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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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EVENTOS
Mais um ano do grupo PET-Cinema. Em 2012, 
continuamos realizando atividades e eventos 
de interesse tanto dos alunos e professores do 
curso de Cinema e Audiovisual da UFRB quanto 
da sua comunidade acadêmica em geral, assim 
como da comunidade local. Contamos com sua 
participação em 2013, nos próximos eventos.

Abraços expandidos,

PET-Cinema.
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Grupo de Análise da Imagem e do Som – 
Uma Experiência de Pesquisa.

Atualmente o grupo de pesquisa de Análise da 
Imagem e do Som – AIS (UFRB/CNPq), sob 
a coordenação de Fernanda Aguiar C. Mar-
tins , possui o projeto de pesquisa “O Som 
no Cinema segundo Alberto Cavalcanti” em 
andamento. Na qualidade de aluno bolsista 
de Iniciação Científica (PIBIC 2011-2012), o 
plano de trabalho intitulado “Nada como o 
Passar das Horas e as Grandes Sinfonias Ur-
banas (Ruttmann, Vertov)” ofereceu-me um 
melhor embasamento no que se refere às Sin-
fonias Urbanas. Tendo como objeto de estudo 
o filme Nada como o Passar das Horas (Rien 
que les heures), de 1926. Na verdade, tal es-
tudo extrapolou a problemática unicamente 
relacionada ao som, facultando e fomentando 
o trabalho de investigação a respeito do gêne-
ro de filmes chamado “Sinfonias Urbanas”, 
gênero este que devido ao fato de ser pouco 
pesquisado nos faz acreditar que permanece 
escamoteado no domínio dos Estudos de Cin-
ema e Audiovisual.

O período das “Sinfonias Urbanas”, durante a 
década de 1920, repleto de inovações artísticas, 
manifestos estéticos, constitui um momento-
chave em que a arte se encontrava em plena 
ebulição, conhecido como o das Vanguardas 
Históricas Europeias. Expressionismo, Im-
pressionismo, Cubismo, Construtivismo Rus-

so, Surrealismo todos esses movimentos artís-
ticos influenciaram diretamente o pensamento 
do fazer cinematográfico no mundo, seja no 
Impressionismo francês, no Expressionismo 
alemão ou no Cinema Soviético. Se o cinema 
documentário havia dado os seus primeiros 
passos com as vistas dos irmãos Lumière, sem 
dúvida, o filme Nanook, o esquimó, (Nanook 
of the North, de 1922), de Robert Flaherty, 
consiste num marco, mas, vale lembrar, que 
o mesmo autor compõe a sinfonia intitulada 
Twenty-Four-Dollar Island (1927).

O próprio conceito de “Sinfonia Urbana” 
revela-se um problema posto à investigação. 
Entender o termo “Sinfonia Urbana” é funda-
mental para compreender a relação existente 
entre a vanguarda e o documentário ao longo 
da história do cinema e de sua historiogra-
fia. Analisar esses filmes e compreender a sua 
história nos possibilitam um encontro íntimo 
com as Vanguardas Históricas Europeias dos 
anos 20, estabelecendo assim um amplo diálo-
go entre o cinema e as outras artes. Eis o que se 
coloca entre o cinema e a música, o cinema e a 
arquitetura, o cinema e a fotografia, o cinema e 
a poesia. Nesse projeto, três filmes são objetos 
de maior destaque: Nada como o passar das 
horas (Rien que les heures, 1926), de Alberto 
Cavalcanti, Berlim, sinfonia de uma grande 

CINEMA

Emerson Dias
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cidade  (Berlin, Symphonie einer Grosstadt, 
1927), de Walter Ruttmann e Um homem com 
a câmera (Celovek’s Koniapparatom, 1929), 
de Dziga Vertov, o que não descartou a desc-
oberta de tantos outros títulos associados ao 
gênero. 

Como método, o trabalho proposto en-
volveu três tipos de abordagens: a perspectiva 
histórica, a perspectiva teórica e a atividade 
de análise fílmica. Primeiramente, leituras e 
fichamentos foram feitos das fontes bibliográ-
ficas referentes à perspectiva histórica e teóri-
ca das “Sinfonias Urbanas”, mapeando entre 
outras obras provenientes dos Estados Unidos 
e da Europa. Encontramos artigos publicados 
em revistas, fontes de primeira mão, situados 
em livros, entretanto, há poucos livros sobre 
o assunto. Iniciamos a pesquisa com leituras 
mais gerais, sobre o período histórico, sobre 
as vanguardas como um todo, para depois 
voltarmo-nos para as leituras mais específicas 
sobre as “Sinfonias Urbanas”.

A catalogação bibliográfica foi muito compli-
cada devido à ausência de livros em língua por-
tuguesa. O estudo A Filmic Map of Moscow: 
Travelling through Mikhail’s City Symphony 
Moscow, de Jesse Shappins, possibilitou-nos 
a descoberta das referências estrangeiras, so-
bretudo, em língua inglesa, oferecendo-nos 
um maior aprofundamento desse gênero. Esse 
estudo levou-nos ao trabalho dos historia-
dores Tom Gunning, Jay Chapman e Edward 
Dimendberg, e do teórico Siegfried Kracauer 

que vão se dedicar a estudar de maneira mais 
direta as “Sinfonias Urbanas”. 

A visionagem minuciosa e, por consequência, 
o trabalho de decupagem auxiliam o desen-
volvimento da pesquisa, pois somente através 
dessa prática torna-se possível uma análise 
fílmica que vai buscar no próprio material fíl-
mico as provas da concepção teórica. Através 
deles, torna-se possível o estudo da montagem 
das “Sinfonias Urbanas”, característica essa, 
que constitui uma das marcas do gênero. 

Como fruto dessa pesquisa inicial, no primei-
ro semestre de 2012, eu, juntamente com a 
orientadora, participamos do III EBECULT - 
Encontro Baiano de Estudos em Cultura, com 
um artigo intitulado “Sinfonia Urbana: Ori-
gens e Inventores”, além do VIII ENECULT 
– Encontro de Estudos Multidisciplinares de 
Cultura, com o artigo “Cavalcanti, Ruttmann, 
Vertov: um Breve Aporte Comparativo de 
suas Sinfonias”.

A página do grupo dentro do site do Con-
selho Nacional de Ciência e Tecnologia 
(CNPq), pçode ser acessada pelo link http://
dgp.cnpq.br/diretorioc/fontes/detalhegrupo.
jsp?grupo=I22A8037ISZ9LU.

Recentemente a revista Doc On-line – Revista Dig-
ital de Cinema Documentário (www.doc.ubi.pt), 
publicou o estudo “O Pensamento Sonoro-Visual 
de Walter Ruttmann e a Música de Berlim: Sinfonia 
de uma Metrópole (1927), de autoria de Claudiney 
Rodrigues Carrasco e Renan Paiva Chaves.

CINEMA
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+Cinemas: Quem é Pedro Nunes Filho?

