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A Revista +Cinemas faz parte das atividades do PET Cinema, grupo constituído em dezembro de 2010, 
depois de ser aprovado pelo edital n.09 PET 2010, do MEC Sesu/Secad. Uma das nossas atividades 
era criar oficinas para a produção de uma revista eletrônica, dando possibilidade aos próprios alunos 
participantes do PET Cinema de produzir sua própria revista, construindo um projeto editorial, de 
design gráfico e de conteúdo, a partir das suas próprias competências e escolhas. Um processo de 
construção de autonomia e formação de competências e subjetividades. Mais que isso, nosso projeto 
abriu diálogo com os professores e alunos do Curso de Cinema e Audiovisual, do qual somos parte, 
para que a Revista +Cinemas esteja integrada aos desejos e apostas de todo coletivo do curso de 
cinema e audiovisual. Esse primeiro numero é o resultado dessa carta de intenções que foi ganhando 
corpo, cérebro e emoções durante este ano que nos dedicamos a ele.

Nosso projeto editorial se reflete no nome da revista +Cinemas. Apostamos na ampliação das formas 
cinema, de um pensar cinema múltiplo e do acolhimento das praticas que já existem e das que 
venham a ser inventadas. A diferença entre um saco de gatos e a mediação critica e formadora 
que dialoga com diferenças e constrói repertórios sólidos a partir dessa prática é o fio da navalha. 
É também o campo do embate e da conquista de um espaço democrático e não excludente, um 
espaço de coexistência das várias caras do cinema e do audiovisual.

Agradecemos enormemente a todos aqueles que fizeram parte dessa jornada e que botaram fé na 
nossa aposta. Em especial a Carolina Fialho, professora e pesquisadora do Curso de Artes Visuais, 
nossa parceira desde o início na elaboração de todo o projeto e responsável pelas oficinas de software 
junto aos petianos do cinema. Agradeço aos “meus petianos” a disposição, a alegria, a competência 
e ao estarmos juntos nesse processo que partiu de uma idéia e chegou a este produto concreto, que 
nesse momento dividimos com vocês.

Este número é resultado também de inúmeras conversas, uma troca afetuosa e cúmplice com o 
também parceiro Guilherme Sarmiento, editor da Cine Cachoeira, professor e pesquisador do nosso 
curso, a quem a discussão do tema cinema universitário, faz muito sentido. Esperamos que vocês 
gostem desse número e estejam conosco na elaboração do próximo, que, entre outros temas, vai 
continuar explorando o cinema universitário.

Saudações ampliadas a todos que pulsam na vibração do cinema,

Rita Lima

Tutora do PET Cinema / UFRB

EDITORIAL
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EVENTOS
Durante o ano de 2011, o grupo PET-Cinema 
realizou diversas atividades e eventos sobre 
assuntos de interesse tanto dos alunos e 
professores do curso de Cinema e Audiovisual 
da UFRB quanto da sua comunidade acadêmica 
em geral. Contamos com sua participação nos 
próximos eventos.

Abraços expandidos,

PET-Cinema.
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PENSANDO
CINEMA

Seis horas da manhã. O despertador do celular 
toca. Você se levanta. E nem percebe os desvios das 
funcionalidades que podemos encontrar no celular. 
E se pensássemos esse desvio imageticamente, 
produzido pelo próprio dispositivo (o aparelho 
celular)? Ok, não precisamos pensar a possibilidade, 
isso já é possível. O que podemos pensar agora são as 
formas que podemos trabalhar com esses recursos.

Com foco nisso, esse artigo faz-se necessário para 
pensarmos produções utilizando os recursos deste 
aparelho híbrido. Hibrido? Sim. Com a evolução 
histórica do aparelho celular, este incorporou funções 
que antes teríamos em aparelhos distintos (câmera 
fotográfica, filmadora, despertador, jogos etc). O foco 
então desse artigo é apontar através dos recursos da 
câmera fotográfica e filmadora, produções motivadas 
para trabalhos estéticos propostos pelos artistas.

Se fossemos traçar um panorama da evolução 
tecnológica do aparelho celular, nos depararíamos 
com dados históricos apontando o ano de 1947 como 
sendo o ano no qual começou a ser desenvolvido um 
sistema interligado por antenas, sendo considerado 
então o ano da invenção do celular, e logo em 1956 
o desenvolvimento do primeiro aparelho celular 
pela Ericson. Mas se pensarmos na compressão 
das informações ou na sua distribuição, em termos 
de tecnologia, temos 1G, como sendo a primeira 
tecnologia, analógica, no inicio dos anos 80; 2G 
(final dos anos 80 e inicio dos anos 90) e 2,5G, sendo 
elas as evoluções/desenvolvimentos ainda do sinal 
analógico de seus sistemas; e a tecnologia 3G (sinal 
digital, desenvolvida desde o final dos anos 90). 
Temos apontamentos das tecnologias 3,5G e 4G, 
dessas diferentes tecnologias. 

Importante falar de suas tecnologias e formas de 
sistemas que interligam os aparelhos, pois para 
diferenciarmos essas produções feitas através de 
dispositivos híbridos (à de uma câmera digital 
amadora, por exemplo), “a diferença fundamental 
é, efetivamos, a rede, a potência de conexão e 
de colaboração, que no caso da disseminação da 
fotografia popular ou do vídeo/cinema, não existia.” 

Ciberhomem, o homem-maquina. Não, não é um 
novo super herói, apenas um super homem com 
poder de estender o seu corpo e membros e de estar 
em vários lugares ao mesmo tempo. Somos nós. 
Seres híbridos citoplásmicos. Cíbridos. Denominados 
por Giselle Beiguelman como corpos que conectado 
às redes tornam-se a interface entre o real e o virtual, 

CINEMA

Celular - Dispositivo Móvel
Jefferson Pareira
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duplicando suas existências como telepresença e 
presença física, envolvidos em mais de uma atividade.

Para Beiguelman, esse mundo cíbrido só é possível 
por conta da popularização dos dispositivos 
portáteis de comunicação sem-fio com possibilidade 
de conexão à Internet, chamado por André Lemos de 
Dispositivos Híbridos Móveis de Conexão Multiredes 
(DHMCM). Independente da nomenclatura usada, 
as obras realizadas só têm por que, se sua produção, 
recepção e exibição forem utilizadas pelo próprio 
dispositivo e dispersadas através de suas redes. 
“Especificidade mais interessante do cibridismo: 
a dispersão da informação em vários sistemas de 
comunicação conectados ao corpo ou não, mas 
sempre conectados entre si em configurações 
provisórias.” (BEIGUELMAN, 2004)

Alem de ser novas formas de capitação, exibição e 
distribuição, é uma nova espécie de reprodutibilidade 
técnica. Pois através da dispersão da informação e da 
obra pela rede, perdemos o contato com o “arquivo” 
original, sendo transformado em um novo formato 
e novo arquivo. E como já dizia Walter Benjamin, 
a reprodutibilidade questiona a autenticidade e 
unicidade da obra.

Citar Benjamin num artigo sobre celular se faz 
importante, tanto pelas suas discussões sobre a 
aproximação da obra com o publico quanto à nova 
tecnologia utilizada para produção, exibição e 
distribuição da obra. Ao mesmo tempo em que a 
obra é realizada, nesse dispositivo hibrido, ela levanta 
questão sobre o hic et nunc (o aqui e agora). Giselle 
Beiguelman já aponta para a problemática, já que 
com esse aparelho híbrido com conexões a redes, 
duplica a presença do usuário/autor e também da 
obra, a presença física e a presença virtual. Seu poder 
de estar em vários locais ao mesmo tempo.

Novas tecnologias, meios e processos de comunicação 
e conteúdos de informação são entendidos em 
sua maioria das vezes como Novas Mídias, ou a 
convergência de inúmeras mídias. 

Seguindo dois campos apontados por Lev Manovich 
poderemos então entender e analisar o contexto e 
propostas estéticas de obras realizadas através desse 
dispositivo móvel.

Pensando as mídias digitais e redes, um dos dez 
conceitos possíveis de novas mídias que Manovich 
utiliza é a distinção de novas mídias e cibercultura. 

Essa segunda tem ênfase nos fenômenos sociais do 
contato do homem com a internet e outras novas 
formas de comunicação em rede. E novas mídias 
é o estudo dos objetos culturais capacitados pelas 
tecnologias.

Que o celular é fruto pós-massivo da revolução 
industrial e do desenvolvimento das tecnologias, isso 
é inegável. Mas o espaço no qual ele se desenvolveu, 
também sofreu transformações. O espaço urbano. O 
Espaço urbano é um espaço socialmente produzido, 
aquilo que emerge dos processos de industrialização, 
sendo o conjunto de forças em movimento. “Podemos 
dizer que a cidade é espaço físico das práticas sociais 
e o urbano a invenção dessas práticas”. (LEMOS, 2008)

Até então, traçamos um histórico do objeto, tentando 
entender como este vem se desenvolvendo ao longo 
do tempo, mas é justamente o fenômeno social 
que aponta uma estética motivada para a produção 
imagética através do aparelho celular, como descreve 
André Lemos. 

A utilização desse dispositivo, no qual a rede 
possibilita a troca de informação instantaneamente 
é utilizado para estabelecer fronteiras e para 
manutenção de laços sociais. Ir ao cinema, tomar um 
café, ligar para o amigo, mandar um SMS, cutucar 
no facebook, são formas de relação social informal. 
Portanto, a produção de imagem e vídeo com o 
aparelho celular é apenas mais uma forma dessa 
manutenção de velhos e novos rituais sociais.

