Cachoeira e também para os representantes de Coletivos e Universidades do 
Nordeste presentes.

Nosso trabalho neste ano incomum foi apressado, corrido. Tivemos além das greves o aumento 
do nosso grupo PET Cinema em mais cinco novos integrantes. Muito bem vindos, pela am-
pliação do nosso grupo e atuação, mas exigindo mais atenção e cuidado na harmonização do 
grupo, o que não foi fácil. O trabalho em equipe é sempre um desafio, mas é sempre animador 
quando percebemos nesse quase fim de ano que estamos contribuindo para criar e fomentar 
alguma coisa muito maior que nossos interesses individuais. Estamos contribuindo para uma 
prática expandida, para uma prática que envolve o cinema universitário do Nordeste. E isso, é 
extremamente gratificante.

Rita Lima

Tutora PET CINEMA UFRB
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Encontros Fílmicos

Vamos colocar o dedo na ferida e ir direto ao 
ponto: esse texto não trata de cinema e edu-
cação. Esse texto trata “apenas” de cinema.

Parece bem mais fácil iniciar o nosso diálogo 
assim, afinal, o par “Cinema e Educação” in-
siste em cultivar impressões limitadas sobre a 
prática. Não, não se trata de filmes educativos. 
Nem de filmes que dialoguem especificamente 
com o conteúdo das disciplinas escolares. Não, 
não é esse tipo de relação com a educação que 
o Projeto Quadro a Quadro pratica: quando 
fazemos a relação cinema e escola queremos 
na verdade subverter essa abordagem que se 
apóia no filme enquanto uma mera ilustração 
literária ou histórica, utilizando-o como fer-
ramenta – como se, não conseguindo “falar” 
por si, restasse-lhe apenas a opção de endossar 
algum discurso. E, mais uma vez, envereda-se 
para o campo da escrita, quando na verdade, 
a linguagem mais repercutida por nós, na 
contemporaneidade é a da imagem – e aqui 
referimo-nos tanto à imagem visual quanto à 
imagem sonora. 

Não queremos criar abismos entre palavra e 
imagem afinal “quando se trata do par palavra-
imagem, a idéia é buscar o cotejo que sempre 
nos obriga a refazer o movimento entre uma e 
outra, por definição incompleto e insuficiente, 

gerando uma ansiedade de reajuste sem fim. 
De um lado, admitir a tradutibilidade que nos 
permite o transporte de um pólo a outro [...]; 
de outro, jamais supor que tal transporte seja 
capaz de criar equivalências ou a idéia de que 
uma substitui a outra [...]”(XAVIER, 2008, 
p.16). Queremos apenas construir a ponte que 
garanta esse tal direito do “ir e vir”, permitin-
do o desenvolvimento de uma comunicação 
capaz de transitar entre o campo da palavra, 
da imagem e do som.

Nesse sentido, o Quadro a Quadro realiza a 
prática do cinema na escola em busca de ex-
pandir as possibilidades de experiências do 
saber, estimulando a apropriação consciente 
da linguagem audiovisual. Aprender a ler e 
interpretar imagens descobrindo as estruturas 
existentes na mensagem fílmica. Em meio a 
esse processo permeado por questões da sub-
jetividade, professores e alunos que partic-
iparam da trajetória de formação do Projeto 
Quadro a Quadro depararam-se com uma 
forma de aprendizagem que muitas vezes es-
capa aos padrões disciplinares: a do conheci-
mento que não se transmite ou apreende, mas 
se constrói diante do confronto com o objeto 
– e nesse caso, o objeto é nada menos do que o 
mundo e as suas infinitas relações.

Glenda Nicácio

PENSANDO
CINEMA
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Na sua base metodológica, o Projeto trabalha 
com diversos “tipos” de filmes, excluindo-se 
os filmes educativos – estes definitivamente 
não estão incluídos na curadoria do nosso 
programa! Acreditamos que a relação entre 
o sujeito e o filme perpassa pela diversidade 
de “encontros fílmicos”, assim, abarcamos um 
repertório vasto que transita entre “os filmes 
que socialmente é preciso ter visto” e aqueles 
outros, atrelados a movimentos cinematográ-
ficos que você nunca pensou que existisse – 
e existem! Para nós este é o papel maior do 
cinema: permitir o encontro, que abala e (des)
estrutura a reflexão do mundo, contribuindo 
para a formação de cidadãos críticos, capaz-
es, por exemplo, de questionar o ponto de 
vista das inúmeras informações que lhe são 
noticiadas diariamente nos tantos meios de 
comunicação. Dialogamos assim com a “de-
sautomatização” da percepção, construção e 
desconstrução diante da introdução do cine-
ma – elemento perturbador, segundo Bergala 
– dentro de uma instituição sistematizada – a 
escola.

Digamos que pensar “cinema e educação” 
– sim, a essa altura do texto já podemos nos 
render a esse termo – é na verdade se debruçar 
sobre as possibilidades de diálogos entre o 
filme e o extra-filme, e nesse sentido, no re-
corte do nosso trabalho não existem cartil-
has dos “filmes recomendados para trabalhar 
na escola”. Existe a linguagem do filme, que, 
como sabemos, está intrinsecamente ligada 
ao discurso, uma vez que defendemos que 
forma e conteúdo não são dissociáveis. Assim, 
é através dela e de seus elementos expressivos 
que buscamos o exercício da leitura da ima-
gem.

O Projeto Quadro a Quadro vem desen-
volvendo, desde 2010, estudos e práticas que 
contribuam para ampliação do acesso sim-

bólico à cultura, integrando cinema e edu-
cação, através da atividade cineclubista e do 
desenvolvimento de oficinas de linguagem 
audiovisual na rede pública de ensino das ci-
dades de Cachoeira e São Félix. Além disso, 
através do Grupo de Estudos e Práticas em 
Cinema e Educação (GEPCE) o Projeto par-
ticipa das discussões sobre políticas públicas 
e meios para promover a inserção do cinema 
na educação básica. Coordenado pela profes-
sora Ana Paula Nunes de Abreu, o Projeto visa 
promover entre alunos e professores o habitus 
do visionamento crítico de imagens e filmes, e 
a consequente apropriação consciente da lin-
guagem audiovisual como forma de expressão 
e construção do saber.

-
BERGALA, Alain. A Hipótese-Cinema. Rio de Janeiro: 
Booklink e CINEAD/UFRJ, 2008.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido, 17ª. ed. Rio 
de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

XAVIER, Ismail. Um cinema que educa é um cinema 
que (nos) faz pensar. In Revista Educação e Realidade, 
jan/jun 2008 disponível em: 

u f r g s . br / e du c a c a o e re a l i d a d e / ar t i c l e / d ow n -
load/6683/3996.
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Carreira

Bacharel em Ciência da Computação pela 
Universidade Federal da Paraíba (1988), mes-
tre (1991) e doutor (1997) em Informática 
pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro (PUC Rio). Atualmente é profes-
sor associado da Universidade Federal da Par-
aíba, diretor do Centro de Informática (CI) 
e pesquisador do Laboratório de Aplicações 
de Vídeo Digital (LAVID). Atuou no desen-
volvimento do middleware Ginga, publicado 
como recomendações ITU-T e ITU-R, e ado-
tado como padrão no Sistema Brasileiro de 
Televisão Digital e de vários outros países da 
América Latina e África. Trabalha em pes-
quisa, desenvolvimento e inovação na área de 
Sistemas Multimídia, atuando principalmente 
nos seguintes temas: televisão digital, cinema 
digital, aplicações multimídia distribuídas, re-
des de distribuição de vídeo e performances 
artísticas distribuídas. Destacam-se como re-
sultados dessas pesquisas o desenvolvimento 
de um sistema de armazenamento, transmis-
são e exibição de vídeos 4K 3D denominado 
Fogo Player, o desenvolvimento de uma plata-
forma para apoio a realização de espetáculos 
distribuídos de dança, teatro e música de-
nominada Arthron e o desenvolvimento de 
servidores de vídeo para transmissão ao vivo 
e sob demanda, denominados DLive e DVod, 
usados na Rede de Vídeo Digital da RNP e no 
serviço IPTV da USP-SP. (texto extraído da 
plataforma Lattes)

Em visita ao Laboratório de Aplicações de 
Vídeo Digital na Universidade Federal da Par-
aíba conversamos com Guido Lemos sobre 
suas pesquisas

+ Cinemas - Quem é Guido Lemos?