Pedro Nunes Filho: Atualmente sou profes-
sor da Universidade Federal da Paraíba onde 
desenvolvo trabalho de formação acadêmica, 
pesquisa e extensão nos cursos de Cinema e 
Audiovisual e Rádio e TV. Possuo um per-
fil profissional hibrido de natureza teórico-
aplicada visto que sou um realizador inqui-
eto que passeia por gêneros habitualmente 
considerados mais tradicionais a exemplo do 
documentário até a produção de obras mais 
experimentais como o vídeo Cortejo de Vida  
(1992), finalizado em português e coreano, 
onde realizo um criativo diálogo intersemi-
ótico entre diferentes linguagens com imagens 
de imagens que vão até a sétima geração. En-
tão o meu retrato dinâmico também encampa 
reflexões teóricas provenientes de trabalhos de 
pesquisa e estudos com as culturas midiáticas 
audiovisuais no contexto cada vez mais fluído 
da sociedade contemporânea. Diria então que 
sou um educador irrequieto que procura ex-
ercitar continuamente a capacidade de escuta 
e sempre aberto no sentido dialogar com uma 
geração de jovens que depositam uma enorme 
expectativa na universidade. Então integro um 
time acadêmico de educadores que insistem 
em materializar uma universidade que pos-
sibilite uma formação acadêmica realmente 
diferencial, sintonizada com as dinâmicas do 
conhecimento e da cultura.

+C: Como se deu seu percurso acadêmico?

Interessante perceber que esta entrevista faz 
com que eu possa recuar no tempo e refle-
tir sobre do meu próprio percurso de vida 
acadêmica. Raras vezes fazemos esse exercí-
cio crítico de AUTOreflexividade.  Esse olhar 
autobiográfico mesmo que efetuado de forma 
rápida, revela a pluralidade do eu que inter-
age em contextos coletivos. Metaforicamente 
posso afirmar que a vida é um caleidoscópio 
povoado por complexidades.  O meu percurso 
acadêmico integra facetas desse caleidoscópio 
multicolorido e em preto e branco. A autobio-
grafia é então um exercício de memória alta-
mente subjetivo que condensa temporalidades 
e que convoca o nosso imaginário no sen-
tido de produzir relatos ou recortes de vida. 
Funciona enquanto fonte de informação que 
também encampa fotos, diários, registros au-
diovisuais, cartas, registros orais entre outros.   
Assim sendo, considero que o meu percurso 
acadêmico está relacionado a quatro fases 
orgânicas que estão mescladas entre si por fios 
invisíveis.  Diria que essa primeira fase agrupa 
temporalidades de aprendizagens relaciona-
das o meu processo de formação acadêmica. 
Ingressei no Curso de Comunicação Social da 
Universidade Federal da Paraíba, habilitação 
em Jornalismo, no ano de 1978, para fazer 
cinema. Disse isso logo no meu primeiro se-
mestre de curso. Percebi alguns risos irônicos 

Rwolf Kindle
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que não me incomodaram. Trazia em minha 
pouca bagagem vida um interesse visceral pelo 
cinema. Antes de ingressar na universidade já 
era considerado “um rato de cinema”. O senti-
do atribuído não possuía uma carga semântica 
pejorativa, ao contrário, significava aficionado 
ou mesmo cinéfilo. Costumo afirmar que sem-
pre respirei cinema.   No entanto, outros fa-
tores influenciaram o meu interesse em buscar 
o curso de Comunicação da UFPB enquanto 
uma área correlata que poderia dialogar com 
o cinema. Na época, tinha em conta o papel 
que a produção cinematográfica da Paraíba 
desempenhou em âmbito nacional principal-
mente com o filme Aruanda (1960) de Lin-
duarte Noronha. Como sabemos, Aruanda 
foi considerado por Glauber Rocha como um 
dos filmes propulsores para o movimento do 
cinema novo pelo seu modo de produção do 
filme, a sua temática e a fotografia. Ou seja, a 
Paraíba carrega uma tradição de produção au-
diovisual muito forte. Outro ponto que incen-
diou ainda mais o meu desejo pelo cinema é 
que vários professores do recém-criado Curso 
de Jornalismo da UFPB possuíam experiência 
direta com a produção audiovisual. Destaco 
notadamente Linduarte Noronha – crítico de 
cinema, diretor do já citado curta-metragem 
Aruanda, Cajueiro Nordestino (1962) e o 
longa-metragem O salário da morte (1970), 
Jomard Muniz de Brito, artista multimídia 
cassado pelo regime militar e que ao receber a 
sua anistia política reintegra-se a UFPB desta 
vez lotado no Departamento de Artes e Co-
municação. Outros nomes fortes do corpo do-
cente: Clemente Pereira que fez a fotografia do 
filme O país de São Saruê (1970) de Wladimir 
de Carvalho, e nomes como Paulo Melo, Pe-
dro Santos e Lindinalva Rubim. Outros no-
mes com vivência no campo do documentário 
atuavam no Núcleo de Documentação Cin-
ematográfica  da UFPB a exemplo do monta-

do e documentarista Manfredo Caldas e José 
Humbelino. Todos esses cineastas e realiza-
dores com experiências diversas influenciar-
am diretamente a uma nova geração de cine-
astas. Um ano após o meu ingresso no Curso 
de Comunicação – habilitação em jornalismo 
já começava  escrever  de forma mais detida 
sobre o cinema, comecei a produzir exercícios 
audiovisuais e realizei o filme Gadanho (1979) 
sobre os catadores do lixão do Baixo Roger da 
cidade de João Pessoa em parceria com João de 
Lima.  Gadanho é considerado como o marco 
de retomada do terceiro ciclo de cinema na 
Paraíba. No ano seguinte, em 1980, produzi o 
superoito Registro (1979) em que documenta 
a primeira greve dos estudantes da UFPB pós 
1964. Ou seja, o meu direcionamento rumo ao 
audiovisual já ficou bem demarcado logo na 
graduação. Nesse período eram raros os cur-
sos de Cinema no Brasil

A o término do curso de Comunicação, em 
1980, pude ingressar como Técnico em Comu-
nicação na Oficina de Comunicação da UFPB 
onde desenvolvi mostras de cinema, publi-
cações e seminários com ênfase nos processos 
audiovisuais. A minha formação acadêmica 
prossegue com um Curso de especialização 
em Metodologia Participante ministrado pelo 
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Ciespal - Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América 
Latina na Universidade Federal de Minas Ge-
rais. No mestrado em Comunicação realizado 
na Universidade Metodista de São Paulo, de-
senvolvi a dissertação de mestrado Violen-
tação do ritual cinematográfico sob a orien-
tação do Prof. Luiz Fernando Santoro. Nesse 
trabalho dissertativo realizei uma reflexão 
sobre o cinema independente produzido na 
Paraíba no período de 1979 a 1983, ainda sob 
a vigência plena do regime militar no Brasil. 
Como complemento, produzi o vídeo Frag-
mentos da narrativa cinematográfica na Par-
aíba que funcionou como anexo do trabalho 
de dissertação. Como parte do meu percurso 
de formação acadêmica realizei Doutorado em 
Comunicação e Semiótica, na PUC-SP com es-
tágio doutoral (bolsa sanduiche) desenvolvido 
na Universidade Autônoma de Barcelona com 
acompanhamento do Prof. Román Gubern 
catedrático em Comunicação Audiovisual da 
referida universidade espanhola. Como resul-
tado do doutorado produzi As relações estéti-
cas no cinema eletrônico sob a orientação do 
Prof. Arlindo Machado. Em 2001 segui como 
professor convidado para realizar Pós-douto-
rado em Comunicação digital na Universidade 
Autônoma de Barcelona. 