Não tendo, então, a função de registro histórico, para 
marcar a memória como um arquivo ou para ficar 
no dispositivo, mas para o consumo, que se dá pela 
circulação na rede. Sendo então uma comunicação 
que se constitui mais pela forma do que pelo 
conteúdo. Tenta-se captar o instante, o instantâneo. 
Ver. Conectar. Circular. Apagar. Será?

CINEMA
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criação e expressão não é mera coincidência. Pois 
se formos pensar o uso das imagens criadas pelo 
celular como nos sugere André Lemos, podemos 
nos remeter ao filme dos Irmãos Lumiére, L’arrivée 
d’um train en gare de la Ciotat (A chegada de um 
trem na estração, 1895), que não passa da captação 
instantânea da realidade.

Mesmo o momento atual da cultura (cibercultura), 
que já está saturado de imagens, ser diferente ao 
momento do nascimento do cinema, experiências 
das imagens instantâneas persistem, agora com o 
aparelho celular. Justificando assim até sua estética, 
que pela fácil mobilidade e acesso, a qualidade 
plástica seja o que menos importa, mas sim a 
mensagem. O discurso.

Para que possamos elevar essas imagens ao nível 
artístico, só conseguiremos através da representação 
criativa da realidade, e não apenas mostrar o instante, 
como já dito anteriormente.

Um exemplo é o trabalho de Christian Caselli, um 
artista audiovisual carioca, idealizador do projeto 
FOTO-CELULAR, que tem como objetivo levantar 
discussão sobre a existência de uma possível nova 
linguagem fotográfica. 

Dizem que o cinema nasceu documentário. Mas o 
correto é afirmar que o cinema nasceu documental, 
através do desejo do homem em obter imagens 
em movimento. Num processo químico-físico a 
priori, passou-se a utilizar a câmera como modo 
de observação da realidade, e o resultando sendo 
uma abordagem meramente descritiva da natureza, 
como no caso dos travelogues (filmes de viagem 
realizados no inicio do cinema, eram centrados na 
figura do viajante-explorador-realizador, ilustrando 
visualmente um relato em primeira pessoa, 
sendo um modelo de observação da realidade. 
O resultado costumava ser uma abordagem 
meramente descritiva da natureza e dos costumes 
dos povos visitados), sendo apenas ilustrações 
visuais de um relato. Não querendo levantar uma 
historicidade do documentário, é valido apontar que 
o termo que antes tinha um valor de adjetivo (o filme 
documentário) passou a ter um valor de substantivo 
(o documentário), e que só podemos pensá-lo como 
gênero a partir de Nanook of the North (Nanook, o 
Esquimó, 1922), no qual Flaherty passou a fazer uso 
da representação criativa da realidade.

Qualquer semelhança dessas discussões sobre essas 
primeiras experiências técnicas no cinema com as 
discussões sobre o uso do celular como forma de 

ARTE INSTANTÂNEA OU REPRESENTAÇÃO CRIATIVA?
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Ele produz suas fotos e a maioria de seus vídeos com 
aparelhos celulares, com exibição de seus trabalhos 
na internet através do Youtube e do site Curta o Curta.

Em seu vídeo “proibido parar”, de 2008 , em formato 
de documentário, ele filma a repressão da guarda 
municipal contra um artista de rua. Sabendo que 
há uma montagem, cortes e uma elipse temporal, 
podemos então notar estratégias de captura e 
montagem. Não sendo então somente a captura do 
fato/instante. Em suas fotografias, também podemos 
notar um trabalho criativo, através dos planos e 
enquadramentos, como no caso de ET-Revisitado ou 
então Boné-Teatral.

Enfim, mesmo o caso apontado por Beiguelman, 
como as redes e conexões serem a especificidade 
do cibridismo (portanto, esse duplo lugar que o 
usuário se encontra ao está conectado através de um 
dispositivo móvel com acesso à rede), esse não é o 
fator dominante, que influenciará a obra, tanto, se 
fosse realmente assim, a única coisa que influenciaria 
é a forma de distribuição da obra.

O fato também da obra e/ou o usuário/autor se 
encontrar numa situação de dupla presença pelo fato 
de está conectado à uma rede, também não afetará, 
num primeiro momento a produção da obra. Mesmo 

não querendo generalizar todos os casos e todas as 
formas de aproximação, apropriação do dispositivo 
e todas as suas possibilidades. Novas formas podem 
ser pensadas, mas não generalizadas.

Devemos pensar então no celular como sendo mais 
um dos dispositivos possíveis de criação de imagem, 
e a imagem sendo a materialização da imaginação 
do artista, colocar em pratica a idéia, transformando 
a realidade através do seu olhar individual. 

Se utilizando de todas as ferramentas possíveis desse 
aparelho, tanto na captação, exibição quanto na 
distribuição. Enfatizando, portanto, a representação 
criativa da realidade. “Com efeito, nenhuma das 
tarefas que se impõem aos órgãos receptivos do 
homem é resolvida por via visual... Para que isso 
ocorra, paulatinamente, é preciso recorrer à fruição 
tátil, ao hábito.” (BENJAMIN, 1936)

Portanto, com o uso e produções cada vez mais 
popularizadas com o aparelho celular, somente com 
o hábito dessas praticas é que poderemos pensar e 
melhor utilizar suas funções a nosso favor. 
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+Cinemas: Quem é Ivana Bentes?

Ivana Bentes: Eu sou professora da Escola de 
Comunicação da UFRJ, dou aula na graduação e na 
pós- graduação. Lá na pós-graduação a gente tem 
uma linha de pesquisa chamada Tecnologias da 
Comunicação e Estética, por onde passam todas as 
questões do audiovisual,     questões políticas e de 
estética também. Então isso é o que eu estou fazendo 
formalmente. Claro, hoje eu estou muito envolvida 
em pontões de cultura digital. A gente é um pontão 
de cultura digital lá na Escola de Comunicação, 
discutimos muito essas questões das novas mídias, 
da mídia arte, da relação com o campo da produção 
audiovisual não só no cinema, mas para além do 
cinema. Eu comecei mesmo a minha formação 
como cineclubista escrevendo sobre cinema no 
Estação Botafogo, antes dele virar espaço Unibanco. 
Quando os filmes estavam acabando, um grupo 
resolveu pegar para transformar em cineclube, isso 
foi no início dos anos 80, eu estava na graduação e 
comecei a me envolver muito com cineclubismo. E 
isso foi importantíssimo pra mim porque, na verdade, 
eu não fiz um curso de cinema, eu fiz um curso de 
comunicação e a minha formação realmente se deu 
no cineclube, no Estação Botafogo, onde a gente 
via todos os filmes que passavam de graça. Então, 
a minha formação era ver filmes e escrever sobre 
o filme, que é uma das melhores maneiras de você 
aprender. Então eu fazia comunicação, gostava, mas 
não me identificava com jornalismo e nada daquilo, e 
a partir do cinema eu pude estudar filosofia e vários 
outros campos que o cinema me abriu. Foi muito 
legal porque o cinema na realidade não foi o lugar 
onde eu cheguei, foi o lugar de onde eu parti pra 
uma aventura intelectual mais ampla. Escrever sobre 
cinema, começar a pegar as revistas de cinema, ver 
que no campo tem a teoria, descobrir que dentro das 
teorias do cinema tem a  sociologia, antropologia, 

filosofia. Como eu me interessei muito, ainda na 
graduação, por pensamento cinematográfico, eu 
encontrei o autor que é muito importante na minha 
formação que é o Deleuze. O Gilles Deleuze tem 
dois livros difíceis sobre o cinema que é “A Imagem 
- Movimento” e “A Imagem - Tempo”. Fui estudar 
filosofia por causa do cinema, geralmente as pessoas 
estudam filosofia e antropologia e descobrem o 
cinema, eu não, o cinema que me abriu todos os 
mundos. Essa relação com o cinema estimula a pensar 
audiovisualmente. Quando você articula com outros 
campos, quer dizer, no caso da comunicação, você 
entra em outras linguagens para entender o mundo 
contemporâneo, o pensamento contemporâneo, 
a nossa relação com as imagens, o que hoje é vital. 
Eu acho que a imagem é um ser vivo, você tem 
imagem de tudo, do mundo inteiro no computador, 
na internet, você sai na rua você consome imagem 
da vitrine, das lojas, então a relação com o campo 
da imagem ultrapassou o cinema nesse sentido, o 
mundo hoje produz imagem, o mundo faz cinema, 
e aí a minha relação com a imagem se ampliou no 
campo da comunicação, no campo da mídia. Eu 
trabalho com imagens que não só vem do cinema, 
mas também da televisão e da publicidade. No 
meu percurso, foi importante estar em um curso de 
comunicação e ter ido pra área do cinema. 

+C: Como se deu seu percurso acadêmico? Qual a 
importância e os desvios que você teve?