Guido Lemos - (risos) Bem eu sou um pes-
quisador, um curioso, eu gosto de saber como 
as coisas funcionam e gosto de passar isso para 
as outras pessoas, de ensina-las. É o que eu 
sou mesmo, um pesquisador. Mas eu estou vi-
rando muito burocrata. Grande parte do meu 
tempo agora é gasto resolvendo burocracia. 
Eu não gosto de fazer essas coisas, mas...isso 
me fez lembrar uma frase que ouvi em um co-
quetel do diretor e pesquisador do Centro de 
Informática da UFPE, Professor Paulo Cunha, 
ele falou que quando você tem a capacidade 
de realizar alguma coisa, você tem também a 
responsabilidade de realizar essa coisa. Então 
essa coisa da burocracia eu coloco nessa conta, 
se eu tenho como fazer, eu tenho a responsa-
bilidade de fazer. Eu poderia ficar escrevendo 
meus artigos, dando aula, que é o que eu rel-08
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mente gosto, mas não teria construído o que 
a gente está construindo aqui na UFPB, que 
é um dos grupos mais fortes na área de Vídeo 
Digital do mundo.

 

+ Cinemas - Como se estabelece o trabalho 
que vocês desenvolvem no Núcleo de Pesquisa 
e Extensão LAVID e a importância disso na 
produção de novas mídias?

Guido Lemos - A proposta do Núcleo é de de-
senvolver projetos de pesquisa em hardware e 
software nas áreas de Vídeo Digital, TV Digital 
e Interativa, Middleware e Redes de Computa-
dores, isso com o comprometimento através 
de ações sociais, disseminando conhecimen-
to para inclusão digital. O Núcleo surgiu em 
2003 e nos últimos dois anos, aproveitando 
a expansão da Universidade Federal da Par-

aíba e do projeto do Reuni, crescemos muito. 
Hoje já conseguimos contratar alunos que en-
traram no período de graduação, se formaram 
e se especializaram para continuar fazendo 
parte da equipe aqui no LAVID. O que pro-
duzimos é tecnologia brasileira e essa galera 
vai conseguir produzir muito mais do que já 
estamos fazendo. Tivemos uma contribuição 
importante para o ciclo de televisão e para esse 
ciclo agora de cinema também temos uma 
contribuição muito importante onde somos 
referência com o desenvolvimento de sistemas 
de transmissão 4K.

+ Cinemas - Juntamente com o Luiz Fernando 
Soares (PUC-Rio) foi desenvolvido o Ginga, 
o middlewire para aplicações em TV Digital. 
Como funciona o software e de quais formas 
pode-se desenvolver conteúdos interativos 
utilizando essa tecnologia?

Guido Lemos - O Ginga é tecnologia bra-
sileira. É uma declaração de independên-
cia tecnológica. Ele marca a criação de uma 
tecnologia estratégica de alta complexidade 
que desenvolvemos para TV, uma tecnologia 
multi device. A ideia é que você possa pro-
gramar e transmitir através da infraestrutura 
da TV Digital. O middleware toma conta do 
processador da TV e encontra interfaces de 
rede, onde ele localiza outros dispositivos com 
processadores, como celulares, que podem ser 
integrados para que o indivíduo possa progra-
mar essa rede doméstica e interagir com a TV 
usando seu controle remoto ou outros dispos-
itivos. O Ginga é um suporte para a inclusão 
social-digital, que utiliza materiais de baixo 
custo para que a população possa ter livre 
acesso e para que possam partilhar também o 
conhecimento de forma livre. 

Ohana Almeida
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+ Cinemas - Como se dá a exibição em Cin-
ema 4K e quais possibilidades ele traz para cri-
ação de plataformas de exibição e distribuição 
dos produtos audiovisuais?

Guido Lemos - O suporte em 4K, ou seja, 
Ultra High Definition, possibilita armaze-
nar, transmitir e executar filmes digitais nesse 
formato 4K. As imagens são quatro vezes su-
perior as imagens Full HD e consegue com-
portar ainda a execução de imagens em 3D 
com a infraestrutura de armazenamento em 
rede. O projeto na parte de cinema foi todo 
desenvolvido na Paraíba pelo Núcleo LAVID 
a partir de 2010. Queríamos trabalhar com o 
sistema mais avançado possível, com menor 
custo e que tivesse capacidade de tocar os 
maiores vídeos que estavam sendo gravados, 
na época era com as câmeras 4K. Com esse 
sistema nós podemos captar, transmitir e exi-
bir em 4K/ 4K3D de forma simultanea e a par-
tir de lugares diferentes. Estamos agora com 
um projeto de popularização do cinema não 
comercial em espaços que não tem acesso. É 
levar o cinema para lugares onde ele não che-
ga, onde nunca se pensou que ele poderia che-
gar. É abrir espaços de visualização através de 
educação continuada. A tecnologia nesse caso 
é o alicerce, a casa é o conteúdo. Precisamos 
construir conteúdo para distribuir nessa rede.

+ Cinemas - Para concluir, gostaria que você 
falasse mais sobre esse projeto que vocês es-
tão desenvolvendo na área de Cinema, a Rede 
de Cinemas, e como o nosso projeto da Rede 
Nordeste de Cinema Universitário poderia es-
tar conectado.

Guido Lemos - Tudo que a gente desenvolve 
pensamos em Rede. A gente está engajado 
em montar uma Rede Brasileira de Cinema 
Digital não comercial. Então é uma Rede de 

Cinemas. Você tem um padrão tecnológico 
internacional que pensa o cinema como um 
fator isolado, para nós aqui o cinema deve es-
tar conectado entre os espaços e dialogar com 
diversas áreas artísticas de reprodução, como 
os teatros conectados. Esses espaços de pro-
jeção podem receber os espetáculos ao vivo 
e você pode ter espetáculos que rodam em 
mais espaços simultaneamente. Tem outro 
projeto nosso de ferramentas que viabiliza a 
distribuição de espetáculos de dança e de tea-
tro. A nossa proposta é a de criar condições 
para produzir e distribuir em uma Rede onde 
você entra para consumir e também para 
ceder conteúdo. Tem uma camada inicial que 
é o da tecnologia, depois vem os modelos de 
negócio, de uso...isso se conseguirmos levar o 
projeto a frente. Essa Rede ela é conceitual, ela 
é na realidade uma Rede de Redes, onde Rede 
é um conjunto de instituições ou de pessoas 
que tem uma política de troca. Entre vocês 
da Rede Nordeste de Cinema Universitário 
a troca pode acontecer de uma determinada 
forma, quando vocês trocarem com outras 
Redes a negociação acontece a partir de out-
ras políticas. Dizer quem faz parte dela, ter 
um computador com espaço suficiente para 
armanezar o conteúdo, tocar no seu cinema e 
também levar em conta os interesses que vão 
sendo desenvolvidos ao longo do tempo. A 
nossa contribuição é criar a tecnologia para 
viabilização dessas Redes.

10
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Introdução: Cinema Universitário na 
Bahia

É possível ver o crescimento do cinema 
universitário como um modelo que se 
estabelece cada vez mais com naturalidade. 
Não simplesmente o cinema feito nas 
universidades, mas o cinema feito nas 
universidades de cinema, um modelo possível 
de linguagem e apropriações singulares 
que clame por um espaço irrestrito na sua 
base restrita (claramente uma associação 
metafórica ligada a sua “limitação” espacial), 
cheio de dúvidas e incógnitas.