Associado a essa minha fase de formação atuei 
como professor na Universidade Federal de 
Alagoas ministrando disciplinas de produção 
de vídeo e Laboratório de Imagem além do 
desenvolvimento de projetos integrados de 
extensão comunitária, projetos integrados 
de Iniciação Científica a exemplo do Projeto 
Multirreferencial  - Portal de Arte, Ciência 
e Tecnologia no ciberespaço, orientação de 
produtos audiovisuais entre outros. Em 2003, 
concluí o Pós-Doutorado - Comunicação 
em Sistemas Hipermídia pela Universidade 

Autônoma de Barcelona. A terceira fase do 
meu percurso acadêmico está associada às 
vivências e experiências administrativas tanto 
na UFAL como na UFPB quanto a chefia de 
Departamento, Coordenação de Graduação 
e Pós-Graduação. Essas experiências, em-
bora gratificantes, foram dolorosas visto que 
os mecanismos burocráticos das instituições 
públicas ainda são extremamente morosos e 
os processos, solicitações, projetos de infraes-
trutura e modernização adormecem nas gave-
tas da administração pública. Muitas vezes até 
os recursos empenhados oriundo de projetos 
aprovados via editais públicos são difíceis de 
serem utilizados seguindo a sua principal fi-
nalidade. Então a minha passagem por esses 
diferentes cargos administrativos foi marcado 
por embates no sentido se viabilizar o mel-
hor possível em termos de infraestrutura e 
formação acadêmica. A minha permanência 
frente ao Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Comunicação e Informação da Universidade 
Federal de Alagoas por vários anos seguidos 
pode ser considerada diferencial visto que 
marcou a intensificação de trabalhos acadêmi-
cos e o desenvolvimento de vários projetos de 
pesquisa envolvendo alunos e professores. Por 
fim, outra face do meu percurso acadêmico 
está associada diretamente a minha produção 
artística e cultural. São as minhas produções 
e experimentações multimídias envolvendo 
diferentes sistemas audiovisuais. É com essas 
produções que consigo avançar no tempo ou 
mesmo oxigenar a minha atuação em sala de 
aula. Essa produção envolve fotografia, cin-
ema, vídeo, web e outras modalidades de lin-
guagens.

+C: Você poderia falar um pouco sobre sua 
pesquisa dentro da área do cinema eletrônico?

O trabalho de pesquisa sobre cinema eletrôni-
co teve início no período do doutorado e 

PERFIL
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ganhou novos delineamentos com a cres-
cente dinâmica dos sistemas digitais que re-
configuram não só o cinema como a nossa 
própria vida. Então é possível identificarmos 
claramente a mudança de feição do cinema, 
desde o processo de planejamento até a pós-
produção, com a incorporação da eletrônica e 
a sua formatação digital. Trata-se de mudan-
ças de ordem paradigmática em que o cinema 
torna-se impuro visto que o seu processo não 
é integralmente fotoquímico. Então visuali-
zamos transformações endógenas ocorridas 
no seio do próprio suporte cinematográfico e 
mudanças exógenas que ocorrem por fora do 
suporte cinematográfico com o surgimento 
dos diferentes sistemas eletrônicos de baixa, 
média e alta resolução e com o afloramento 
crescente das novas mídias digitais. Já nos 
anos 1970 Gene Youngblood conceituava essa 
nova modalidade audiovisual que dialogava 
com diferentes tecnologias como cinema ex-
pandido. Ou seja, o cinema ressurgia ou gan-
hava vida em outras mídias com narrativas 
contaminadas pela marca eletrônica ou digi-
tal. Então, ao incorporar a eletrônica ou os 
processos digitais na fase de planejamento, no 
roteiro, no processo de captação, edição ou 
mesmo distribuição o cinema se revigora em 
termos de sobrevivência. Hoje em dia o cin-
ema é praticamente digital. Pode ser inteira-
mente captado, editado e finalizado em digital 
e depois copiado para película. Também pode 
acontecer o inverso; o filme ser captado e mon-
tado em película e posteriormente ser digitali-
zado. Essa situação é muito mais rara visto que 
hoje em dia os filmes podem ser transmitidos 
simultaneamente, via digital, para localidades 
situadas em pontos geográficos distintos. Dai 
afirmarmos que o cinema digital se apresenta 
como uma nova maneira de se produzir, exi-
bir, disponibilizar e transmitir filmes. A flexi-
bilidade dos sistemas digitais também permite 

o surgimento de propostas mais arrojadas em 
termos de construção da narrativa em que re-
alizadores operam de forma mais radical com 
a dimensão estética da obra audiovisual. Esse 
movimento de produção audiovisual mais 
fluido enxerga o potencial das ferramentas 
digitais enquanto instrumentos que também 
possibilitam a existência de filmes criativos 
provenientes de diferentes nacionalidades. 
Então o cinema se transformou ao longo de 
toda a sua existência ao incorporar os sistemas 
digitais. Implica, como já dissemos, em flexi-
bilização dos processos de produção e amplia 
as possibilidades em termos de construção de 
narrativas inovadoras e cada vez mais híbri-
das.

+C: Como você vê essa hibridização do campo 
da comunicação com o ciber-espaço? 

A nossa sociedade contemporânea materi-
aliza uma profusão de propostas hibridas 
resultantes dos deslocamentos da cultura, 
da dinâmica dos processos tecnológicos e 
do próprio avanço do conhecimento. Neste 
contexto da modernidade liquida é possível 
identificamos vários tipos de hibridismos ou 
hibridações a exemplo das tecnologias híbri-
das, dispositivos midiáticos híbridos e narra-
tivas híbridas. Destaco aqui essas três instân-
cias distintas onde o hibridismo é considerado 
como cruzamento, mistura ou mesmo mis-
cigenação de diferentes processos tecnológi-
cos. Essas misturas de tecnologias resultam 
em produção de narrativas entremescladas 
que incorporam características de outros su-
portes e linguagens. Trata-se do diálogo entre 
linguagens com a produção de narrativas mis-
cigenadas e com graus de interatividade alta-
mente depurados. 

Em se tratando dos ambientes hipermídia, 
essas misturas, contaminações e hibridismos 
virtuais são materializados com maior inten-
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sidade. Trata-se de um amplo território de 
convergências midiáticas cujo espaço imate-
rial abriga tanto as obviedades reiterativas, 
como experiências inovadoras colaborativas 
desenvolvidas muitas vezes em tempo real. 
Esse ambiente imaterial denominado ciber-
espaço cujos fluxos de informação estão em 
constantes mudanças também promove a con-
strução narrativas circulares com identidades 
abertas. Algumas dessas experiências inusi-
tadas, de caráter híbrido ganham força neste 
oceano digital povoado de interconexões onde 
a interatividade ganha relevo. Diria que esse 
novo espaço rizomático potencializa antigos e 
novos dispositivos midiáticos e abre espaços 
para milhares de iniciativas efêmeras que 
terão pouco tempo de vida ou terão vida longa 
face ao possível ineditismo criativo. Destaque 
para as experiências audiovisuais que ganham 
um campo com maior liberdade e autonomia 
na esfera do ciberespaço em termos de criação 
em rede através de interfaces colaborativas, 
compartilhamentos, disponibilização do ma-
terial audiovisual, copyleft entre outros.   Fora 
da rede, os diferentes dispositivos midiáti-
cos também são afetados por essa salutar 
dinâmica dos sistemas hipermídias aqui car-
acterizado espaço de convergências, misturas 
e transmidiações. Os diálogos, hibridações e 
contaminações ocorrem em mão dupla. As 
influencias entre suportes midiáticos e narra-
tivas se efetivam de forma recíproca eviden-
ciando trânsitos semióticos cada vez mais in-
usitados.