A minha formação é múltipla. Eu não acredito 
nessa história de formação linear, claro que toda 
universidade tem, sou diretora de uma universidade, 
a gente tem a disciplinas tudo organizadinho, mas 
não acreditem nisso, essa forma de aprendizado 
linear é muito redutora. Qualquer ponto de interesse 
intenso teu te abre um mundo e às vezes é muito 
mais vital do que você dentro de sala de aula. Claro 

PERFIL

Ohana Almeida
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Amazonense de Parintins e 
importante pesquisadora    
acadêmica brasileira, Ivana 
Bentes fez sua graduação 
em Comunicação Social em 
1986. Conclui o mestrado em 
1991 com a tese Percepção 
e Verdade: da Filosofia ao 
Cinema e o doutorado com 
as Cartas ao Mundo: Teoria e 
Biografia na obra de Glauber 
Rocha, de 1997. Entre 1998 
e 2010 foi apresentadora do 
programa no canal TVE Brasil, o Curta Brasil, dedicado à 
exibição de filmes brasileiros de curta e média-metragem, 
discutindo também sobre aspectos ligados à linguagem 
e à produção cinematográfica. Especialista em filosofia 
da estética e na obra de Glauber Rocha, atualmente 
dedica-se à investigação de questões éticas no campo 
da produção audiovisual. Suas pesquisas têm se voltado 
para os temas relacionados às periferias globais, o 
estético na cultura digital, no campo da mídia-arte, arte 
e ativismo e redes colaborativas. Como conferencista, 
tem participado de eventos relacionados às áreas de 
Comunicação, Artes Visuais, Cinema, Televisão e novas 
tecnologias da imagem.

que universidade abre portas, se você encontra 
um professor que te dá um atalho você vai longe, 
te dá outras referências, isso é legal, mas o curso 
em si tem que vir acompanhado dessa vivacidade, 
do cineclubismo, da troca, da conversa, tudo o que 
você for fazer no corredor, no bar com os amigos, 
projetos de extensão, tudo aquilo que extrapole a 
grade curricular (porque aquilo lá é o mínimo). Essas 
experiências a gente só descobre quando saímos 
do curso, “caramba, eu estava em um ambiente 
tão propício para essas descobertas e nem soube 
aproveitar”... Então entrar na universidade pra mim 
foi um muro que me abriu não só para o interesse 
intelectual, mas para turma, a descoberta conjunta, 
os trabalhos coletivos, enfim, que eu acho muito 
legal.

+C: Em relação à vida acadêmica e o cinema, 
pensamos logo no cinema universitário. Você poderia 
falar da sua experiência com o cinema universitário 
e principalmente sobre a dicotomia entre teoria e 
prática?

Nesse caso, eu vou falar da minha experiência 
como professora no curso. Na graduação de 
comunicação a gente tem pouca prática, minha 
grande experiência foi no cineclubismo, depois 
escrevendo sobre, acompanhando a produção dos 
cineastas, mas dentro da universidade é decisiva a 
prática. A universidade é o coração para produção 
dos estudantes, é experimentar e fazer. Uma coisa é 
você tomar conhecimento da teoria, estudar, analisar, 
outra coisa é você se apropriar do processo. Eu dou a 
disciplina Linguagem e Teoria do Audiovisual, então 
quando eu falo da câmera na mão, do Glauber, eu 
quero dizer que você deve experimentar, fazer uma 
sequência com a câmera na mão. Se eu estou falando 
numa vanguarda histórica que trabalha com ideia de 
colagem é interessante que você vá e experimente 
fazer uma colagem, fazer um travelling... Os alunos 
costumam reclamar que no início tem pouca prática 
e depois que tem pouca teoria, na verdade, tem que 
se equilibrar; eu prezo muito a questão teórica, não 
dá mais pra separar a teoria da prática. A questão é 
que a teoria age sobre o que a gente faz, onde você 
que decide, onde você se movimenta no mundo. A 
teoria não esta no céu das ideias, ela está totalmente 
incorporada aos valores que a gente acredita.

+C: Em relação à exibição, você acha que existe um 
espaço para esse cinema? 

Eu acho que a gente tem que criar um circuito. Na 
verdade, o circuito já está sendo criado, mas não 
é contabilizado, porque quantos filmes não são 
passados em salas de cinema, de aula e nos cineclubes 
do Brasil todo? A economia da indústria da cultura 
simplesmente ignora toda a exibição cineclubista; 
não tem visibilidade, não é contabilizado, a gente 
não sabe em quantos lugares ou quantas vezes ele 
foi exibido, ele é invisível, ele é inexistente. Eu acho 
que tem que ter hoje um mapeamento dos novos 
espaços de exibição no Brasil. Tem um programa 
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de exibição, pontos de cultura. Existe um grupo 
querendo projetar alguma coisa, então eles dão 
uma câmera e um kit mínimo. Cinco pessoas ou 
seis podem articular uma comunidade da projeção/
exibição. Então vem a revista, vem a cooperativa, vem 
um grupo maior, e então vira uma produtora, vem a 
profissionalização. Olha só, às vezes uma iniciativa 
micro, uma pessoa com um kitizinho faz a diferença. 
Devemos criar possibilidades. 

+C: No início você perguntou se a gente era de 
Cinema e Audiovisual ou Cinema e Novas Mídias. 
Você acha que o Cinema deve-se restringir ao campo 
cinema?

Eu acho que a passagem do Cinema pro Audiovisual 
é decisivo, inclusive pra esse entendimento ser 
expandido. O que é que é o pós - cinema? É tudo 
que veio após o vídeo, que propiciou o surgimento 
da vídeo arte, uma certa experimentação... não que 
o cinema não tenha tido uma experimentação até 
mesmo com as vanguardas, mas tudo é uma ruptura 
de modelo, de um paradigma. A gente tem que 
pensar o cinema de uma forma expandida. Pra mim, o 
cinema hoje é um lugar de fantasia, o cinema é desejo, 
é um campo que tem um status, uma legitimidade. 
Nós que trabalhamos com gestão, com educação, 
que criamos um curso de cinema, de audiovisual, de 
novas mídias, vemos que o curso de cinema tem mais 
legitimidade, as pessoas se dedicam a algo clássico, 
já assentado com o mercado. Se você falar pro seu 
pai que vai fazer cinema ele entende, mas se você 
fala que vai fazer curso de novas mídias, midiologia 
ou audiovisual, ele vai falar “Peraí meu filho, né?”. Mas 
enfim, eu acho que a gente tem que apostar que a 
deriva está aí, é Pós – Cinema mesmo, não tem como. 
Vamos reverenciar o cinema, homenagear, estudar, 
mas a gente tem que entender que é um ciclo 
histórico, porque o cinema acabou no século XX, nós 
estamos no séc. XXI e o séc. XXI é o que? É o Pós – 
Cinema.

+C: Você poderia falar sobre as suas duas vertentes 
de pesquisa: arte digital e as periferias? Como você 
consegue equilibrar?

O audiovisual tem essa transversalidade. O que é 
que a gente pode entender da cultura do mundo 
contemporâneo sem entender da cultura do 
audiovisual? Da visualidade? Nós somos produtores 
móveis de audiovisual, todo mundo produz imagem, 
coloca na rede social, faz vídeos caseiros... Isso 

que parecia uma reserva do mercado profissional 
audiovisual do cinema se universalizou. A questão 
da favela é uma forma de me relacionar com as 
questões políticas, com as questões éticas da cidade 
e do urbano, é um campo muito importante. Eu 
prezo muito essa produção amadora, que eu chamo 
de doméstico industrial, que rivaliza com essas 
produções profissionais. Eu realmente não acho 
que você possa pensar alguma coisa nova sem ter 
uma linguagem realmente nova. A linguagem é um 
oceano também, a questão da arte contemporânea 
me parece muito vital e eu me interesso por tudo.

+C: Você pode falar sobre o seu livro “Avatar” e como 
o cinema Hollywoodiano de formato 3D pode ser 
considerado uma produção nova?

A experimentação da câmera com Avatar é incrível. 
A performance apenas se completa na imagem, 
onde o ator contracena com o espaço vazio. A minha 
perspectiva é essa e, principalmente, de um filme que 
cria um impacto no imaginário global. O Avatar criou 
comunidades que queriam morar em Pandora. O 
cinema ainda tem o poder de estimular o imaginário 
global. Quando eu penso em Hollywood, eu penso 
nesse imaginário que pode tanto ir pro lado positivo 
quanto pro lado negativo (maniqueísmo, violência, 
boçalidade, racismo, discurso de poder). 

PERFIL
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As pessoas dizem que o cinema hollywoodiano não é 
político, mas não existe cinema mais político do que 
o de Hollywood, justamente porque ele traz valor, 
crença, modo de ser, modo de viver. Ou seja, se existe 
um cinema político que causa impacto no imaginário 
global, então a gente deveria estar o analisando. Não 
podemos nos dar ao luxo de não analisar esses filmes. 
Não só pra criticar, mas para encontrar inteligência, 
para encontrar o que eles tem de sofisticado, porque 
nenhum filme é completamente clichê. Os cineclubes 
deveriam abrir espaços de discussão sobre esse tipo 
de filme, isso só refina nossa inteligência. 

+C: Você tem ou já teve algum interesse de ser 
realizadora?  

Eu tenho uma pessoa que faz filme todo dia, edita 
todo dia, vê filme todo dia, que é o Arthur Omar, 
meu marido, que eu tive o privilégio de participar 
do cotidiano de algumas experiências de filmagem. 
Já fiz algumas edições com ele, mas enfim, hoje em 
dia eu ficaria mais tentada em realizar, porque uma 
coisa que eu vejo pouca aqui no Brasil é o filme 
ensaio. Um filme pode contar uma história, pode 
ser um documentário e você tem campos da teoria 
do cinema que poderia ser audiovisual. Pra mim, 
hoje, a produção do conhecimento é se apropriar, 
incorporar, devorar, então você aprende. O processo 
é isso.