Há um formato estipulado? Um modelo 
único? E, que tal, uma cartilha? O processo de 
se pensar e de se fazer cinema, dentro de uma 
universidade, propõe como resultado obras 
apenas universitárias e acadêmicas? E uma 
pesquisa sobre cinema universitário? Google? 
Wikipédia? Tudo resumido e historicamente 
datado? Como enquadrar um cinema que, 
talvez, busque exatamente não ser enquadrado 
e limitado? As expectativas para entender essa 
“vertente” são tentadoras, ao tempo que a 
atenção e os instintos são tomados pelo desejo 
de decifrá-lo. 

O Festival Perro Loco, festival de cinema 
universitário que envolve países da America 
Latina, em texto publicado na revista do 
evento de 2009, tenta descrever esse “tipo 
de cinema”, apontando três características, 
geralmente em comum entre as obras, que 
ganham notoriedade e as definem bem: o 
formato curta-metragem, o baixo orçamento 
e a experimentação. Tríplice que se entrelaça 
e até se confunde (ou se incrusta) com o 

conceito de cinema universitário.

Em contraposição à fácil absorção do longa-
metragem pelas salas de cinema, poucos 
filmes de curta ganham esse espaço, restando-
lhes os festivais, as específicas mostras e, 
atualmente, a internet. Mas, ao mesmo tempo, 
sua curta duração e sua linguagem própria 
possibilitam que as outras duas características 
(o baixo orçamento e a experimentação) 
sejam exploradas sem resultarem em produtos 
inferiores e de baixa qualidade, além de 
possibilitarem ao estudante o aprendizado 
através da prática (inovando, errando e 
reinventando). Logo, esse formato, que já 
nasce com as origens do cinema – mas que só 
ganha conceito com o surgimento dos filmes 
com durações cada vez maiores -, parece ter se 
encaixado bem às necessidades dos estudantes 
e jovens cineastas.

Já o baixo orçamento e a experimentação, 
de certa forma, comunicam-se entre si, ou 
até se justificam. A verdade é que no cinema 
universitário não ocorre um compromisso 
comercial (e logicamente também não há 
retornos financeiros), o que possibilita um surto 
de criatividade, experimentação e intercâmbio 
de linguagens nas obras. O filme torna-se o 
espaço para o jovem cineasta aperfeiçoar sua 
técnica, criar seu perfil, sua marca e pensar 
uma identidade cinematográfica que, poderá 
ou não, ser carregada com ele depois de sua 
passagem na universidade.

Porém, a experimentação e a liberdade que o 
cinema universitário possibilita devem estar 

Bruno Machado
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tanto relacionadas com as normas e regras 
hegemônicas quanto ao próprio cinema 
universitário, afinal, ao criar uma cartilha do 
cinema universitário, ele estaria colocando 
na prática uma limitação desnecessária. 
Logo, esse cinema propõe mais questionar 
uma cartilha existente (já que o modelo de 
cinema que estamos acostumados é apenas 
um modelo estético determinado histórica 
e, principalmente, comercialmente) do 
que ser um manual de como o estudante 
universitário deve proceder, caracterizando 
o perfil multifacetado desse modelo (afinal, 
cinema universitário é curta, é média e longa-
metragem; é experimental e clássico-narrativo; 
é trash e político etc.).

Posto em debate essas especificações, acaba-
se demonstrando o forte caráter desse cinema 
em ser mais como um aprendizado da técnica 
e do saber do que como material concreto e 
utilizável após a formação acadêmica. Claro, 
algumas obras ganham destaque e reverberam 
pelos festivais e definem a carreira do criador, 
mas será que cineastas buscam realmente 
vender as produções que realizavam como 
estudantes? Visivelmente, os poderes 
desse cinema ainda aparentam estar sendo 
descobertos, assim como suas inconstâncias e 
enigmas.

Uma faculdade de cinema proporciona levantar 
todas essas questões apresentadas. Realizar um 
cinema reflexivo, que pense, estude, entenda 
conceitos, estéticas, linguagens e teorias e 
que acrescente a presença das inovações e 
das indagações dos próprios realizadores. 
Ambições que funcionam pela potencialidade 
do ambiente e pela troca de conhecimentos 
que uma universidade possibilita.

Dessa forma, ao associar o cinema às 
universidades de cinema (e no caso, no 

estado da Bahia), apenas busca-se conseguir 
um recorte que envolva uma formação no 
campo audiovisual, ou seja, uma questão de 
graduação e não de complementação de uma 
graduação (disciplinas optativas ou interesses 
próprios dos discentes). Limita-se, assim, 
no estado, ao pioneirismo da Faculdade de 
Tecnologia e Ciência (FTC) e depois aos 
cursos da Universidade Federal do Recôncavo 
(UFRB), da Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (UESB), da Unijorge e o da 
Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Mas o interesse não é só apontar a existência 
desses cursos, como também buscar resgatar 
algum fio histórico, algum momento do 
cinema baiano que tenha influenciado o 
“surgimento” dessa vertente universitária.

Para chegar ao objetivo, dois caminhos devem 
ser apresentados: o surgimento das primeiras 
universidades de cinema no país e o apanhado 
histórico do cinema na Bahia.

No Brasil, o primeiro curso superior de 
cinema foio da Universidade de Brasília, UnB, 
em 1965. Seguido pelos três mais conhecidos 
e reconhecidos nacionalmente, o da 
Universidade de São Paulo (fundado em 1966 
por Cícero Cristiano de Souza e Paulo Emílio 
Salles), o curso de Cinema da Universidade 
Federal Fluminense (fundado em 1969 por 
Nelson Pereira dos Santos) e o curso da 
Fundação Armando Álvares Penteado, FAAP 
(fundado em 1972). Na Bahia, o primeiro curso 
superior só chegaria em 2001, idealizado por 
Messias Bandeira, na Faculdade de Tecnologia 
e Ciência, FTC, ou seja, com mais de trinta 
anos de diferença.

Porém, pode-se propor um resgate histórico 
no estado e traçar pontos que relacionem o 
desejo de fazer cinema e seus ensinamentos. 
Em principio, 1950 é o ano que se deve 
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colocar como uma possível ponta. Não é, 
efetivamente, o nascimento de uma faculdade 
de cinema, mas o forte nascimento de um 
pensar cinema na Bahia, quando cineclubes 
eram os encarregados de levar discussões 
e cursos rápidos sobre a sétima arte para os 
interessados.

Pelas mãos de Walter da Silveira nascia, 
nesse ano, o Clube de Cinema da Bahia. 
Disposto a servir como escapatória para 
os filmes hollywoodianos, que tomavam as 
salas de cinema baianas, o cineclube trazia as 
diferentes estéticas e linguagens que o cinema 
apresentara até então, como a vanguarda 
russa dos anos 20, o expressionismo alemão, 
a escola de documentários inglesa, o 
neorrealismo italiano etc. Percebe-se todo o 
interesse de Walter em levantar a discussão da 
linguagem e da teoria do cinema, em tempos 
de aproximação, por parte dos exibidores, 
com as obras americanas.

Com o surgimento da Escola de Teatro da 
UFBA, Walter ainda tentaria a criação de 
um ensino superior de cinema ali, mas sem a 
concretização efetiva. Já em 1968, ele e Guido 
Araújo foram convidados pela universidade 
para ministrar um curso de História e Estética 
do Cinema (nasce aqui o Grupo Experimental 
de Cinema), com distribuição de diplomas 
pela universidade. Walter ficava responsável 
pelas aulas teóricas, enquanto o Guido Araújo 
se encarregava das práticas.

Logo surgiria a ideia também de agregar um 
cineclube. Com projetores emprestados do 
ICBA e filmes providenciados pelos dois, a 
empreitada enchia em cada exibição. Porém, 
a iniciativa teve duração curta, finalizado 
pelas polêmicas do AI-5. O curso tendia a 
continuar, mas com a morte de Walter da 
Silveira, em 1970, Guido viria a ficar sozinho 

com o projeto.

É interessante lembrar o papel do Walter da 
Silveira na construção de uma mentalidade 
cinematográfica no estado (seu interesse em 
repassar conhecimento, principalmente) e suas 
influências sobre os participantes do Clube de 
Cinema da Bahia, como Glauber Rocha, do 
curso da UFBA, como André Luiz Oliveira 
(Meteorango Kid, o herói intergalático), José 
Umberto (O anjo negro, Revoada), José Frazão 
(Akpalô) e André Setaro.