+C: E como está se desenvolvendo sua pesqui-
sa sobre mídias audiovisuais e sexualidade? 
O que podemos esperar do lançamento do 
e-book “Audiovisualidades: Desejo & Sexuali-
dades”?

O meu envolvimento de forma mais sistemáti-
ca com o estudo das representações da sexu-

alidade no contexto das mídias audiovisuais e 
do cinema é bem mais recente. Tenho algumas 
motivações acadêmicas e pessoais para esse 
meu novo foco de investigação que não de 
distancia do cinema e do que já venho desen-
volvendo na universidade. Apenas trago para 
o meu campo de conhecimento as nuances e 
complexidades inerentes à sexualidade. Então 
a pesquisa é de natureza teórico-aplicada visto 
que envolve ações como a Mostra de Filmes 
Temáticos – Matizes da Sexualidade que en-
trará para sua quarta edição; publicação de 
livros, seminários, palestras, Edital Curta Bra-
sil Audiovisual e o Fórum Nacional do Audio-
visual que envolveu vinte e oito Universidades 
Brasileiras. Essas ações é que dão o pano de 
fundo para o trabalho de pesquisa envolvendo 
as questões que abarcam a sexualidade como 
a homofobia, o assédio sexual, a virgindade, 
velhice, adolescência, religiosidade, trans-
sexualidade, lesbianidade entre outros. São 
temas polêmicos que a universidade tem um 
papel muito forte no sentido de refletir, pro-
duzir conhecimentos, desenvolver propostas 
culturais e elaborar material didático. Tam-
bém venho mobilizando diferentes grupos de 
pesquisa em torno do assunto e me aproxi-
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mei do NIPAM – Núcleo Interdisciplinar de 
Pesquisa e Ação sobre a Mulher Relações de 
Sexo e Gênero. Através do NIPAM produzi o 
vídeo didático Escola sem PREconceitos que 
será distribuído entre todas as escolas da rede 
publica da Paraíba e enviados para as princi-
pais universidades brasileiras. Esse trabalho 
audiovisual é parte do Projeto Aprender em 
PAZ coordenado pela Profª Gloria Rabay e 
com a aprovação da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e In-
clusão do Ministério da Educação. As ações 
em torno da sexualidade são materializadas 
em forma de teia e envolvem pesquisa e exten-
são. Lamentavelmente o nordeste é destaque 
em termos de mortes de mulheres e homo-
ssexuais que foram vítimas de agressão e abu-
so sexual contra crianças e adolescentes. As 
universidades não devem apenas permanecer 
atônitas diante dos fatos e acontecimentos que 
violam a nossa integridade humana quanto ao 
respeito às diferenças.

O livro Audiovisualidades: Desejo & Sexuali-
dades é uma contribuição de diferentes pes-
quisadores de universidades brasileiras que 
pensam essas questões da sexualidade na es-

fera das mídias audiovisuais e dos sistemas 
hipermídia.

+C: Sabemos que você já dirigiu vários docu-
mentários, além do seu trabalho com a vídeo-
arte, você se considera um realizador de Cin-
ema? 

Claro que me considero um realizador de 
cinema expandido. Faço cinema e trabalho 
com meus alunos nesta perspectiva de elabo-
ração de um cinema híbrido independente 
do dispositivo de captação. Isso implica em 
um alargamento do conceito de cinema. 
Hoje faço cinema com o vídeo que possui a 
sua especificidade de linguagem. Atualmente 
é quase impossível produzir um filme todo 
em base fotoquímica. É uma questão de or-
çamento e viabilidade de produção.  Não sou 
memorialista e tampouco desprezo o passado. 
No tempo presente temos a necessidade de 
nos sintonizar com o futuro. As tecnologias 
digitais possibilitam que qualquer realizador 
possa desenvolver o seu sonho nostálgico com 
película, em preto e branco ou com recursos 
de envelhecimento. Pode também explorar a 
sua inventividade construindo narrativas poé-
ticas que provocam turbulências na esfera da 
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recepção. Esse perspectiva experimental é pos-
sível graças  a maleabilidade permeia os siste-
mas digitais. Essa maleabilidade é fruto pleno 
da complexidade e das transformações da 
arte, ciência e tecnologia. Compete ao realiza-
dor lidar com essa complexidade dos sistemas 
digitais associado ao seu gesto criativo. Assim 
penso que é interessante pensarmos as tecno-
logias digitais a partir da perspectiva apontada 
por Arlindo Machado quando reforça que as 
tecnologias são apenas instrumentos que pos-
sibilitam a criação e que compete ao criador 
DESsimbolizar o potencial programado das 
máquinas.   Essa atitude de interferência con-
sciente é que faz a diferença em termos de 
estilo e do processo de criação propriamente 
dito. Então a minha produção audiovisual 
está muito relacionada aos deslocamentos da 
tecnologia e a minha própria postura quanto 
ao uso criativo dessas tecnologias. A fluidez, 
a maleabilidade e os avanços das tecnologias 
digitais têm possibilitado a emergência de um 
cinema de garagem ou cinema de bermuda, 
com narrativas irrequietas fruto de uma es-
pécie de gregarismo de equipes que exercitam 
a solidariedade em termos de uma produção 
audiovisual que destoa das exigências de mer-
cado. 

+C: Da sua relação com a teoria, o que você 
levou para a prática? Como você vê essa di-
cotomia teoria X prática dentro da Universi-
dade?

Diria que essa dicotomia entre teoria e prática 
é uma falsa questão que é sempre endossada 
por alguns professores e por alunos que estão 
ávidos pela prática. Não concebo teoria sepa-
rada da prática. A minha teoria enquanto um 
conjunto de ideias, conhecimentos e posicion-
amentos é a minha prática. A minha prática 