+C: Pra finalizar, gostaria que você fizesse uma 
cartografia dos lugares importantes que você passou.      

Seria uma cine-cartografia, uma experiência que eu 
fiz e foi muito interessante. Eu refiz todo o caminho 
do Euclides da Cunha, pelo sertão, com um fotógrafo 
chamado Ivandro Teixeira. Ele fez um livro chamado 
Canudos 100 anos, eu pensei “Canudos, Glauber... 
Vou fazer um turismo teórico que me dê várias 
percepções afetivas, cinematográficas”. Começamos 
em Salvador, depois fomos pra Monte Santo, fizemos 
esse percurso de carro em diferentes épocas do 
ano. Também Parintins, que é uma cidade, pra mim, 
mítica, na beira do rio. Eu tenho um imaginário que 
sempre me volta, sai de lá muito pequena. O Rio 
de Janeiro que eu amo. É uma cidade metaglobal, 
que tem tudo em termos de imagem e imaginário. 
Enfim, tem os filmes, tem Godard, tem o Glauber, tem 
Macunaíma. Tem filmes que eu gostaria de morar 
dentro deles, como os de Sukorov e os de Tarkovysk, 
porque são filmes que a imagem tem tal espessura 
e densidade que eu gostaria de me transportar pra 
dentro da imagem. É uma geo - filmografia que me 
marca tanto na realidade quanto quando eu estou 
vendo os filmes...

PERFIL
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Já há algum tempo que o termo “universitário” 
vem sendo utilizado pela indústria cultural de 
forma sistemática, especialmente no meio musical, 
dando sonoridades e roupagens juvenis a gêneros 
tradicionalmente ligados ao “regional”. “Forró 
Universitário”, “Pagode Universitário”, “Sertanejo 
Universitário”, seu uso recorrente indica a integração 
destes estilos silvestres ao meio urbano de classe 
média, embalando-os para o consumo de jovens 
acostumados aos acordes e ao estilo do universo 
pop. Mas, quando se fala em cinema “universitário”, 
estas aparentes conexões entre mercado e juventude 
rompem-se para espelhar simplesmente um produto 
de formação, quando muito, uma experiência 
cinematográfica sem fôlego de ultrapassar o espaço 
restrito de mostras e festivais. Ou seja, um filme 
realizado dentro da universidade, hoje no Brasil, é 
visto como um ensaio imaturo, sem reverberação 
popular e, consequentemente, sem garantia 
nenhuma de exibição comercial.

Longe de pleitear para o cinema universitário um 
status meramente mercadológico, esquecendo 
suas especificidades acadêmicas, quero pontuar 
com esta pequena reflexão os dilemas enfrentados 
por esta produção cada vez mais vasta e ambiciosa, 
atualmente sem as condições de acesso exigidas por 
obras que formem opinião, anunciem tendências 
e influenciem comportamento. Pois estes limites 
imaginários impedem a consecução de um projeto 
amplo, hoje disseminado pelos inúmeros cursos 
de cinema e audiovisual abertos em todo o país. 
Enquanto a produção filmográfica realizada nas 
universidades contentar-se com este lugar à sombra 
do mercado, sem reverberar de forma significativa 
fora deste campo forçosamente delimitado, a 
própria viabilidade dos cursos, a longo prazo, ficará 
comprometida. Ou seja, é preciso colocar na agenda 
dos colegiados e departamentos a discussão e 
implementação de ações integradas que realizem, 
através da promoção das condições de visibilidade 
e acessibilidade, todo o potencial criativo dos filmes 
universitários. E quando eu digo “filmes” estou me 
referindo não somente aos curtas-metragens, formato 

básico dentro das escolas, mas a uma demanda cada 
vez maior dos estudantes por longas ficcionais, bem 
como de outros gêneros – séries, seriados, revistas, 
folhetins – reconhecidamente comerciais.

Estas condições de ampliação do alcance dos 
filmes universitários, bem como a valorização de 
profissionais egressos de cursos de cinema, vem 
sendo aos poucos implementada, ainda que de forma 
aleatória, por iniciativas alinhadas desde o período 
reconhecido como “Retomada”. Lembro-me que 
quando entrei na Universidade Federal Fluminense 
havia um preconceito muito grande dos profissionais, 
especialmente dos trabalhadores técnicos, com os 
colegas formados nas escolas. Para muitos cineastas, 
a profissão aprendia-se somente com a prática, no 
set de filmagem, e a experiência acadêmica, dentro 
desta visão redutora, era muito teórica e descolada 
das reais exigências de uma prática cinematográfica. 
A conjuntura política e econômica do período, no 
entanto, ajudou o mercado a assimilar esta mão de 
obra oriunda das escolas, pois, devido a crise vivida 
pela sétima arte, boa parte das funções disponíveis 
encontravam-se vagas pela migração profissional 
para a TV aberta, um fenômeno observado desde 
meados da década de 1980 e agravado no início de 
1990 pelas medidas extremas do governo Collor. 
Assim, as assistências de fotografia, de som, de 
direção acabaram sendo ocupadas por universitários, 
mesmo diante de resistências próprias a um espaço 
de atuação restrito e desregulado. Hoje este tipo 
de distinção tornou-se inviável pela proeminência 
de fotógrafos, roteiristas, diretores, sonorizadores, 
montadores saídos de faculdades em um domínio 
antes ditado, exclusivamente, pela “escola da vida”. 

A “Retomada”, portanto, tem como uma de suas 
principais caraterísticas a abertura de seus quadros 
aos profissionais formados em universidades de 
cinema. Obviamente, a universidade desde o Cinema 
Novo tornou-se um foco aglutinador de pensamento, 
exibição e prática cinematográfica, porém, creio, 
que o fenômeno ganhou grandes proporções na 
década de 1990, com a proliferação dos cursos 

Os Desafios da Produção 
Universitária no Brasil

Guilherme Sarmiento
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acadêmicos e técnicos em audiovisual. A partir daí, 
o cinema universitário começou a adquirir respeito 
e autonomia própria, sendo considerado quase 
um gênero dentro do espectro cinematográfico 
brasileiro. Tal tendência refletiu-se não somente na 
assimilação profissional por parte do mercado, mas 
em uma mobilização sistêmica dentro do espaço 
universitário no sentido de dar maior visibilidade 
aos filmes ali produzidos, forçando a emergência de 
uma identidade reconhecível dentre uma numerosa 
colheita de obras, muitas delas premiadas nacional 
e internacionalmente. Uma destas iniciativas foi o I 
Festival Brasileiro de Cinema Universitário, realizado 
na cidade de Niterói, do qual participei junto com 
vários colegas.

O embrião do I Festival Brasileiro de Cinema 
Universitário surgiu em 1994, num encontro de 
estudantes de cinema promovido pela FAAP, em São 
Paulo, organizado pela então aluna de comunicação 
Laís Bodansky. Em meio à baixa temperatura do 
mercado cinematográfico, jovens estudantes 
colocavam lenha na fogueira e vislumbravam novas 
perspectivas através de acaloradas discussões 
sobre políticas de incentivo à produção e sobre 
o resgate da credibilidade do cinema frente ao 
público. Quando o grupo de alunos da UFF voltou 
para o Rio de Janeiro, quis promover algum evento 
que retribuísse a hospitalidade e que fomentasse 
novamente as afinidades encontradas durante a 
estada em São Paulo, algo que mantivesse acesa 
a esperança levantada por aquelas ricos certames 
cinematográficos.

Por ser a produção universitária cada vez mais 
heterogênea e, ao mesmo tempo, cada vez mais 
estrangulada pelas poucas opções de mostras 
e festivais então disponíveis, a ideia de abrir um 
espaço de projeção exclusiva para filmes de escolas 
soou algo totalmente possível dentro do contexto 
de efervescência universitária no qual vivíamos. Na 
verdade, as universidades na época tornaram-se um 
foco de resistência, um dos poucos lugares onde 

ser cineasta não representava algo recalcado pelas 
contingências do mercado audiovisual. Enquanto 
o país amargava com o fim da Embrafilme e ainda 
projetava o modelo de isenção fiscal vigente até 
os dias de hoje, a UFF produzia curtas como nunca 
em sua história. Só no ano em que me matriculei, 
dez pequenos filmes em 16 mm estavam em fase 
de finalização. Faltava construir um evento onde 
a especificidade deste tipo de produção fosse 
mostrada e confrontada sem restrições, que os 
alunos de cinema pudessem exibir seu trabalho 
de maneira mais ampla, atingindo, especialmente, 
aqueles que compartilhavam os mesmos problemas 
advindos de uma estrutura burocrática específica, 
com mecanismos de produção conjugados a uma 
visão acadêmica. 

Inicialmente, o Festival Brasileiro de Cinema 
Universitário tinha uma proposta bem mais 
ambiciosa do que aquela que fora posta em prática 
na sua primeira edição. Propunha-se ser um evento 
itinerante, sem sede fixa. Tanto que uma das cidades 
pensadas para acolher o movimento inaugural tinha 
sido Cabo Frio. Ali acabou sendo filmado o curta 
metragem que abriria o evento, Bem-vindo a Sal 
Grosso, primeira produção realizada em conjunto 
pelas então únicas faculdades de cinema do Brasil: 
UFF, ECA e FAAP. As funções técnicas foram divididas 
entre os alunos das três instituições de ensino. 