Ainda iriam surgir novas propostas para a área. 
André Setaro, professor adjunto da UFBA, 
relembra que, na década de 1980, a Fundação 
Cultural do Estado da Bahia patrocinou, 
através da Dimas, cursos rápidos de cinema, 
sobre história, linguagem, estética e roteiro. 
E que a própria UFBA também nutria algum 
interesse, ofertando disciplinas optativas no 
campo audiovisual, mas não com o intuito de 
formar uma mentalidade cinematográfica. A 
iniciativa tinha apenas o objetivo de apresentar 
ideias e pensamentos para os graduandos em 
jornalismo e produção cultural.

Já em 2001, com a FTC, surge a primeira 
faculdade de cinema na Bahia. Seu papel 
era o de trabalhar a sétima arte a partir de 
um curso superior no estado, com alguns 
anos de diferença das primeiras nacionais, 
mas como pioneira em todo o Nordeste. Sua 
formação, mesclando a teoria com a prática, 
já demonstrava seu interesse em fomentar a 
mentalidade cinematográfica entre os alunos.

No envolvimento da faculdade com a 
produção, Cesar Fernando de Oliveira, ex-
aluno da FTC, comenta que ocorria mais 
uma vontade dos próprios alunos do que 
um plano de incentivo vindo da faculdade. 
Sendo que essa produção estaria vinculada 
aos fundamentos pedagógicos do curso, 
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sendo estes, exercícios das disciplinas, na 
maior parte interdisciplinares. Para a exibição 
e a crítica, as obras ficavam restritas aos seus 
limites acadêmicos, com pequenas mostras e 
debates internos, onde as apresentações eram 
orais e passageiras. Claro, a faculdade também 
incentivava os alunos a participarem de 
congressos, seminários e a inscreverem suas 
obras universitárias nos circuitos de festivais, 
além da exibição na sua TV universitária. 
Porém, até hoje não realizou seu próprio 
festival universitário.

Pelo caminho das universidades públicas, a 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
foi a primeira no Nordeste a apresentar um 
curso de cinema e audiovisual como ensino 
superior, iniciando seu processo letivo no 
segundo semestre de 2008. Voltado tanto 
para uma perspectiva teórica quanto prática, 
o curso segue ainda construindo seus ideais e 
objetivos, assim como sua metodologia. Sua 
localidade, na cidade de Cachoeira, possibilita 
um olhar valioso sobre a história e a cultura 
do local, e a diversidade do corpo discente 
proporcionam também uma heterogênea visão 
sobre a produção universitária, rendendo, 
além de debates sobre as próprias produções, 
alguns resultados significantes como editais 
ganhos, exibição das obras em mostras, 
prêmios em festivais e pequenos sucessos pela 
internet.

A UESB e a UFBA, atualmente, concretizam 
seus cursos superiores de cinema, aumentando 
a presença do pensamento e difusão do 
cinema universitário na Bahia, o qual, porém, 
ainda sofre pela falta de grandes espaços para 
ser exibido e discutido. Diferente do Festival 
Brasileiro de Cinema Universitário (FCBU) 
que, desde 1995, e atualmente em sua décima 
sexta edição, propõe debate e discussão sobre 
o pensamento cinematográfico universitário 

no âmbito nacional, o primeiro festival 
universitário aqui na Bahia só se concretizou 
em 2010, pelas mãos de Max Bittencourt, 
professor e coordenador do núcleo na Unijorge 
para a produção de eventos sobre cinema e 
audiovisual (a Unijorge também possui um 
curso de produção audiovisual, sendo mais 
voltado para a prática e enquadrado como um 
curso superior de tecnologia).

Logo, não se nega o poder cinematográfico 
da Bahia, seu passado influente sobre grandes 
cineastas e suas ideologias. Mas a recém-
descoberta dessa linha de produção vinda 
das universidades ainda não mostrou todo 
seu potencial e suas necessidades, afinal, 
são apenas dez anos desde o surgimento do 
primeiro curso superior por aqui. Período de 
experimentação e invenção, de exercícios de 
criatividade. Mas ainda um pequeno passo 
na descoberta do poder social desse cinema 
jovem e desafiador em território baiano.

- 
Cinema Universitário: Cinema Universitário, labirinto 
de perspectivas. Texto presente na revista digital, da 
edição de 2009, do Festival Perro Loco. http://www.
perroloco.com.br/2009/arquivos/Revista_P3RRO_
LOCO.pdf; Último acesso em 15 de Junho de 2011.

COELHO, Thiago Barboza de Oliveira. Walter da 
Silveira e o Clube de Cinema da Bahia. http://www.cult.
ufba.br/enecult2009/19159.pdf; Último acesso em 10 
de Junho de 2011.

SETARO, André. As Inconstâncias de um cinema 
que se diz Baiano. http://www.ufrb.edu.br/
cinecachoeira/2010/11/as-inconstancias-de-um-
cinema-que-se-quer-baiano/; Último acesso em 15 de 
Junho de 2011.

SETARO, André. Em entrevista. Cachoeira, Bahia. 21 
de Maio de 2011

UMBERTO, José. Em entrevista. Cachoeira, Bahia. 31 
de Maio de 2011

OLIVEIRA, Cesar Fernando de. Em entrevista. 
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Maranhão

A Consolidação 

Ao que consta, após os primeiros registros 
cinematográficos do estado no começo do 
século passado, criou-se uma lacuna que 
só fora preenchida com o boom do super-8, 
retomando enfim a produção maranhense 
de cinema. Essa retomada, e primeiro 
movimento de consolidação de uma produção 
organizada do estado deu-se a partir da 
criação da Jornada Maranhense de Super-8 
no final da década de 70 pelo Departamento 
de Assuntos Culturais (DAC) e o Cineclube 
Uirá ambos ligados à Universidade Federal 
do Maranhão. Importante salientar que antes 
desse movimento já havia quem produzisse 
no estado durante a década de 60, e muitas 
dessas pessoas eram ligadas à TV Difusora 
e TV Educativa do estado, mas devido à 
dificuldade financeira, somente com o avanço 
tecnológico e sua popularização a produção 
cinematográfica tornou-se mais acessível. 
Devido a Ditadura Militar, os filmes da época 
eram em sua maioria, documentários de 
denúncia, o que se tornou um fator marcante 
da produção maranhense, até hoje envolvendo 
questões políticas e sociais em suas temáticas. 
Na década de 90, o festival foi renomeado 
para Festival Guarnicê de Cinema, e hoje é 
reconhecido como um dos mais importantes 
e antigos festivais de cinema do país, sendo 
o primeiro promovido por universidades 
públicas. Recentemente a TV UFMA, 

juntamente com o DAC vem trabalhando 
em um projeto de restauro e organização do 
acervo do festival que conta com cerca de 4 mil 
vídeos desde sua primeira edição, em 1977.

A Capacitação 

Apesar da universidade federal do estado 
não possuir curso de graduação na área de 
cinema (as produções audiovisuais estão 
ligadas ao colegiado de Comunicação Social), 
algumas iniciativas de capacitação gratuita 
são oferecidas à população, sendo de maior 
reconhecimento e atuação, o projeto Maranhão 
na Tela, em vigor desde 2007, que prevê um 
Fórum e Festival de Cinema gratuitos para 
o público. O projeto, patrocinado por meios 
de incentivo da Lei Rouanet, oferece oficinas 
direcionadas às diversas áreas de atuação do 
campo: análise, animação, empreendedorismo 
cultural, roteiro, direção, etc. 