resulta da aplicação da minha teoria. Essas 
instâncias específicas estão inter-relacionadas, 
ou melhor, estão entranhadas. É lamentável 
imaginar que no universo da universidade se 
privilegie uma prática sem uma reflexão teóri-
ca. Sabiamente devemos avançar sobre esse 
tema visto que não existe uma teoria do nada. 
Então não é teoria visto que a teoria é fruto 
de observações além da própria explicitação 
de aspectos da realidade ou do imaginário. 
Circula na Net uma frase de Gilberto Cotrim 
muito interessante que vale ser resgatada: “A 
teoria sem a prática é estéril, e a prática sem 
a teoria é ingênua”. Dessa forma é interes-
sante que tenhamos uma prática altamente 
reflexiva, puramente racional e que puxe pela 
imaginação. Destaco então que a nossa práx-
is consiste nesta atitude teórico-aplicada. É 
com a nossa práxis cotidiana que poderemos 
desenvolver ações transformadoras de reali-
dades. Então a minha produção audiovisual e 
multimídia é resultado dessa combinação in-
dissociável entre teoria e prática. Meus filmes 
e experimentações multimídias operam com 
conceitos teóricos aplicados. Minhas obras 
são resultado dessa dimensão onde a prática 
é resultante de uma teoria aplicada. O meu 
trabalho prático sempre é altamente reflexivo. 
Além disso, procuro sempre refletir acerca do 
meu próprio processo de criação e desenvolvo 
postulados teóricos sobre os trabalhos finali-
zados. Esse esforço de conjugar teoria e práti-
ca nos permite avançar para além de nossas 
possibilidades. Faz-me igualmente lembrar 
Charles Chaplin quando solenemente dizia: 
“Que nossos esforços desafiem as impossibili-
dades; lembrai-vos que as grandes proezas do 
mundo foram conquistadas do que parecia 
impossível”. 
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Novos ares no cinema contemporâneo 
brasileiro e o papel da Universidade

É possível afirmar que 2010 foi um ano 
paradigmático num movimento de renovação 
de um cinema brasileiro. Podemos escolher 
dois acontecimentos-chave que simbolizaram 
esse momento: o primeiro, logo no início do 
ano, e o segundo, já em seu final: a exibição 
de A Alegria e a premiação de O Céu Sobre 
os Ombros nos Festivais de Cannes e de 
Brasília, respectivamente. Essas premiações – 
mais do que meramente legitimar o valor ou 
a importância dos filmes – funcionaram para 
dar visibilidade a uma produção que agora 
recebe destaque mas que na verdade possui 
uma trajetória muito anterior aos prêmios, que 
ainda permanece subterrânea, desconhecida. 
Se os festivais e a crítica brasileiros começam 
a reconhecer o amadurecimento dessa cena, 
é importante destacar que esse movimento 
de renovação do cinema brasileiro não está 
começando agora, mas que na verdade esses 
são os frutos de um processo que dura pelo 
menos dez anos. Nesse sentido, é importante 
observar como esse novo caminho pode ser 
visto numa complementaridade entre dois 
pontos: uma nova forma de produção e novas 
possibilidades de difusão.

De um lado, essa nova geração encontrou 
novas possibilidades de expressão com as 
tecnologias digitais. Cada vez mais, tornava-
se possível realizar um bom filme com 
meios praticamente amadores. No entanto, 
esses vídeos produzidos não conseguiam ser 
exibidos nos festivais de cinema do Brasil, que, 
no início deste século, ainda privilegiavam 
obras em 35mm. Estas, para serem produzidas, 

eram muito custosas, dependendo, portanto, 
dos editais públicos para sua realização. 
Isso configurava um circuito de produção e 
circulação: obras em 35mm que circulavam 
nos festivais, e que, para poderem existir, 
precisavam ganhar editais, ou seja, obras 
pré-formatadas. Não é que essa configuração 
também não tenha gerado grandes curtas 
e apontado para grandes realizadores, mas 
tornava mais restritas as possibilidades de 
expressão audiovisual. Do mesmo modo, para 
chegar ao seu primeiro longa-metragem, era 
preciso que o realizador tivesse formado um 
“currículo”, ganhando diversos prêmios com 
seu curta 35mm nos principais festivais de 
cinema do país, conquistado a simpatia de 
uma empresa produtora, para que inscrevesse 
seu projeto de longa nos poucos editais 
federais que abriam possibilidades para 
estreantes, notadamente o da Petrobrás e o 
de Baixo Orçamento do MinC, especialmente 
este último. No entanto, a cada edição do 
“BO” eram contemplados apenas quatro 
ou cinco projetos, e a demanda era muito 
grande, havendo ainda uma necessidade 
de divisão por regiões e a eterna política de 
atender aos gostos singulares dos jurados de 
cada comissão. Assim, grandes realizadores, 
mesmo com inúmeras premiações nos 
festivais de cinema no país, demoraram dez 
anos (ou mais) para realizarem seu primeiro 
longa. Entre eles, podemos citar Gustavo 
Spolidoro, Paulo Halm, Phillipe Barcinski, 
Kleber Mendonça Filho, ou outros como 
Eduardo Nunes e Camilo Cavalcanti, cujos 
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primeiros longas contemplados pelo BO ainda 
não estão concluídos.

Ou seja, uma transformação da tecnologia (ou 
da técnica) despertava novas possibilidades, 
mostrando um novo modo de produção, 
abandonando a dependência de um certo 
modelo de financiamento, e apontando a 
necessidade de uma nova forma de circulação 
dessas obras. O circuito fechado começava a 
se abrir, a se ampliar para novas perspectivas. 
Uma série de videos – baratos, radicais, 
marginais – começava a ser produzido nos 
cinco cantos do país, mas não conseguia 
circular. Não é à toa que nesse momento 
houve uma profusão da criação de cineclubes. 
O cineclube era essencialmente um ponto 
de encontro dessa nova geração, que trocava 
ideias, fumaças, afetos, exibia seus filmes e 
pensamentos, e conhecia outras pessoas para 
juntos realizarem novos projetos. Ou seja, os 
cineclubes geravam encontros, que geraram 
trocas, racionais e sentimentais, que geraram 
mais filmes, e mais encontros e mais trocas, 
de modo que esse circuito foi ganhando 
uma força inesperada, que crescia de forma 
orgânica. Surgia uma curiosidade em tocar 
os limites de algo que não se sabia muito bem 
o que era, mas surgia essencialmente de uma 
insatisfação diante de um embolorado rumo 
das coisas e de uma necessidade de colocar para 
fora uma nova visão de mundo: por isso, eram 
filmes confusos, estranhos, de descoberta, que 
misturavam bitolas (do Super-8 ao VHS) e 
referências (do pop ao punk, da vida das ruas 
ao “intelectualismo acadêmico”, de Debord ao 
sexo explícito da Boca), num grande caldo de 
raiva e desejo, insatisfação e maravilhamento. 
Essa era a forma política possível de uma 
geração mostrar a sua cara, uma forma política 
diferente dos debates da “identidade cultural 
de um país” lá dos anos sessenta, mas, no 

início deste novo século, parecia ser a forma 
possível de falar do mundo. Um olhar precário, 
confuso, difuso, entediado, mas de alguma 
forma era um olhar que mostrava uma pulsão 
diante das novas possibilidades de encontro 
que o audiovisual vinha possibilitando.

Nesse contexto, começaram a surgir mostras e 
festivais de cinema que davam espaço para as 
novas obras audiovisuais que eram produzidas 
nesse novo contexto e que não conseguiam 
abrigo nos mais tradicionais festivais de 
cinema do país, ainda voltados para uma outra 
lógica de circulação, os “grandes e importantes 
curtas com uma estrutura de produção”. Esses 
festivais, com uma lógica mais tradicional, 
carregaram consigo o longínquo fardo da 
necessidade de corroboração de um processo 
de “retomada do cinema brasileiro” que, mesmo 
com todas as iniciativas governamentais, 
centradas nas leis de incentivo, continuava 
patinando na necessidade de ocupação de um 
mercado dominado pelo produto hegemônico 
estrangeiro. Por isso, caía na doce de ilusão 
de tentar mostrar que o cinema nacional era 
“forte” e “bem feito”.