Aos poucos, conforme se avançava nas discussões, o 
festival criava as bases que o tornariam diferente de 
qualquer outro realizado no Brasil. Além de ajudar a 
unir os estudantes numa produção coletiva e ser um 
espaço de compartilhamento de ideias, pretendia-
se com a mostra homenagear algum professor ou 
intelectual ligado ao ensino ou à divulgação do 
cinema no meio estudantil. Em 5 de maio de 1995 
aconteceu a solenidade de abertura do I Festival 
Brasileiro de Cinema Universitário, com a exibição 
do curta metragem coletivo Bem-vindo a Sal Grosso, 
o documentário de Amilcar Santos Claro sobre o 
homenageado, Roberto Santos, e a obra prima A hora 
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e a vez de Augusto Matraga, louvando a contribuição 
cinematográfica do grande cineasta e professor 
paulista. A iniciativa foi um sucesso. Hoje o FBCU vai 
para sua décima sétima edição, patrocinado pelos 
Correios e pela Petrobras, com mostras nacionais e 
internacionais. Ou seja, houve uma profissionalização 
do evento, ramificando os braços da universidade 
para esta modalidade de atuação estratégica, 
fundamental, para a o acesso às obras finalizadas 
internamente.

Um outro grande projeto iniciado no interior da 
Universidade Federal Fluminense e que considero 
uma contribuição cinematográfica relevante da 
geração à qual pertenci, consistiu no filme Conceição 
ou autor bom é autor morto. Primeiro longa-
metragem do curso de cinema da UFF e o primeiro a 
ser dirigido totalmente por alunos no Brasil, a película 
só foi concluída dez anos após ser iniciada, um 
percurso onde não faltaram sangue, suor e lágrimas. 
A persistência, no fim, valeu a pena, pois alçou a 
produção das escolas de cinema a um outro patamar 
e, de certa forma, mostrou que existe um espaço para 
o filme universitário no mercado exibidor. 

Superando todas as expectativas, Conceição foi 
lançado comercialmente e exibido em grandes 
redes de cinema praticamente por todas as capitais 
brasileiras. No Rio de Janeiro e em São Paulo ficou 
três semanas em cartaz, em salas próprias para a 
exibição de blockbusters. Através de um projeto 
da rede Cinemark, que exibe filmes brasileiros com 
ingresso a R$ 4,00, passou em Belém, Manaus, 
São Luís, Aracaju, Fortaleza, Salvador, João Pessoa, 
Recife, Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, 
enfim, em lugares que dificilmente chegaríamos 
caso ficássemos retidos nos circuitos alternativos. 
De forma surpreendente, a iniciativa surgida na 
Universidade Federal Fluminense abriu caminho 
no mercado exibidor, uma senda para que outras 
produções do mesmo gênero trilhem e ampliem 
seu público, outros longas universitários elevem as 
expectativas com relação aos produtos audiovisuais 
universitários. 

Estas iniciativas, hoje, fazem parte do horizonte de 
formação dos jovens estudantes de cinema brasileiros. 
No país, são mais de vinte festivais universitários 
que se integram ao calendário anual de eventos 
espalhados pelo Brasil inteiro, inclusive na Bahia, que 
este ano realizou em Salvador sua segunda edição. 
O longa-metragem deixou de ser um tabu para os 
estudantes e vemos com cada vez mais frequência 
sua aderência ao processo de formação estudantil, 
tornando-se viável pelas facilidades encontradas 
no meio digital. Na UFRB, por exemplo, projetos de 
conclusão de curso como Arame farpado, de Leon 
Sampaio, já nascem com a perspectiva de chegar às 
salas de cinema, características próprias dos filmes 
de maior duração. Caminhamos a passos largos para 
uma formação muito mais profissionalizante, pois o 
aparato envolvido na execução de longas-metragens 
possui complexidades e vislumbra estágios nos quais 
as tradicionais produções curtas não conseguem 
chegar, por serem obras não endereçadas ao 
mercado.

Portanto, o desafio dos cursos de formação em 
cinema neste contexto de expansão da produção é 
reavaliar as atribuições da universidade, expandindo 
o processo de realização fílmica para além dos 
limites acadêmicos. Ou seja, fortalecer os braços 
mais expandidos do corpo cinematográfico: os 
mecanismos de captação e, uma das etapas menos 
contempladas na formação das escolas, a distribuição 
fílmica, algo fundamental para o fechamento de um 
ciclo iniciado com a realização. Neste sentido, criar as 
condições metodológicas de estudos sistemáticos 
que levem em conta a logística de uma profissão 
complexa, envolvendo inúmeros profissionais, e 
estudos de natureza quantitativa e qualitativa do 
público para o qual estes filmes são realizados, torna-
se um dos focos desta obra ainda a ser construída. 
Enfim, entender, antes de mais nada, quem é e 
para quem se dirige este cinema conhecido como 
“universitário”, a cada dia, torna-se mais emergencial.
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Além do seu sentido literal da associação das duas 
palavras, caracterizar o cinema universitário traz 
uma série de questionamentos amplos, complexos 
e, provavelmente, sem caminhos definidos. Pode-
se chegar a um consenso. Por exemplo, não é difícil 
definir pontos em comum dos filmes como a natureza 
experimental da obra - a dualidade da palavra quando 
se refere a cinema (experimental porque é inovação 
e quebra de regras e experimental porque é uma 
experiência, um exercício) é perigosa, mas funciona 
na definição – ou o baixo orçamento das produções. 
Mas até que nível, esses pontos realmente definem 
um estilo de cinema?

Se analisarmos festivais que separam categorias para 
o cinema universitário, nada nos diz sobre como 
esse cinema deve ser feito, que características ele 
deve ter, a não ser, exatamente, o sentido claro: um 
cinema feito por estudantes de cinema. Então, uma 
definição que não busca entender o que é, e sim 
apenas apontar por quem é feito. Uma definição 
simples, mas que parece funcionar na defesa de uma 
não cartilha desse cinema .

É a defesa de uma não cartilha de cinema universitário 
porque chegamos ao ponto de que a idéia é que 
cinema universitário pode ser multifacetado (como o 
cinema deve ser), ou seja, que ele seja curta, média 
e longa-metragem; seja experimental e clássico-

narrativo; seja trash e político etc. Seja o que bem 
entender ser, e que tenha as características que lhe 
achar necessário agregar.

A definição é pontual. Uma questão de graduação 
e não de complementação de uma graduação de 
outros cursos (disciplinas optativas ou interesses 
próprios dos discentes). Logo, uma faculdade de 
cinema proporciona aos estudantes realizar um 
cinema reflexivo que mescle conceitos, linguagens, 
estéticas e teorias (ambições que funcionam 
pela potencialidade do ambiente e pela troca de 
conhecimentos que uma universidade possibilita). 
Claro, há controvérsias. E não há uma regra ou 
imposição, afinal alunos de outros cursos de 
audiovisual também produzem cinema universitário.

A definição é pontual. Mas também é geográfica. 
Trazendo a discussão para a Bahia, mesmo com 
várias tentativas e experiências por parte da UFBA, o 
primeiro curso de cinema no estado foi mesmo o da 
Faculdade de Tecnologia e Ciência em 2001. Antes, 
apenas existia ações de cineclubes e experiências 
pessoais, ou algumas disciplinas optativas no campo 
audiovisual nos cursos de jornalismo, publicidade ou 
produção cultural, o que logicamente, não tinha o 
intuito de formar uma mentalidade cinematográfica 
nos alunos.

Bruno Machado
Messias e o Pioneirismo da FTC



19

+ 
CI

N
EM

AS

DOSSIÊ

A UFBA teve suas oportunidades, não se deve negar. 
Andre Setaro lembra a tentativa de Walter da Silveira 
em criar um curso de ensino superior de cinema 
na época do surgimento da Escola de Teatro da 
UFBA, mas sem a concretização efetiva. E em 1994, 
quando a UFBA queria criar uma segunda habilitação 
em comunicação, uma enquete foi realizada e o 
curso de cinema foi o mais votado. O resultado 
foi apresentado à direção da faculdade, mas por 
questões operacionais, dificuldades de equipamento 
e de falta de pessoas especializadas na área, o curso 
não foi acolhido pela faculdade, que resolveu criar o 
curso de produção cultural.

O surgimento do curso de cinema da FTC veio 
pelas mãos de Messias Bandeira, em uma proposta 
que criava junto com esse curso mais outros 
cinco (jornalismo, relações públicas, publicidade, 
hipermídia e comunicação e produção de moda), 
desenvolvendo toda uma área de comunicação 
para faculdade. Talvez esse curso só tenha existido 
exatamente por essa proposta da criação de seis 
cursos de uma vez, visto que a área de comunicação 
em termos de investimento é uma área relativamente 
cara, então esses custos seriam diluídos por seis 
estruturas curriculares que iriam aproveitar e 
maximizar a utilização de ilhas de edição, de estúdios 
de som, estúdios de gravação, de fotografia etc.

A inovação também se fez visível na sua grade 
curricular. Uma vez que os outros cursos de graduação 
aqui no Brasil haviam sido fundados há muito tempo, 
os professores tiveram a possibilidade de pensar esse 
curso de uma forma também inovadora e atualizada. 
Foi constituído um corpo docente que ajudou na 
formulação do projeto do curso, contando com 
importantes nomes como, por exemplo, Geraldo 
Sarno, além de interlocuções externas, como o caso 
do professor Antônio Luis da Universidade Federal 
Fluminense.