O Pioneirismo 

Fundada em 2000, pelo cineasta Frederico 
Machado, a Lume Filmes se consagrou 
nos últimos anos como a mais importante 
distribuidora de cinema autoral e 
independente no Brasil, lançando no mercado 
nacional mais de 150 títulos, incluindo 
grandes obras da cinematografia mundial. Seu 
circuito de exibição conta com mais de 60 salas 
espalhadas por 14 estados brasileiros. Além de 
atuar no mercado de TVs fechadas e abertas, 
e outras janelas de exibição. A Lume Filmes 
também promove o Festival Internacional 
Lume de Cinema, que apesar de estar em suas 
primeiras edições, já se consolida pelo espaço 
de fomentação e discussão de filmes autorais e 
ousados em sua temática, narrativa e estética. 
As bases

Rwolf Kindle
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As bases

As primeiras produções do estado são datadas 
na década de 70, apesar de seu contato com 
o cinema ter-se dado já nos primórdios da 
expansão cinematográfica. Surgia o jornal 
‘’Gramma’’, criado por um grupo de jovens 
insatisfeitos e sedentos pela disseminação 
da cultura no estado. Torquato Neto então 
se une a esses jovens, e executam o primeiro 
filme piauiense, um curta metragem de 
3 minutos, nomeado Adão e Eva – Do 
Paraíso ao Consumo, de Carlos Galvão. 
Com isso, eclodem as primeiras produções 
cinematográficas do estado. Incentivados pelo 
Cinema Novo, muitos cineclubes surgiram no 
final dos anos 60, sendo o mais importante o 
Cineclube Teresinense. Mas as idéias liberais 
e as discussões políticas pouco influenciaram 
na produção do estado, tendo se identificado 
mais com o Cinema Marginal. As primeiras 
práticas de aspiração ao profissionalismo 
são datadas a partir do surgimento do 
grupo denominado Mel de Abelha, criado 
por universitários ávidos pelas discussões 
cineclubistas, produzindo sete filmes em sete 
anos, todos de curta-metragem.

O recomeço

Após esse período, somente durante o final da 
década de 90 é que se percebe novamente um 
pequeno movimento na produção do estado 
com filmes marcados pelo amadorismo, 
sendo possível perceber um aumento 
nos últimos anos. Interessante destacar o 
entusiasmo e adesão da população quanto a 
esses filmes. Percebe-se que as temáticas são 
restritas ao interesse da população do estado, 

como ocorrera com os filmes do grupo Mel 
de Abelha. No começo dos anos 2000, é 
fundada no estado a Associação Brasileira de 
Documentaristas do Piauí, assumindo o papel 
de principal órgão responsável pelo incentivo 
à produção local com cursos de capacitação 
em diversas áreas do campo.

O Piauí conta ainda com algumas edições 
de festivais de cinema, como forma de 
disseminação, discussão e reflexão da cultura 
cinematográfica no estado. É o caso do 
Encontro Nacional de Cinema e Vídeo dos 
Sertões, que vem fortalecendo o trabalho 
desenvolvido pelos profissionais da área, 
projetando principalmente as produções 
realizadas a partir de projetos sociais e pontos 
de cultura.

Claudete Dias e Torquato Neto, em cena de Adão e Eva 
- Do Paraíso ao Consumo.

Piauí
Rwolf Kindle
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Devido a inexistência de um curso de Cinema 
e/ou Audiovisual na Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte - UFRN, assim como 
em outras instituições de ensino superior de 
outros estados nordestinos, a produção de 
cinema universitário se dá majoritariamente 
através do curso de Comunicação e por 
coletivos de produção audiovisual.

O coletivo Espantalho se mostra atualmente 
como o de maior representatividade, 
chegando a ser selecionado para um festival 
internacional em Algarve, Portugal com o 
filme A Viuvez da Carpideira. O grupo nasceu 
dentro da UFRN pela motivação de amigos 
em fazer uso da linguagem cinematográfica e 
aplicá-las em suas produções audiovisuais.

Observa-se um fato curioso presente na 
Universidade Federal do estado: o curso de 
Direito em conjunto com o curso de Sistema 
de Informações originou um filme. O média-
metragem Antígona, realizado por uma 
equipe com mais de trinta pessoas, é produto 
do projeto de extensão EN (CINE) DIREITO 
para a disciplina de Filosofia que possui 
alunos dos dois cursos citados. Realizado no 
ano de 2012, o vídeo no YouTube possui mais 
de treze mil visualizações. A existência deste 
projeto nos chama a atenção para as produções 
de cunho cinematográfico que transcende os 
cursos de Comunicação ou Audiovisual.

A produção neste âmbito avista uma 
descentralização mais objetiva em relação 
às universidades públicas e o incentivo e 
fomento na produção de conhecimento na 

área, com a criação do curso de Cinema na 
Universidade Potiguar – UnP. A filmografia 
do curso, ainda que recente, já se mostra 
promissora e com grande potencial através do 
curta-metragem O vendedor do paraíso, dos 
alunos Suerda Morais, Cássio Hazin e Dhara 
Ferraz – estudantes do segundo período (na 
ocasião da realização), que venceu a Semana 
do Audiovisual – SEDA, realizada no mês de 
Julho deste ano em Natal.

Uma das formas de consolidação a respeito da 
discussão e produção em torno do audiovisual 
é fruto de projetos e parcerias que permita 
aos universitários obter experiências para 
além do estado onde produzem. Podemos 

Rio Grande do 
Norte

Lucas Santana
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utilizar como exemplo o diálogo entre a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
e a Universidade de Toronto, que culminará 
em um Colóquio Internacional sediado pela 
instituição canadense a ser realizado no mês 
de Outubro deste ano. Neste evento a cerne 
da discussão está relacionada às formas 
contemporâneas da produção de imagem de si 
e do outro no espaço digital, não só enquanto 
indivíduos autônomos, mas também a 
observando e discutindo a participação dos 
países nessa construção. Além da apresentação 
de trabalhos acadêmicos, no BRAFFTV Film 
& Media International Conference 2013, 
evento que contém o Colóquio, ocorrerão 
Mostras em diversos âmbitos, oficinas de 
formação, visitas técnicas e apresentação 
de pilotos para a indústria cinematográfica 

canadense, proporcionando para seus 
participantes também a experiência e contato 
com o mercado específico.

Indubitavelmente a Universidade se 
mostra como força motriz das produções 
cinematográficas universitárias, sejam elas 
feitas por estudantes de um curso voltado para 
o campo cinematográfico ou não. De um modo 
geral esta corrente de inserção do audiovisual 
à serviço de outros campos intelectuais, tem 
trazido bastante benefícios, não apenas para 
o estado de origem do curta, média ou longa, 
mas para todo o Nordeste, que se firma com o 
passar dos anos como uma região propulsora 
do cinema universitário, mesmo naqueles que 
não possuem um curso específico voltado 
pra a área. O cinema cearense se encontra 
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O cinema cearense se encontra atualmente 
numa profusão de produções coletivas que 
buscam incessantemente pela experimentação 
e reinvenção do próprio cinema como arte, 
linguagem e entretenimento. Essa coletividade, 
característica que é tão pertinente à sétima arte, 
pode ser vista de maneira explícita através de 
recentes cineastas que começam sua carreira 
através do prisma da Universidade.

No estado do Ceará a produção de cinema 
universitário encontra um terreno mais sólido. 
Integralmente voltado para a tecnologia digital, 
o curso de Audiovisual e Novas Mídias, da 
Universidade de Fortaleza – Unifor, foi criado 
em outubro de 2007. Ele aparece no cenário 
local e nacional em diálogo com as novas 
tecnologias e as recentes mudanças intrínsecas 
na realização de cinema dos últimos anos.

Em seguida surge o curso de Cinema e 
Audiovisual na Universidade Federal do Ceará 
– UFC, que teve seu início no ano de 2010. 
Sistematizando o estudo acadêmico voltado 
para esta área na instituição, as produções 
audiovisuais do curso caminham em paralelo 
àquelas já existentes na universidade, oriundas 
do curso de Comunicação Social.

O ávido desejo pela linguagem cinematográfica 
entre os alunos da UFC existe há bastante tempo, 
sendo este o motivo principal para a criação do 

NOIA – Festival de Cinema Universitário, que 
este ano realizará sua décima terceira edição. 
O evento que inicialmente contemplava em 
sua curadoria apenas os produtos realizados 
pelos estudantes da UFC, hoje é um dos mais 
importantes no cenário nacional enquanto 
festival de cinema universitário, exibindo, 
discutindo e premiando filmes dos mais 
diversos estados do país.