Mas havia um outro cinema que acreditava 
na precariedade como potência e via no 
processo, e não necessariamente no produto 
final, um dos pontos-chave de uma nova 
forma de produção, menos hierarquizada e 
mais flexível, dialogando com o documentário 
e com a videoarte, que via uma relação de 
cumplicidade entre o cinema e o mundo, entre 
a criação e a vida. Ao longo desses dez anos, 
essa geração “tomou corpo”, fortaleceu-se, 
diversificou seu processo criativo, amadureceu, 
de modo que hoje é possível afirmar que 
constitui uma nova cena, ou ainda, uma nova 
geração. Dos primeiros curtas-metragens em 
vídeo, foi crescendo a certeza de que também 
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era possível fazer longas-metragens com o 
mesmo espírito criativo, com o mesmo modo 
de produção. O tabu do “primeiro longa” foi 
reduzido: nos últimos anos, um conjunto 
de longas-metragens foi produzido ou sem 
nenhuma grana estatal ou com orçamentos 
menores que R$200 mil. Entre eles podemos 
citar: Estrada Para Ythaca e Os Monstros 
(Guto Parente, Luiz e Ricardo Pretti, e Pedro 
Diógenes), A Fuga da Mulher Gorila (Felipe 
Bragança e Marina Meliande), Meu Nome 
é Dindi (Bruno Safadi), Sábado à Noite (Ivo 
Lopes Araújo), Pacific (Marcelo Pedroso), 
Acidente (Pablo Lobato e Cao Guimarães), 
Um Lugar ao Sol e Avenida Brasília Formosa 
e Doméstica (Gabriel Mascaro), A Casa de 
Sandro e Chantal Akerman, de Cá (Gustavo 
Beck), entre tantos outros, com grande 
repercussão crítica nacional e com participação 
em grandes festivais internacionais, como 
Locarno e Roterdã. Hoje, outros festivais 
no Brasil destacam-se como centros de 
referência na difusão de novos formatos 
audiovisuais, como a Mostra do Filme Livre 
(RJ), a Mostra de Tiradentes (MG), o Festival 
CineEsquemaNovo (RS), a Janela do Cinema 
(PE), entre alguns outros.

Em contraposição ao modelo dos pólos de 
produção – grandes centros que concentram 
uma infra-estrutura cinematográfica baseada 
em estúdios de produção –, a acessibilidade 
das tecnologias digitais apontou para um 
modo de produção baseado em redes, em 
que pequenos nódulos de produção são 

interligados através de relações fluidas, 
baseadas na flexibilidade e no dinamismo dos 
novos modos de produção. Existe, portanto, 
uma multiplicação de pequenos átomos de 
produção, gerando um acentramento dos 
processos de produção. Enquanto os pólos 
se baseiam numa concentração geográfica, 
que geraria economias de escala e de escopo 
(Hollywood, Vera Cruz, Projac), as redes se 
estabelecem através de relações dinâmicas, 
de baixo custo e alta flexibilidade. Reduzindo 
enormemente os custos fixos, este modelo 
alternativo de produção se estrutura através 
da circulação dessas obras, possibilitada 
especialmente pela internet (youtube, vimeo) 
e pelos circuitos de difusão não-comerciais 
(cineclubes, festivais, itinerâncias). Ou ainda, 
em contraposição a um modelo de produção 
industrial, existe um cinema pós-industrial, 
conforme o conceito apresentado por Cezar 
Migliorin, feito em regime colaborativo, à 
margem dos sistemas oficiais de legitimação.

Dessa forma, no Brasil tem recebido destaque 
um conjunto de realizadores, chamados pela 
nova crítica de “novíssimo cinema brasileiro”. 
Seja qual for o rótulo que se designe, ele aponta 
para a emergência de um novo modelo de 
produção, em geral fora do eixo Rio-São Paulo, 
com a ênfase em processos colaborativos e 
produções em rede. Um exemplo é o coletivo 
Alumbramento, sediado em Fortaleza, Ceará. 
No filme Estrada Para Ythaca, os quatro 
realizadores – Luiz e Ricardo Pretti, Guto 
Parente e Pedro Diógenes – exercem todas as 
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funções de produção, entre a direção, o roteiro, 
a fotografia, o som direto, a montagem, e 
sendo, inclusive, atores de seu próprio filme. 
Dessa forma, a rígida hierarquia do set de 
filmagem de uma produção tipicamente 
industrial, comandada pelo diretor ou pelo 
produtor, é rompida, com uma forma de 
produção colaborativa, em que o processo 
criativo não se dá mais pela organização da 
divisão do trabalho em categorias técnicas 
isoladas mas sim por um modo de produção 
mais flexível, em que as decisões criativas são 
pensadas de uma forma orgânica. 

Da mesma forma, formam-se redes de 
realizadores, que unem participantes de vários 
estados do país. É o caso do filme O Céu Sobre 
os Ombros, de Sérgio Borges, da produtora 
Teia, de Belo Horizonte. Apesar de ser 
dirigido por uma única pessoa (o realizador 
Sérgio Borges), em sua equipe de produção 
existe a presença de outros realizadores, como 
Clarissa Campolina (assistente de direção), 
Ricardo Pretti (montagem) e Ivo Lopes 
Araújo (fotografia), sendo que os dois últimos 
residem no Ceará, membros do já citado 
Alumbramento. Dessa forma, a separação 
entre funções técnicas é apenas aparente, já 
que esses membros são também realizadores, 
e não meramente técnicos que contribuem 
isoladamente para a elaboração da obra. Dessa 
sinergia, surge um processo colaborativo, 
que une realizadores de regiões geográficas 
distintas, fora do eixo Rio-São Paulo.

Este cinema ainda permanece muito pouco 
visto, restrito ao circuito de mostras e festivais 
de cinema, já que o lançamento comercial no 
mercado de salas de cinema é extremamente 
concentrado, onde três ou quatro filmes 
ocupam metade do circuito exibidor do país, 
dominado pelos multiplexes. No entanto, a 
visibilidade desses filmes começa a aumentar, 
respaldada nos comentários críticos e na 
exibição de filmes em festivais internacionais, 
apontando para o vigor dessa nova cena.

Num cenário onde as universidades e os 
cursos livres de cinema no país começam a 
aumentar, em quantidade e em qualidade, 
acredito que esse jovem cinema brasileiro, em 
seus valores éticos, estéticos e políticos, pode 
iluminar o trajeto do cinema universitário. 
Acredito que o papel da Universidade, em 
especial o das universidades públicas, antes 
do que “preparar o aluno para ingressar no 
mercado de trabalho” é justamente um papel 
de resistência diante da presença cada vez 
mais massificada do audiovisual na sociedade 
contemporânea. É defender a diversidade, nos 
modos de fazer e nos modos de pensar. É lutar 
pela possibilidade de que os modos de ver e 
ouvir o mundo não sejam homogêneos. Desse 
modo, é importante que os alunos não apenas 
tomem conhecimento desse atual movimento 
de renovação do cinema brasileiro mas 
participem dele, colocando outras e novas 
questões que contribuam ainda mais para o 
acervo crítico do pensamento de uma geração.
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Cinema e Audiovisual: 
Arte vs. Comunicação

Indefinição quanto à área na qual estão 
vinculados os cursos de Cinema e Audiovisual 
nas Universidades brasileiras, levanta 
questionamentos quanto às avaliações de 
projetos voltados à área de Cinema e avaliação 
dos cursos ofertados. Historicamente, os 
cursos de Cinema estiveram/ estão vinculado 
à departamentos da área de Comunicação, já 
que inicialmente foram desenvolvidos através 
de propostas de professores da área, sendo 
inicialmente voltada à uma formação prática.