Na produção, segundo Messias, os alunos eram 
sempre estimulados a articulação da teoria e prática, 
ao lidar com categorias estéticas e narrativas, de 
desconstrução da obra e análise do discurso. Além 
de que havia uma grande demanda por produção 
de conteúdo, graças à parceria com a TV Salvador, 
onde exibia um programa semanal chamado TV 
FTC. Dessa forma, os alunos conseguiam realizar 
seus filmes e muitos obtiveram mérito em prêmios 
e reconhecimento no período, como: João Caçapava 
(“Ficou legal...cinema”), Alexandre Guena (“Subtitled 
- legenda”), Alexandre Guena (“Orgasmo”), Daniel 
Lisboa (“U olhu du povu”, “Um milhão de pequenos 
raios”, “O fim do homem cordial”, “Seu Marinho”, entre 
outros), Cesar Fernando (“10 centavos”) entre outros.

Messias vê hoje que a FTC serviu como ponto de partida 
para esse desdobramento que houve na própria 
área de comunicação em Salvador, no Recôncavo 
(UFRB) e no Sudoeste da Bahia (UESB) na produção 
audiovisual. Ele até evita creditar uma exclusividade 
da FTC, mas acredita que o atual cenário tem muito 
a ver com aquilo que foi, pelo menos, estimulado por 
essa instituição.  E que, principalmente, a faculdade 
mostrou que não era tão impossível criar um curso de 
cinema na Bahia, e que o estado tinha uma demanda 
enorme por formar pessoas nessa área.

Ainda ligado na área da comunicação, mas um pouco 
mais afastado da área do cinema universitário, Messias 
vê essa nova geração de estudantes de cinema como 
uma geração privilegiada. Estudantes que têm a 
chance de ter um duplo olhar ao traçar paralelos entre 
o que já havia sido produzido aqui no estado com 
seus principais representantes, de Glauber Rocha até 
a produção contemporânea de Edgar Navarro, e entre 
o cinema cosmopolita, pensando o cinema em uma 
linguagem mais universal também.

O Festival de Cannes separa uma premiação 
para apoiar uma nova geração de cineastas. 
O Cinéfondation, como é chamado, destina-se 
a curtas-metragens realizados por estudantes 
de cinema em todo o mundo. E já teve brasilei-
ro premiado como é o caso de Antônio Cam-
pos e Eduardo Valente. 

Messias é pesquisador da área de cultura digital 
e seu trabalho de pesquisas mais recente está 
relacionado a música e a cultura digital. Possuindo 
dois grupos de pesquisa: o Audiosfera, que é 
uma rede social dedicada ao estudo da relação 
entre música e cultura digital; e o Digitalia, mais 
voltado para a análise das comunidades online de 
conhecimento.
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Hoje, para ele, os estudantes já têm algum vínculo 
com o audiovisual e possuem sempre uma grande 
expectativa de entrar no set de filmagem, de 
produzir, de dirigir e de ver seu filme sendo exibido. 
Com a questão do cinema na internet (um campo, 
como ele bem frisa, que já existe há alguns anos, mas 
que só agora tem ganhado um fôlego maior), novas 
possibilidades de veiculação do trabalho emergem. E 
além dessa vertente de exposição de trabalho, a web 
(sites que disponibilizam vídeos, como o Vimeo e o 
Youtube) é também uma área promissora em termos 
de pesquisa e investigação do próprio cinema.

Talvez o próprio contexto local ainda proporcione 
uma série de obstáculos para os estudantes, 
em termos de escoamento e de absorção dessa 
produção. Para isso, Messias acredita na importância 
dos festivais universitários como circuito de exibição 

DOSSIÊ

e também para oxigenar as pessoas que estão 
produzindo, oxigenar o olhar de quem está assistindo 
e também de quem está formando (como professores 
e a própria instituição de ensino superior). Porém, 
deve-se perceber a fragilidade desses festivais em 
não possuírem ainda um circuito definido que 
pense na circulação das obras, e começar a articular 
a internet como ferramenta fundamental para 
montar os circuitos, articular as pessoas, criar pontos 
de encontro e, inclusive, de repensar os próprios 
festivais.

Dez anos ainda parece pouco, mas a Bahia hoje já 
conta com cinco instituições de ensino superior 
formando estudantes de cinema. E mesmo que ainda 
estejam em formação para serem cineastas, são 
estudantes que produzem cinema. Estudantes que 
produzem cinema universitário.
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TV e Cinema Universitário

Bate-Bola com Pola Ribeiro e Walter Silveira
+Cinemas: Quando se fala “cinema universitário” o 
que vocês pensam? O que é que vocês acham que é?

POLA : Pra mim, é o cinema que é feito na universidade, 
dentro da universidade e que representa um pouco 
essa necessidade que a ela tem, e a sociedade 
também têm, de que a universidade não fique sozinha 
dentro dela, dentro de um “caramujo-universidade”. 
E que a sociedade, principalmente nas públicas que 
é quem banca de alguma forma (como banca a TV 
pública, também banca a universidade), tenha um 
retorno. Então como é um meio de comunicação 
muito forte, o cinema, como qualquer produção 
audiovisual feito na universidade, é a oportunidade 
dessa troca: de a universidade sair do casulo, botar 
pra fora o que está pensando e falar da universidade 
e falar da sociedade do ponto de vista acadêmico, 
mas falar também da sociedade do ponto de vista 
que é a liberdade que ela tem e pode produzir. Acho 
que a universidade é um momento de liberdade, de 
criação, de investigação e de conhecimento. Penso 
muito na universidade produzida pelos estudantes. 
Eu vejo um cinema sem amarras, sem especificidades 
de mercado, de tamanho e de limites que existem 
nos outros formatos comerciais já estruturados. É um 
cinema mais livre, diria assim.

WALTER: Eu acho que é o filme ou o audiovisual feito 
dentro da escola, feito dentro da universidade. É o 
tipo de produção que talvez tenha o maior frescor, 
vamos dizer assim. Eu acho que o universitário 

combina com o frescor, uma coisa de descobrimento, 
de descoberta da linguagem, eu acho que é por aí. Eu 
acho que na realidade é um rótulo restritivo. “Cinema 
Universitário”, como se tivesse “Cinema Infantil”, 
“Cinema para Primário”, “Cinema de Segundo Grau” 
ou o “Cinema Profissional” etc. Existem filmes e filmes. 
Esse filme universitário, eu estou achando que é 
porque é feito dentro do espaço da universidade, por 
aqueles que se interessam por cinema de maneira a 
colocar isso dessa forma.

POLA: E quanto ao rótulo de ser “Cinema 
Universitário”, se tiver servindo pra alguma coisa usa, 
se não tiver servindo, joga fora. Entendeu? É só uma 
referência, porque quando a gente discute também 
sobre cinema baiano (é cinema baiano ou não é?) 
é só se servir como marketing, porque enquanto 
tiver servindo ser como cinema universitário, é 
cinema universitário, porque quando galgar outro 
espaço, joga pra debaixo do tapete que é cinema 
universitário.

WALTER: Porque não dá também para ficar levando 
uma coisa que não ta dando. Já fui universitário 
também, então ás vezes, os produtos não são 
pensados. Não é porque é cinema universitário que 
é tudo bom, é experimental, é descolado etc, não 
é. Por quê? Porque tem pessoas que escrevem bem 
tem outras que não escrevem bem, tem pessoas que 
filmam bem, tem outras que não filmam e acham que 
filmam. Então isso não caracteriza a questão, como 

DOSSIÊ

Izadora Chagas
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um filme que é feito dentro da universidade e pode 
parar em Cannes, como outros filmes que a pessoa 
acha que é o filme da vida dele e não sai, têm caras 
que nem terminam o seguinte. Então a provocação 
aqui é a seguinte: é muito simples fazer um filme, 
pegar a latinha e ir levar na TVE e dizer ta aqui, mas 
agora eu quero ver é quando vai vir a proposta para 
ocupar um espaço dentro da grade vindo de vocês, 
porque vai ter que ter uma articulação pra fazer isso.

+C: Uma das discussões que se tem sobre cinema 
universitário (além da indefinição desse termo) é em 
relação à produção, em termos de financiamento, 
estrutura de set, distribuição e veiculação do filme em 
grandes salas de cinema. Essa produção universitária 
fica aquém disso ou diferente disso, com uma 
articulação externa ainda amadora e por isso esse 
cinema está nas portas da universidade e atinge um 
público especificamente universitário, sem conseguir 
então sair para grandes espaços. O que você acha 
sobre isso?