A produção universitária no estado já 
percorreu o Brasil e o mundo através de 
Mostras e Festivais. O documentário do aluno 
Leonardo Mouramateus, Mauro em Caiena, 
realizado com apoio da UFC, é o expoente 
mais recente, conquistando prêmios pelo 
Brasil  um prêmio internacional.

O que percebemos é a rápida e crescente 
atenção dada nos últimos anos para o Cinema 
enquanto teoria e prática na Academia. Essa 
atenção é claramente fruto de um percurso e 
trajetória realizada anteriormente por outros 
cursos, e neste caso, o de Comunicação Social 
da UFC. De um modo geral, o estado se 
apresenta atualmente como um dos de maior 
projeção nacional a partir de suas produções, 
podendo terem sido criadas como avaliação 
de disciplinas oferecidas pela grade curricular 
cursada pelo realizador ou de maneira 
independente.

Ceará
Lucas Santana
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DOSSIÊ

Os cursos direcionados ao audiovisual 
no estado do Ceará são recentes e por 
isso, ainda em processo de aquisição de 
equipamentos a fim de fortalecer e consolidar 
uma infraestrutura para o desenvolvimento, 
aprendizado e exercício de seus alunos. Por 
outro lado, os alunos através de seus próprios 
esforços viabilizam de maneira independente 
seus filmes, fazendo com que, cada vez mais, 
esses estados marquem presença nos eventos 
voltados para a exibição e discussão de 
produtos audiovisuais.

A Universidade aparece aqui como lugar 
próprio para formação daqueles que desejam 
ingressar na área de criação audiovisual. É 
através do seu festival de cinema universitário 
que muitos dos curtas-metragens realizados 
durante a vivência na academia encontram 
sua primeira janela para o grande público. O 
que vemos, portanto, é um cenário do cinema 
universitário ainda em construção, mas que 
parte de experiências contínuas que buscam, 
sobretudo, a manutenção do fazer cinema.
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Na Paraíba, o cinema possui um grande 
peso histórico, os documentários feitos no 
estado tiveram uma grande importância 
dentro da produção nacional da década 
de 60, sendo essa a época onde se obteve a 
maior representatividade dentro do cenário 
de produção cinematográfica nacional, com 
obras que marcam inclusive o nascimento 
do Cinema Novo, como é o caso de Aruanda 
(1960) de Linduarte Noronha.

Dois anos após o grande sucesso do curta 
Aruanda, Linduarte Noronha foi nomeado 
como  responsável  pelo setor de cinema da 
Universidade Federal da Paraíba. Com o 
histórico golpe de 1964, Linduarte acabaria 
exonerado do Cargo pelo próprio Reitor da 
universidade, como forma de represália, ele 
discordava de seus pensamentos políticos, 
que para o mesmo, soava revolucionário e 
esquerdista. Em seguida o reitor extinguiu o 
recém lançado setor de cinema, deixando com 
isso, uma imensa lacuna no cinema da época 
que vivia seus melhores dias e também dentro 
da Universidade que perdera a chance de 
trabalhar de forma acadêmica o que  até então, 
de melhor vinha se fazendo dentro das telas. 

Esses contratempos político pertencentes a 
nossa história e a censura e repressão que 
existia dentro da própria Universidade, acabou 
praticamente eximindo a cinematografia 
estadual, que a partir desse momento teve uma 
baixa considerável e não conseguiria se manter 
como matriz produtora, da forma que tinha 
acontecido durante o ciclo do documentário. 
Mesmo com tentativas posteriores de mudar 
esse quadro, como a criação do curso de 

Linduarte Noronha

Jornalismo em 1977, e em 1979 a reintegração 
de Linduarte tentando retomar a área de 
cinema dentro da universidade, o Cinema 
Paraibano amargaria anos em moratória 
com pequenas produções pontuais que não 
conseguiam emplacar.

O cinema Paraibano voltaria a figurar no 
panteão do circuito no início dos anos 2000, 
ressurgindo basicamente de forma acadêmica 
com a criação do curso de Artemídia, Na 
cidade de Campina Grande, onde hoje é a 
Universidade Federal Campinense, o curso 
incentivaria o aprimoramento de técnicas 
audiovisuais em áreas mais técnicas e a 
criação de ficções que durante décadas se 
faziam minorias dentro da produção estadual. 
Em fevereiro de 2011 seria lançado o Longa 
Metragem de Ficção Tudo que Deus Criou 
sendo financiado pela Universidade Estadual 
da Paraíba.

Paraíba
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Tudo que Deus Criou nasceria do esforço 
coletivo de alunos e ex alunos de cursos 
como Jornalismo e Artemídia, contando 
com 50 universitários na sua produção. 
No filme o diretor André da Costa Pinto 
aborda temas bastante polémicos como sexo, 
homossexualidade e religião. Trata-se de uma 
produção modesta tecnicamente, que teve 
um orçamento estimado em 150 mil Reais, 
e foi gravado em casas e bairros de Campina 
Grande. O longa circularia em diversos 
festivais internacionais, ganhando prêmios 
e consolidando o sucesso que o autor vinha 
tendo com curtas premiados anteriormente, 
marcando também uma nova etapa para o 
Cinema Paraibano e a suas relações com a 
universidade.

Hoje o cinema universitário Paraibano 
vive esse novo momento, recentemente no 
ano de 2012 foi aberto o curso de Cinema e 
Audiovisual dentro da Universidade Federal 
e mesmo muito recente seus primeiros filmes 
começam a aparecer e circular dentro dos 
circuitos alternativos de exibição. O estado 
hoje conta com diversos festivais dando 
suporte pra essa produção. Mesmo com os 
problemas de infraestrutura que são comuns 
no início da maioria de cursos do gênero, tudo 
leva a crer que a Paraíba recobrará seus anos 
áureos em que o seu cinema revolucionava 
e gênios como Linduarte Noronha possam 
voltar a surgir. 
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O cinema universitário de Pernambuco é 
marcado pela pluralidade de estilos, temáticas 
e gêneros, possuindo filmes que viajam e 
são premiados em diversos festivais locais, 
nacionais e internacionais. O estado possui 
atualmente 4 cursos de ensino superior 
em Cinema e Audiovisual, divididos entre 
instituições públicas e privadas. Uma crescente 
que ocorre pela abrangência desse mercado 
que está cada vez mais se fortalecendo como 
um dos mais importantes polos de produção 
cinematográfica dentro do cenário atual no 
audiovisual brasileiro.

O Cinema de Pernambuco que nos últimos 
anos vem se destacando no âmbito de produção 
como o terceiro maior mercado nacional, 
atrás apenas do eixo Rio – São Paulo possui 
uma história marcada por três momentos 
históricos e um que está se desenvolvendo 
atualmente diante de nossos olhos: O Ciclo 
de Recife, o Movimento Super 8, a Retomada 
do Cinema Pernambucano e o Novíssimo 
Cinema Pernambucano.

Durante a década de vinte, no chamado 
ciclo do Recife, houve a produção de 13 
longas metragens. Em 1970 com o super-8 
em alta, foram lançados cerca de 150 longas 
nesse formato, a produção foi caindo nas 
décadas seguintes e aos poucos foi perdendo 
sua representatividade e a força produtora. 
O cinema pernambucano seria retomado 

em 1997 com o lançamento do longa Baile 
Perfumado de Lírio Ferreira e Paulo Caldas. 
Com e eminente digitalização da produção, os 
investimentos governamentais em editais de 
fomento à produção e a criação de cursos que 
disponibilizam assim mão de obra qualificada 
e local, é iniciado o novíssimo cinema 
pernambucano que tem na comunidade 
universitária uma dos seus trunfos, criando 
uma nova efervescência da produção 
legitimamente Pernambucana.