Para órgãos de fomento à pesquisa 
como o CNPq (Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico), 
e editais públicos de projetos ligados à área 
de Cinema e Audiovisual, o campo das Artes 
é recomendado. Os mestrados e doutorados 
da área, nas últimas duas décadas, ao 
lecionarem nas universidades, trouxeram 
para a graduação a metodologia e disciplinas 
que estiveram presente na sua formação, ao 
desenvolver projetos e pesquisas acabaram 
mudando características do curso e inserindo 
disciplinas envolvendo história e teoria do 
cinema. 

A resolução da FORCINE (Fórum Brasileiro de 
Ensino de Cinema e Audiovisual) que institui 
as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso 
de Graduação de Cinema e Audiovisual, a fim 

de minimizar essa discussão, em seu parágrafo 
único aplica as mesmas diretrizes para cursos 
de Comunicação Social com ênfase ou 
especializações em Cinema e Audiovisual.

No Nordeste, dentre as universidades federais, 
4 disponibilizam vagas para cursos de Cinema 
e Audiovisual e 2 que trabalham com Arte e 
Mídia, e em sua maioria, esses cursos estão 
vinculadas à área de Comunicação Social.

A discussão sobre o Cinema ser uma técnica 
ou arte já esta sanada, já não chega a hora da 
discussão quanto ao seu vinculo também está?

A Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia – UFRB está vinculada historicamente 
ao projeto de expansão do ensino superior 
público no Brasil através de iniciativa do 
Governo Federal nos últimos 10 anos, nesse 
contexto está inserido o aumento dos cursos 
de Cinema e Audiovisual ofertados nessas 
novas Universidades.

O curso de graduação em Cinema, num 
formato que atendia mais a demanda por um 
curso prático foi iniciado pelas Universidade 
de São Paulo, Universidade de Brasilia e 
Universidade Federal Fluminense, ainda 
na década de 1960. Os estudos em cinema 
submetidos a uma metodologia e produzido 
como um projeto acadêmico tem inicio na 
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década anterior, mas sempre vinculados a 
outros cursos de pós-graduação.

O cinema é uma forma narrativa que envolve 
imagens em movimento e sons. A partir 
do desenvolvimento das novas tecnologias, 
sentiu-se a necessidade de incluir estudos mais 
próximos das artes plásticas e outras mídias, 
como vídeo, a televisão e a internet, propondo 
então a inclusão do termo Audiovisual, 
mudando assim a nomenclatura do curso para 
Cinema e Audiovisual no ensino superior 
público.

Mudança na nomenclatura do curso não sana 
todas as confusões geradas pela indefinição 
do campo no qual o curso está ligado. Seria o 
graduado de cinema um artista, um técnico ou 
um comunicólogo?

O curso que esteve logo de início vinculado 
à área da comunicação, refletia um aluno 
ligado a uma formação prática e técnicas do 
fazer cinema. Com a inserção da pesquisa 
acadêmica e estudos de cinema nos cursos de 
ensino superior público, através de disciplinas 
voltadas à área das artes e humanas, como 
historia da arte, estética, história do cinema, 
teoria do cinema e análise fílmica, o perfil 
desse aluno mudou.

Em Historia do Cinema é trabalhada a 
dimensão diacrônica da arte cinematográfica, 
seus diferentes períodos e movimentos, 
cabendo também estudos autorais, centrados 
em personalidades da Historia do Cinema. 
Temas que envolvem a própria noção de 
uma história do cinema, e a possibilidade de 
sua periodização, são trabalhados em Teoria 
do Cinema, sendo, portanto, a disciplina 
que fundamenta estudos históricos e 
autorais, algumas vezes questionando seus 
fundamentos. A análise fílmica seria a pesquisa 

que se debruça sobre o filme propriamente 
e suas unidades (planos, cenas, sequencias 
etc), detalhando a elementos estilísticos sobre 
os quais se constrói a dimensão estilística do 
cinema, servindo de substrato para a pesquisa 
histórica/autoral, fornecendo substância 
concreta para o trabalho com a teoria do 
cinema, embasando a reflexão.

A bibliografia presente na grade curricular 
da área de Comunicação não atende a esses 
estudos e às necessidades de um curso de 
Cinema, forçando um estudo cinematográfico 
mais voltado ao meio do que ao próprio 
filme. Outro fator que pesa contra a área de 
Comunicação é fato de projetos acadêmicos 
de cinema apoiados por órgãos de fomento 
à pesquisa e produção estão localizados nas 
áreas das artes, sendo o projeto/ produto uma 
produção cultural ligado a um fazer artístico.

No próprio âmbito governamental há essa 
confusão. Apoios a projetos e pesquisas estão 
ligados à área de Artes, enquanto os cursos 
de Cinemas e Audiovisual estão sujeitos à 
avaliação por profissionais ligados à área de 
Comunicação.

Aplicar as mesmas diretrizes dos cursos 
de graduação de Cinema e Audiovisual a 
cursos de Comunicação Social com ênfase 
ou especializações em Cinema e Audiovisual 
parece uma tentativa omissa por parte da 
FORCINE através da resolução que institui as 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação de Cinema e Audiovisual.

O que é o graduado de cinema eu não sabemos. 
O que sabemos é o que ele não é. Ele não é 
um comunicólogo. A comunicação se encerra 
na mensagem enviada, a arte vai além dessa 
etapa, na produção de um efeito estético da 
obra.
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Patrocínio Criativo:

Não é de hoje que a forma coletiva de 
financiamento vem ajudando diversos 
projetos a sair do papel. O esporte é um dos 
pioneiros na prática, onde entusiastas por 
determinado seguimento esportivo através 
de um pagamento mensal ou semestral 
participam da manutenção da entidade 
esportiva da qual simpatizam tendo em troca 
algumas vantagens, como cadeiras cativas em 
jogos, brindes e em alguns casos o direito a 
participação em reuniões importantes para 
o futuro dessas instituições. As mobilizações 
sociais também são adeptas desse formado, 
onde a contrapartida recebida pelo financiador 
é o simples fato de favorecer uma comunidade 
ou causa. 

Projetos de cunho cultural estão cada dia mais 
sendo financiados de forma coletiva, seja pela 
iniciativa de um grupo de pessoas envolvidas 
na área de atuação em que o projeto é vinculado, 
em que a contrapartida seria a experiência 
adquirida e a alimentação de seus portfólios, 
ou através de financiamento criativo, onde 
os idealizadores do projeto constroem uma 
maneira criativa de solicitar a financiadores, 
em sua maioria pessoas físicas, contribuição 
para a realização de seus projetos, oferecendo-
lhes contrapartidas das mais variadas. Pode-
se afirmar que o financiamento criativo é uma 
extensão do financiamento coletivo.