POLA:  Eu acho que se ele consegue ou não consegue 
não é bem em relação à produção. Acho que o que 
a sociedade espera de um filme universitário não é 
ter uma grande produção, não é ter um formato já 
conhecido, do blockbuster, do que vai para a sala. 
Acho que o que se espera do filme universitário é a 
capacidade de criação dele que transcenda os muros 

da universidade. Acho que qualquer cinema é feito 
de turma. Quando ele é uma grande produção, o 
diretor tem que ter a capacidade de fazer com que 
aquela equipe se sinta uma turma. Quando ele é da 
universidade, já é da turma, que a depender do seu 
vigor, faz o “Bruxa de Blair”, faz o “Conceição”, faz um 
filme interessar além dos muros, faz a na internet ter 
60.000, 80.000, 200.000 acessos, porque é o vigor, o 
tesão do filme, a liberdade, a novidade. Essa mistura: 
conhecimento com juventude é explosiva. Então 
turma, conhecimento e juventude formam uma 
coisa explosiva e essa explosão pode ser bacana só 
para quem estar na universidade, mas ela tem uma 
força que pode em algum momento extrapolar, não 
quer dizer que isso irá gerar um produto que vai 
ser sempre um produto universitário exclusivo do 
lado de fora, isso acontece em momentos, coisas 
acontecem, junções acontecem e criam explosões e 
esse ambiente é um ambiente bom para isso. Quanto 
mais liberdade tiver, quanto mais compromisso e 
motivação os professores e os estudantes tiverem e 
essa troca for mais intensa, produção é coisa menos 
importante pra esse cinema. É essa mistura de tesão 
com conhecimento com juventude com troca que vai 
fazer esse cinema ser importante em qualquer lugar.

+C: Na sua experiência, tanto da sua graduação em 
Comunicação quanto dos filmes que você já fez. Essa 
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turma que você faz cinema junto, de alguma maneira 
nasceu dentro da universidade, viveu ou passeou 
pelos corredores da universidade? 

POLA: Nos tempos que a gente estava na universidade, 
produzir imagem não era uma coisa tão simples 
como é hoje. A tecnologia era outra, o que existia era 
o super-oito que era algo extremamente limitado, 
apesar de ser película de cinema e tudo, mas era 
pouco, cada rolinho tinha três minutos e meio e 
custava cinqüenta contos, ainda assim respirava-se 
uma liberdade imensa. Dentro da universidade minha 
experiência foi mais cineclubista do que de produção, 
mas ainda assim produzimos na universidade e minha 
turma, na verdade, eu, Araripe, Fernando Bellens, 
Edgard e tal, fizemos em torno de uns quarenta, 
quarenta e poucos filmes. Um era editor, outro era 
diretor, outro produzia, mas a referência de produção 
é outra, então esses filmes apesar de tudo tinham 
alguma produção, mas eram filmes curtos e em um 
esquema de produção totalmente diferente do que 
é hoje. Eram filmes de cópias únicas, ao tempo em 
que você está trabalhando no digital você faz uma 
cópia e já reproduziu pro mundo todo, já mandou 
pra internet, o outro já botou no face, nós fazíamos 
filmes que tinham cópias únicas. A circulação eram 
festivais e quando a gente colocava no correio para 
mandar para algum festival a gente dava tchau. Podia 

voltar, podia não voltar, podia chegar, podia não 
chegar, então, era totalmente diferente; mas o que 
era muito igual era o sentido de turma, porque é isso, 
eram jovens brigando e dialogando com professores 
com textos, num ambiente em que se podia circular 
livremente e produzir coisas, numa época também 
que era ditadura, fim de ditadura mas ainda ditadura, 
ainda difícil as relações institucionais . Então era essa 
explosão que gerou alguns filmes e fez a gente virar 
isso pro resto da vida, todas essas pessoas que eu 
falei aqui continuaram a fazer, apesar de um fazer 
Belas Artes, outro fazer Engenharia, eu comecei com 
Ciências Sociais passei para Comunicação, mas gerou 
uma marca forte na gente um desejo de continuar a  
fazer profissionalmente.

+C: Do ponto de vista de vocês, da programação, da 
direção televisiva, quais são as maiores dificuldades 
que vocês encontram em relação à abertura para 
o cinema universitário, para a universidade, para  
produtos universitários (independente de ser cinema, 
porque pode ser audiovisual de outras categorias)?

WALTER: Olha, hoje, o entendimento nosso disso, é de 
que cabe ter um espaço para isso e tem um espaço 
para isso, mas esse espaço precisa ser construído 
pelos universitários ou pela escola muito mais do 
que pela televisão querer esse tipo de demanda. A 
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televisão tem um espaço de programação para esses 
filmes, mas a escola e os proponentes ou realizadores 
é quem devem formatar para ocupar esse espaço. É 
mais um produto inclusive da sociedade e tem essa 
questão de ser um produto específico, eu não assisti 
aos filmes, mas eles devem ter muito da reflexão, do 
ato de fazer, do ato do descobrimento da linguagem 
e dessa coisa de fazer o que é fazer isso. Então, isso 
é interessante e tem um espaço dentro da nossa 
televisão que cabe colocar esse tipo de filme.

+C: Vocês já receberam propostas ou já houve 
outras ocasiões semelhantes com espaços abertos à 
produção de outras universidades?

WALTER: Em 2008, a FTC, o curso de cinema de lá nos 
propôs, já que na verdade eles faziam também como 
um grupo interdisciplinar de uma disciplina, mas era 
um grupo interdisciplinar que tinha voluntários que 
faziam quase como uma produtora dentro da própria 
FTC, que nos entregavam programas de meia hora e 
fez vários interprogramas para a gente também. Fazia 
esses VT’s de 30 seg. sobre manifestações populares. 
Eles tinham um programa de meia hora em que 
tinham vários quadros e eles entregavam para a 
gente semanalmente.

POLA: Mas a gente fez também um projeto que 
era “o sistema de televisões públicas”, as televisões 
estaduais. Então, a gente estava construindo esse 
sistema. Eram as universidades, quatro públicas 
do Estado: a UNEB, a UEFS, a UESC e a UESB. Todas 
tem alguma experiência com audiovisual, apesar de 
algumas não terem o curso de cinema, na verdade 
nenhuma tinha, a UESB hoje tem um curso de cinema 
e as outras tinham Comunicação, mas a UNEB tinha 
uma experiência de TV UNEB, a UNESB tinha uma TV 
que retransmite nossa programação e faz duas horas 
de programação diária, a UESC tinha um núcleo 
mais jovem de produção, e a gente conseguiu reunir 
com mais o Núcleo de Comunicação de Coité e o 

Núcleo de Comunicação de Juazeiro, reunimos em 
todas essas cidades e conversamos com os reitores. 
Temos um processo construído de fazer um sistema 
de trocas. Mas ainda não gerou um processo de 
produção de conteúdo, organizado, sistematizado, 
para a grade da TV, que isso é um passo, acho que 
a gente está avançando, são experiências, mas a 
idéia é realmente compor uma grade que venha 
com uma programação nesse sentido, mesmo que 
ela tenha a parte experimental, mas isso pode em 
algum momento vingar e ser inclusive remunerado, 
para além da universidade. Estrutura dos alunos, de 
grupos e tal que propõe determinado produto e a 
forma de propor, como o Ponto de Cultura de Pintadas 
ou a TV Pelô, por exemplo, são formas diferentes, mas 
descobrimos um mecanismo de fazer com eles um 
produto que tenha sustentabilidade.

DOSSIÊ
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No início da década de 90, os cineastas e as produções 
nacionais tiveram uma surpresa nada agradável: 
o presidente Fernando Collor fecha a Embrafilmes 
e interrompe o papel da empresa em financiar, 
distribuir e estabelecer uma porcentagem mínima 
de exibição nas salas de cinema para os filmes 
brasileiros, o que define o período como a “idade das 
trevas” do cinema brasileiro. Collor estava tratando o 
cinema como uma indústria, para ele a cultura tinha 
que ser auto-sustentável (discussão que se prolonga 
até os dias de hoje).

O plano de Collor, logicamente, causou um caos para 
o cinema, pois cineastas ficaram desamparados sem 
financiamento para suas obras e até aqueles que 
quisessem fazê-las por conta própria não podiam, 
pois tiveram suas poupanças bloqueadas. Esse 
bloqueio prejudicou inclusive os filmes que estavam 
sendo filmados, pois, sem dinheiro, tiveram que parar 
no meio do processo.  

Não existia muitas opções para os cineastas a não 
ser o universo da televisão, da publicidade, ou até 
mesmo o abandono total do campo do audiovisual. 
Os que quiseram continuar no cinema tiveram que 

sair do país, como foi o caso de Bruno Barreto, que 
foi para os EUA, ou fazer co-produções internacionais, 
como fizeram Walter Salles (A Grande Arte, 1990) e 
Hector Babenco (Brincando nos Campos do Senhor, 
1991).

Em 1991, preocupado com o auto índice de rejeição 
por parte dos artistas e intelectuais - e já prevendo 
uma rejeição também por parte da população, pois 
o plano econômico não estava funcionando -, Collor 
substituiu o ministro da cultura Ipojuca Pontes 
por Sérgio Paulo Rouanet. Cinco meses depois de 
assumir o cargo, ele propôs o “Programa Nacional de 
Apoio a Cultura – Pronac”, que ficou conhecido como 
lei Rouanet. Esta possibilitava que produtos culturais 
fossem financiados pelo Estado, ou pelo setor 
privado, através da redução de impostos. Sendo que, 
no caso dos filmes, se desse lucro, a empresa ficaria 
com uma porcentagem, se desse prejuízo, a empresa 
poderia descontá-lo no imposto de renda. Em suma, 
o Estado bancaria o prejuízo.