A necessidade de um curso de Cinema sempre 
foi uma constante dentro da Cinematografia 
Pernambucana, a maioria de importantes 
diretores Pernambucanos que hoje estão 
filmando longas que circulam pelos cinemas 
e ganham prêmios em festivais de todo 
o território nacional e mundial, vieram 
de outras formações durante suas vidas 
acadêmicas. Kleber Mendonça Filho (o Som 
ao Redor), Lírio Ferreira e Paulo Caldas (Baile 
Perfumado) e Claudio Assis (Amarelo Manga) 
vieram de cursos como Comunicação Social, 
e iniciaram suas carreiras dentro do cinema 
em Cineclubes onde estudavam, viam filmes, 
debatiam e se organizavam para produzir. 
Até mesmo durante a década de 2000 essa 
ainda era a forma acadêmica de se trabalhar 
com o cinema, como por exemplo no caso de 
estudantes de artes e Jornalismo da UFPE, que 
formaram juntos o Cineclube Barravento e a 

Pernambuco
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Em Pernambuco aconteceu um sistema 
reverso, primeiro surgiram muitas produções, 
depois os incentivos do governo e por último a 
criação de plataformas de ensino especializada. 
Assim, os cursos de cinema vêm para suprir a 
falta de pessoas que dominam a técnica e são 
qualificados, principalmente em áreas como 
montagem, fotografia e som que são as áreas 
com maior falta de profissionais.

A produção universitária desenvolvida dentro 
do estado está então nesse momento se 
estruturando, se expandindo e se mostrando 
como uma nova força criadora. Esse ano se 
formou a primeira turma do curso da UFPE, os 
filmes produzidos dentro das disciplinas e fora 
delas começam ganhar destaque em festivais 
e mostras e os alunos estagiam em excelentes 
produções locais, que se continuarem esse 
ciclo bem-sucedido revelará mais e mais 
talentos que só tem a levar ainda mais longe o 
nome desse cinema premiado e genuinamente 
Pernambucano.
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Falar de Cinema em Alagoas seria falar dos filmes 
estrangeiros ou dos poucos filmes nacionais 
exibidos em salas, cine-teatros ou multiplexes. 
Ao longo de décadas os alagoanos realizaram 
produções que não tiveram acesso as grandes telas, 
a não ser pelo pioneirismo de Guilherme Rogato 
no início do século XX. Foram poucas as vezes que 
se pode destacar as produções em Alagoas.

No Estado, as primeiras imagens em movimentos, 
foram visualizadas 1895, em Maceió, como diz 
Elinaldo Barros em seu livro, Panorama do cinema 
alagoano. Ainda, Falar Falar de Cinema em Alagoas 
seria falar dos filmes estrangeiros ou dos poucos 
filmes nacionais exibidos em salas, cine-teatros 
ou multiplexes. Ao longo de décadas os alagoanos 
realizaram produções que não tiveram acesso 
as grandes telas, a não ser pelo pioneirismo de 
Guilherme Rogato no início do século XX. Foram 
poucas as vezes que se pode destacar as produções 
em Alagoas.

No Estado, as primeiras imagens em movimentos, 
foram visualizadas 1895, em Maceió, como 
diz Elinaldo Barros em seu livro, Panorama 
do cinema alagoano. Ainda, segundo o autor, 
em 1908, foi realizada a primeira exibição 
pública de cinema com um cinematógrafo, 
num casarão não identificado e, em 15 de 
novembro de 1989, é realizado a primeira 
produção audiovisual, tendo como autor, o 
italiano Guilherme Rogato. 

Apesar das dificuldades para produzir 
filmes no estado, a nova geração de diretores 
alagoanos tem se destacado no circuito 
audiovisual brasileiro, a exemplo de filmes 
como  “O que me lembro, tenho” de Rafhael 
Barbosa, “12:40” de Dário Júnior, “Lixo” de 
Paulo Silver, “A Banca” de Aloísio Barros e 

Alagoas
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Wagner Sampaio e o filme “Fênix” de Anderson 
Barbosa e Pablo Casado. 

Em geral, são poucas produções alagoanas, 
porém, há um movimento de cinema no Estado, 
40 cineclubes mapeados, gratuitos e bem 
distribuídos, projetos, tais como, Cinema Árido 
e CineArt Popular, Cine Olho Vivo, que acontece 
em Maceió, com a parceria da Ufal e, incentivo à 
produção e eventos do porte de Festival de Cinema 
que auxiliam na formação de novos cineastas e 
produtores audiovisuais, desta forma, colabora no 
crescimento do cinema.

A produção alagoana também ganha destaque 
nos festivais que funcionam como vitrine para sua 
produção, é o caso da SEDA - Semana do Audiovisual 
de Arapiraca, que propõe uma reflexão crítica do 
cinema alagoano, a Mostra Sururu de Cinema 
Alagoano que tem a organização da ABD&C/
AL (Associação Brasileira de Documentaristas 
e Curta-Metragistas de Alagoas) e o Festival de 
Cinema Universitário de Alagoas. 

Em 2011 a cidade de Penedo vira cede do Festival 
de Cinema Universitário de Alagoas, através de 
uma parceria entre a Universidade Federal e de 
empresas públicas e privadas. Mesmo não tendo 
curso de graduação em Cinema e Audiovisual, a 
universidade estimula a produção universitária 
em todo país. Virou espaço de difusão e reflexão 
dos novos rumos na cadeia cinematográfica, 
como veículo de debate para importância 
da formação acadêmica na descentralização 
da produção de filmes nacionais e na 
ampliação das discussões sobre o cinema 
nas universidades. Em sua terceira edição, o 
festival visa sua consolidação como referência 
de exibição para produção independente 
alagoana e nacional.
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O cinema Sergipano vem desde muito 
tempo passando por diversas e importantes 
transformações. Na década de 70 que se 
caracteriza como um momento de  profundas 
e significativas mudanças aconteceram 
realizações importantes e que viriam a 
consolidar a cinematografia no estado. Uma 
delas que possui como centro a Universidade 
Federal de Sergipe – UFS, foi  o Festival de 
cinema Amador (FENACA), que seria como 
um embrião dos modernos festivais de cinema 
universitário,  onde no ano de 1972, a partir de 
uma ideia do professor Clodoaldo  Alencar , 
reuniu-se cineastas amadores e cineclubistas 
promovendo um encontro nacional de ensino 
do Cinema, tendo dois anos depois se iniciado 
um curso prático e teórico de produção 
cinematográfica, tendo como resultado a 
produção de cinco filmes, e consolidando 
uma parceria entre o Ministério da Cultura e 
a Universidade.

No ano de 1982, quando a ausência de uma 
política cultura atinge a universidade Federal 
de Sergipe, mentora funcional e intelectual 
do Festival Nacional de Cinema de Sergipe, 
onde aconteciam os Fenacas, no meio de 
uma crise cultural que aportava no país por 
meio dos novos modelos tecnológicos como 
o vídeo, que vinham galgando o espaço antes 
das produções audiovisuais para as projeções, 
fazem com o que desapareça o Fenaca e 
mergulhando o Cinema Sergipano em uma 
crise financeira, institucional e cultural, 
principalmente em tornos dos grupos que 
estavam ligados diretamente ao seu redor, 

acabando o processo de produção e também 
de escoamento dessa produção.

Em 2006 a produção audiovisual sergipana 
ganhou mais um aliado com a implementação 
do  Núcleo de Produção Digital Orlando 
Vieira (NPDOV), o projeto financiado 
através de políticas públicas de valorização 
do audiovisual implementada pelo Governo 
Federal em 2003. O NPDOV  começou atuando 
como  formador de produtores e realizadores 
audiovisuais, com o passar dos anos o projeto 
ganhou mais força e passou a atuar também 
como um espaço de apoio, estímulo e fomento 
aos produtores e realizadores audiovisuais. Em 
diversas ocasiões o  NPDOV criou parcerias 
com os cursos de Rádio e TV e Audiovisual da 
UFS. O Cineclube CINE MAIS UFS, projeto 
de extensão do curso de Audiovisual, em 2011 
realizou uma parceria com o  NPDO onde 
realizaram uma série de exibições de curtas-
metragens para a comunidade acadêmica da 
UFS. Atualmente a instituição encontra-se 

Sergipe
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com dificuldade de se manter e junto com a 
comunidade artística local, luta para conseguir 
junto a prefeitura e a secretaria de cultura 
de estado apoio para a continuação das suas 
atividades.

O estudo sistemático direcionado para a área 
cinematográfica tem início na década de 60 
com o Centro de Estudos Cinematográficos de 
Aracaju (CECA), fundado pelos funcionários 
da Sociedade Artística de Sergipe (SCAS), José 
Carlos Monteiro e Ivan Valença. Apesar da 
curta duração, tendo acontecido entre os anos 
de 1963 a 1966, este Centro colaborou com 
o fomento e a movimentação da produção 
audiovisual no estado em sua época. A luz 
destas iniciativas citadas e de outras iniciativas 
no estado de Sergipe voltadas para o campo 
do audiovisual, surge na UFS, no ano de 2009, 
o curso de Audiovisual.

Visando a formação profissional de seus 
alunos, a UFS atua em diversos eixos, como 
produção, cineclubismo, festivais e parcerias 
com outras instituições. O projeto Novos 
Olhares.doc reúne diversos documentários 
produzidos recentemente no cenário nacional 
e promovendo exibições e debates a respeito 
dos mesmo. Embora o curso de Audiovisual 
seja recente, diante da sua produtividade e 
envolvimento com projetos, o faz com que 
seja considerado um dos mais promissores na 
região.

No âmbito institucional, o cinema surge com a 
implantação do curso de Comunicação Social – 

com habilitação em audiovisual, oferecido pela 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), cujo 
fundamento “é possibilitar o fortalecimento, 
a ampliação e a diversificação das atividades 
do setor audiovisual”, desta forma, amantes 
da sétima arte aproveitam às portas abertas 
e investem na produção de filmes, criações 
de coletivos, como foi o caso, por exemplo, 
do Azedume e construção do SERCINE-
Festival Sergipe de Audiovisual, que possui 
uma categoria de Mostra Universitária, cujo 
objetivo é divulgar a produção audiovisual 
dos estudantes e mostrar os diferentes olhares 
audiovisuais sobre variados temas. 

Movimentos alternativos para divulgação e 
discussão das formas de cinema atualmente 
tem voltado no estado com a intenção de 
estimular as produções universitárias e do 
Nordeste. Assim nasce o Sercine - Festival 
Sergipe de Audiovisual. Com um olhar 
voltado para as experimentações no campo 
do audiovisual e sua correlação com a 
identidade cultural, um outro importante é 
o projeto Curta-SE que acontece há mais de 
10 anos,  trata-se de um núcleo de produção e 
discussão do audiovisual na capital sergipana, 
envolvendo alunos da UFS, de cursos como 
comunicação e audiovisual e parceiros como o 
governo do estado e  novamente o ministério 
da cultura, objetivando a retomada desse 
cinema preocupado e atento em unir teoria e 
prática em prol de uma produção abrangente 
e única.
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Produção de Longa-metragem
nas universidades no Nordeste

Desde o início do desenvolvimento do cinema, 
quando associou-se um tempo padrão em  
100 minutos,  os filmes em longas-metragens 
sempre tiveram uma linguagem padrão bem 
estruturada, sofrendo algumas rupturas na 
sua forma  como o advento da cor, do som e 
mudanças de gêneros. Tendo também uma 
plataforma de exibição bem designada: as 
grandes salas de exibição e a boa aceitação 
em todos os mercados mundiais, o longa 
se tornaria o produto cinematográfico por 
excelência, colocando as outras formas de 
produção, como o próprio curta-metragem, 
no campo da experimentação e para outras 
formas de exibição e mercado.

A criação de obras audiovisuais se tornou 
mais viável através do advento do digital nos 
processos de captação e montagem. Há alguns 
anos os custos de realização de um filme eram 
altíssimos, os gastos com película e laboratório 
de revelação eram bastante elevados. A 
viabilização de construção audiovisual através 
de meios digitais vem facilitando os processos 
de produção e distribuição de curtas e longas-
metragens. Com isso, a cada ano a produção 
audiovisual no Brasil cresce de forma 
considerável, em meados dos anos 2000 nota-
se uma necessidade de profissionais na área 
e diversas universidades públicas implantam 
cursos específicos dedicados a produção 
da sétima arte. O Nordeste é a região com 
maior número de novos cursos de cinema 
e audiovisual, foram fundadas graduações 

na área na Bahia, em Pernambuco, Paraíba, 
Ceará e Sergipe. 

Na maioria dessas universidades já notamos 
uma grande produção de curtas-metragens 
realizadas pelos discentes, esse formato é 
por excelência o âmbito de criação desses 
jovens cineastas, pois permite uma liberdade 
maior de experimentação no campo da 
linguagem cinematográfica. Esse movimento 
de produção de curtas universitários sempre 
existiu no Nordeste em graduações nas 
áreas de Rádio e TV, Comunicação Social e 
Publicidade. A facilidade de produção com 
digital aliada à chegada dos cursos de cinema 
viabilizou o crescimento da produção de 
filmes universitários no Nordeste.

Dentro da universidade o longa-metragem 
é ainda um assunto tabu, existem poucas 
produções que arriscam ultrapassar os 
limites dos minutos que tem um curta-
metragem devido a diversos fatores como as 
dificuldades de produção, pois um longa exige 
total conhecimento de áreas técnicas que 
só são adquiridas no decorrer dos cursos de 
cinema e/ou similares, um maior tempo de 
dedicação durante todo o processo de feitura 
do filme; financiamento, pois as plataformas 
de fomentos  que os universitários tem acesso 
tendem a optar por produtos com custos  
que na maioria das vezes não contempla o 
orçamento de um longa-metragem padrão;  
e a distribuição/exibição, já que a maioria 
dos festivais de cinema universitário visa 
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produções de curtas-metragens, devido a 
quase nulidade de longas produzidos em 
território brasileiro por discentes de cinema. 
Esses fatores fazem com que o longa metragem 
seja colocado como uma forma de produção 
profissional, distante do processo acadêmico 
de se produzir, testar e aprender.

A maioria dos cursos de cinema oferece 
aos seus discentes a opção de realizar um 
longa-metragem como TCC (Trabalho de 
Conclusão de Curso), mas a maioria delas 
não proporciona suporte necessário para que 
tal projeto se concretize. Cabe aos alunos 
que desejarem realizar um longa-metragem 
como TCC viabilizar financiamento para 
a produção do filme, contando na maioria 
das vezes apenas com apoio logístico da 
universidade.  Dentre os cursos de cinema 
e audiovisual recentemente implantados no 
nordeste, o da UFRB (Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia) aprovou recentemente o 
TCC de longa-metragem realizado pela aluna 
Violeta Martinez, com a maioria da ficha 
técnica composta por discentes e docentes 
da universidade. O longa-metragem de 
documentário intitulado “Um Filme para 
Michael”, possui aproximadamente uma 
hora e trinta minutos e foi financiado pela 

Fundação Cultural do Estado da Bahia, Fundo 
de Cultura, Secretaria de Cultura, Secretaria da 
Fazenda, Governo do Estado da Bahia e além 
de receber o apoio logístico da instituição. 

Uma forma de viabilizar a realização de 
projetos de longa-metragem na universidade 
é submetê-los a editais que fomentam a 
produção audiovisual.  Foi o que fez um 
grupo de alunos da UFRB, conseguiram 
financiamento da Secretaria de Cultura da 
Bahia para a realização do documentário 
“Olho a’dentro – Povo Cigano” dirigido pela 
discente Camila Camila e com ficha técnica 
composta em sua maioria por alunos da 
UFRB.

O longa-metragem ainda é novidade nas 
universidades nordestinas, assim como as 
instituições, que começam a formar suas 
primeiras turmas. Os dois filmes citados 
foram os únicos que localizei realizados por 
alunos matriculados nos cursos de cinema 
em universidades do Nordeste. Com o 
amadurecimento dessas instituições, acredito 
que teremos um número cada vez maior de 
produções em longa-metragem realizadas por 
universitários..