Esse modelo fez com que os filmes continuassem 
sendo financiados pelo Estado, mas passassem a 
ser escolhidos pela iniciativa privada, que decidia 

Financiamento Público e o 
Cinema Universitário

Lamonier Angelo



26

+ 
CI

N
EM

AS
DOSSIÊ

Os amigos da Rosza Filmes foram contemplados pela 
FUNCEB com o projeto “Experimentando a Câmera”, 
que tem o intuito de levar a educação audiovisual 
para jovens da rede pública de ensino, baseando-se 
na prática, no incentivo à criatividade e no trabalho 
em grupo. Para eles, “No atual cenário do cinema 
brasileiro, onde não contamos com uma industria 
cinematográfica consolidada, os editais se tornaram 
um caminho viável para as novas produtoras.”

Com a interiorização dos recursos dos editais no estado da Bahia, novas 
oportunidades  surgem para produtoras independentes e estudantes de 
Faculdades localizadas em cidades dos interior, como o caso da UFRB em 
Cachoeira.

quais atividades culturais iriam “financiar” através 
da visibilidade que esta traria ou não à empresa. 
Financiar com aspas porque na maioria das vezes 
o setor privado recuperava 100% do que era 
investido através da redução do imposto de renda 
e, na realidade, era o Estado quem dava o dinheiro, 
porém a iniciativa privada que ficava com imagem de 
parceira da cultura. 

Embora o Estado quisesse erguer uma indústria 
cinematográfica, priorizou mais uma vez, através 
da lei Rouanet, por um modelo que se preocupava 
apenas com a realização das obras e esquecia-se 
da posterior distribuição, que era o que faria com 
que o filme fosse consumido e consequentemente 
possibilitasse sua auto-sustentação. Como exemplo 
disso, a lei não conseguiu concretizar um objetivo 
que era de fundamental importância para o cinema 
e para os interesses do Estado: a obrigatoriedade 
dos filmes serem exibidos na TV (só se tornaram 
obrigatórios para as emissoras públicas). A interação 
com a televisão poderia viabilizar financeiramente 
as produções cinematográficas através de uma 
produção conjunta com a emissora, ou da posterior 
venda do filme para a mesma. 

Para preencher a falta de financiamento causado 
pela destruição estrutural da cultura, no nível 
federal, causado por Collor, os estados e municípios 
começaram a investir mais na cultura.  Em meados de 

1995, por exemplo, o distrito federal, quatro estados 
(Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo) e oito 
capitais estaduais (Aracaju, Belo Horizonte, Curitiba, 
Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Teresina e Vitória) 
já dispunham de leis aprovadas de incentivo fiscal a 
cultura. 

No estado da Bahia, a primeira lei de incentivo 
à cultura surgiu no ano de 1997, chamada de 
Fazcultura. Nela, é dado um desconto de até 5% no 
ICMS (imposto sobre circulação de mercadorias e 
serviços) de uma empresa que financie até 80 % do 
valor total do projeto. Para receber o abatimento é 
necessário que a firma patrocinadora contribua com 
recursos próprios equivalentes a, no mínimo, 20% 
dos recursos totais transferidos ao produtor.  Ao ter 
seu projeto aprovado pela Comissão Gerenciadora do 
programa, o proponente deve buscar uma empresa 
patrocinadora que receberá abatimento no imposto.

Proposto para investir em diferentes áreas da 
cultura, como as artes cênicas, plásticas, gráficas, 
cinematográficas, literatura, música, museus e 
biblioteca, esse programa mantinha os recursos 
concentrados em apenas uma cidade e na mão de 
poucas pessoas (segundo a Secretaria de Cultura 
do Estado, em 2006, por exemplo, os produtores 
de cultura de Salvador concentraram 93,5% dos 
recursos patrocinados, enquanto o interior ficou com 
apenas 6,5%). Além disso os 20 maiores produtores 
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Com a interiorização dos recursos dos editais no estado da Bahia, novas 
oportunidades  surgem para produtoras independentes e estudantes de 
Faculdades localizadas em cidades do interior, como o caso da UFRB em 
Cachoeira.

DOSSIÊ

que apresentaram trabalhos ficaram com 60% dos 
recursos patrocinados e os 10 maiores com quase 
41%.  

Porém, é interessante informar que as demandas 
do Fazcultura vêm diminuindo desde 2003, e estão 
sendo absorvidas pelo Fundo de Cultura. Este, por sua 
vez, se propõe a descentralizar dos recursos públicos 
historicamente concentrados em Salvador levando-
os para o interior. Segundo o relatório 2009/2010 da 
FUNCEB, somente nesses dois anos foram repassados, 
através dos editais da FUNCEB, mais de R$ 5 milhões 
para projetos provenientes do interior. Este montante 
representa aproximadamente 40% do valor investido 
em editais neste período. Além disso, o investimento 
total estimado em editais de 2007 a 2010 foi de mais 
de R$ 20 milhões. Os editais tiveram um total de 6.040 
projetos inscritos e em torno de mil apoiados, dos 
quais mais de 40% foram de proponentes residentes 
em municípios do interior do estado.

Passados os anos de Collor, o cinema nacional foi 
conseguindo respirar novamente graças ao retorno 
da cultura dos editais e financiamentos. Nesse 
contexto, ainda é pequena as chances de captação 
de recursos por parte dos estudantes universitários 
se comparado com o que as grandes produtoras e 
cineastas conseguem captar.  

Hoje, no Brasil (país de grandeza continental), o 
cinema universitário é feito, majoritariamente, pelo 

investimento pessoal dos realizadores. Mas, fazer filme 
tirando dinheiro do bolso e pedindo equipamento 
emprestado não só mostra que os jovens têm um 
“amor incondicional à sétima arte”, como também 
garante algumas conclusões, como: a de que existe 
uma pequena política pública de financiamento e 
distribuição do cinema; que a iniciativa privada não 
se interessa pelas artes como forma investimento; 
mostra que a distribuição dos filmes nas salas de 
cinema (melhor fonte de auto-sustentação do filme), 
assim como também a televisão, estão dominadas 
pela indústria internacional; mostra que o “mercado” 
de cinema universitário – e muitas vezes também do 
profissional – são os cineclubes, festivais e a web. 

Por fim, percebe-se como o cinema universitário 
ainda não consegue mergulhar efetivamente 
nas “maravilhas” do financiamento público, 
principalmente graças ao, ainda, ineficiente modelo 
de financiamento proposto pelo Estado e pela grande 
concorrência com as produtoras já estabilizadas no 
mercado. E embora conseguir recursos para fazer um 
filme universitário (ou um projeto que envolva cinema) 
através de edital seja um motivo para comemorar, 
entende-se que só isso não basta. É preciso também 
um mercado cinematográfico real, que possibilite um 
auto-sustentação dos filmes e, consequentemente, o 
sustentamento dos profissionais.

Entre Passos, um projeto idealizado pela estudante 
de cinema da UFRB Elen Linth, foi um dos projetos 
selecionados pelo Calendário de Apoio a Projetos 
Culturais da Fundação Cultural do Estado da Bahia 
- Funceb. O curta-metragem foi realizado por um 
coletivo de estudantes da UFRB durante o primeiro 
semestre de 2011, e está em fase de finalização. Ela 
comenta: “Acredito que participar de editais de apoio 
a projetos culturais enquanto estudante possibilita 
compreender melhor como funciona esse sistema. 
Os editais são um caminho, mas não é e nem pode 
ser o único.”
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No início dos anos 90, Messias Bandeira 
criou a banda Brincando de Deus, com 
a qual lançou 3 discos e que circulou 
bastante pelo Brasil. Mas em 2005 a 
banda se encerrou e ele então partiu 
para a carreira solo. 

Show da banda em 2005, gravado no bar pòs-tudo 
em Salvador. Era para ser considerado o último da 
turma, mas eles fizeram um reencontro em 2009.

De 15 a 18 de Março acontece a segunda edição 
do Festival de Cinema Universitário da Bahia, o 
único festival com essa proposta aqui no Estado. 
Em breve deve sair a lista de selecionados. Quem 
se inscreveu?

Editais? Hoje o leque de opções 
de financiamento é considerável. 
Mas será que é suficiente para 
absorver a demanda? E mais, será 
que é a única forma de produzir?

O Festival Brasileiro de Cinema 
Universitário comemorou esse 
ano sua 16º edição. O nosso da 
Bahia está na segunda. Mas a 
FACOM já tinha realizado  duas 
edições do Festival Integrado 
de Cinema Universitário em 
2006/07. Mas o festival não teve 
mais edições.
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Escreva você também no 
Mural!

Quer discutir algum assunto em especial? 
Quer mostrar seu filme e ver como ele é 
recebido? Quer propor temas para a revista 
+Cinemas? 

petcinemaufrb@gmail.com

Conhece o Projeto Morrinho? Criada em 
2001, por Fábio Gavinao e Markão Oliveira, 
a TV Morrinho produz vídeos independentes 
utilizando bonecos-lego como personagens 
e o próprio Morrinho como cenário. Os 
jovens da comunidade atuam em diversas 
funções: da direção a edição, da câmera a 
dublagem dos personagens.

www.morrinho.com

Os festivais de cinema 
universitário são ótimos. 
Mas será que não falta 
a concretização de um 
circuito?

A maior vantagem 
de um festival é a 
possibilidade de 
comparação das 
obras. Vocês não con-
cordam que, muitas 
vezes, as produções 
ficam vinculadas à 
visão do professor da 
disciplina ou então 
dos próprios realiza-
dores?

Amigos formam coletivos de 
cinema e potencializam as 
chances de fazerem filme. 
É uma forma de que juntos, 
todos possam pensar, discutir 
e, principalmente, produzir!