Há diversas formas de chamar a atenção dos 
financiadores utilizando-se da criatividade: 
comercializando livretos com a prévia do 
projeto, camisetas, bonés, chaveiros, fazendo 

performances na rua, organizando festas 
temáticas, etc. Recentemente uma prática 
tem se tornado recorrente para a divulgação 
de projetos culturais a fim de arrecadar 
fundos para sua realização. É o chamado 
Crowdfunding, que através de sites específicos 
na web difundem projetos cadastrados 
previamente por seus realizadores com o 
intuito de sensibilizar possíveis financiadores. 

Os sites de Crowdfunding vêm ganhando 
força, principalmente entre os realizadores 
de projetos culturais. Esta é sem dúvida 
uma oportunidade impar para arrecadação 
de fundos para viabilização de projetos e 
consequentemente divulgação dos mesmos. 

O Crowdfunding teve origem nos Estados 
Unidos em 2009 e conheceu seu apogeu 
em 2010 com o sucesso do site KickStarter, 
que já recebeu mais de 400 mil projetos que 
juntos solicitaram cerca de 68 milhões de 
dólares, tendo em média 45% desses projetos 
financiados. No Brasil sites como Catarse.
com, Vakinha online, Mova-se e Sibite estão 
proporcionando a difusão de projetos em 
diversas áreas de atuação. 

A maioria dos sites utiliza o mesmo sistema 
para inscrição de propostas: o proponente 
deve especificar suas ideias de forma clara, 
onde, e em que processo de realização o 
dinheiro arrecadado será investido. Alguns 
exigem um vídeo de apresentação do projeto 
e na maioria dos sites o proponente só recebe 
o valor arrecadado se conseguir atingir a meta 
estabelecida em seu projeto. Caso isso não 

DOSSIÊ



23

outras formas de incentivo.

ocorra, o valor é devolvido ao financiador - 
em alguns casos em forma de créditos para 
financiar outro projeto. Essa postura vem 
criando uma polêmica, pois muitos acreditam 
que o projeto é merecedor da quantia 
arrecadada independente de ter atingindo a 
sua meta, por outro lado os sites defendem 
que o financiador precisa ter a certeza de que 
o projeto será realizado e que o Crowdfunding 
perderia credibilidade se muitos projetos que 
não foram totalmente financiados recebessem 
o valor que conseguiram arrecadar e não 
conseguissem leva-los à frente. Geralmente 
os sites ficam com uma porcentagem do 
valor arrecadado, apenas nos casos em que 
os projetos são financiados. Segundo os 
gerenciadores do site, a quantia arrecadada 
é utilizada para manter o site no ar. Os 
sites de Crowdfunding em funcionamento 
no Brasil são em sua maioria voltados aos 
projetos culturais e recebem propostas para a 
realização de peças teatrais, filmes, gravação 
de cds e dvds de bandas independentes, entre 
outros. A maioria dos sites conta com uma 
curadoria prévia, ou seja, antes do seu projeto 
ser colocado no ar ele precisa ser aprovado 
pelos desenvolvedores da plataforma. 

Projetos audiovisuais no Brasil são em sua 
maioria financiados pelos governos federal e 
estadual ou pela iniciativa privada. Nos casos 
de editais que não dão conta da quantidade 
de projetos inscritos, o financiamento criativo 
torna-se uma opção possível. Pode-se observar 
um grande potencial nos sites Crowdfunding 

para financiar aquele curta-metragem que 
você escreveu e que está na gaveta por falta 
de capital para realização. Curiosamente, 
os projetos mais bem sucedidos dentro da 
plataforma Crowdfunding são audiovisuais, 
sucesso entre produtores independentes, 
recentemente ele tem sido cada vez mais 
utilizado por produtores consagrados, o 
diretor americano David Fincher conseguiu 
um financiamento de 400 mil dólares para 
seu projeto de animação “The Goon”, uma 
das maiores quantias já arrecadadas no 
site KickStarter. No Brasil, o documentário 
“Raul: o início, o meio e o fim” dirigido por 
Walter Carneiro, e o longa de suspense ‘’Bala 
sem Nome’’ do diretor Felipe Cagno, foram 
financiados pelo público através do site 
Catarse. Esses três projetos têm em comum 
o envolvimento de pessoas já conhecidas 
pelo público, o que facilita a divulgação dos 
mesmos, além de impulsioná-los a financiar o 
projeto.

Outra iniciativa interessante para quem está 
começando a produzir audiovisual é a criação 
de coletivos e cooperativas. Estes vêm a cada 
dia inovando na área e ganhando espaço em 
grandes mostras e festivais. A cooperativa 
Filmes A Granel, é um exemplo nessa linha 
de financiamento coletivo. Criada na Paraíba, 
a cooperativa conta com realizadores de 
vários estados brasileiros, em sua maioria 
nordestinos e tem como objetivo a realização 
de filmes com baixo orçamento, pouco tempo 
de produção, muita criatividade e inovação. 
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A cooperativa vem realizando projetos desde 
2010 e funciona com a lógica de que cada 
cooperado contribua mensalmente com 
uma pequena quantia. Os projetos a serem 
realizados são escolhidos por sorteio, e 
quando sorteado, o realizador tem o dinheiro 
e três meses para a realização do projeto. A 
cooperativa já conta com um acervo de mais 
de vinte filmes entre ficção, documentário e 
experimental.

A proposta de financiamento criativo/
coletivo tem sido a melhor maneira também, 
para a produção de trabalhos audiovisuais 
universitários. Devido às diversas dificuldades 
sofridas pelos mesmos, ela compreende uma 
facilitação dessas produções. A criação de 
coletivos, e o apoio de sites de Crowdfunding 

pode ser a melhor forma de se fazer cinema 
universitário no momento.

Muitos grupos, por exemplo, trabalham em 
coberturas de eventos diversos, com o intuito 
de investir o dinheiro recebido na compra 
de equipamentos, e em produções próprias, 
criando assim uma espécie de empresa, mas 
que consiste numa forma horizontal de 
trabalho e relação. Quando a intenção é a de ser 
apoiado por sites, o que conta é a criatividade, 
consistência, e divulgação do projeto. Os 
vídeos têm de cativar o público alvo, dando-
lhes contrapartidas interessantes e criativas. 
Com isso, o uso das redes sociais é o grande 
trunfo para se obter bons resultados. Não 
existem mais desculpas para bons trabalhos 
não realizados. Acredite e seja inventivo.
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Curta e Mercado
Em contraposição a fácil absorção do longa-metragem pelas salas de cinema, poucos filmes de 
curta ganham esse espaço, restando lhes os festivais, as específicas mostras e, com o fortalecimento 
cada vez mais do digital, a internet. Atualmente, o assunto ganha espaço e as discussões a cerca 
do tema tornam-se recorrente, a exemplos da mesa “O Curta na Era Digital” do Festival de 
Tiradentes desse ano e o encontro Curta & Mercado, que acontece desde o ano passado como 
parte integrante do Festival Internacional de Curtas Metragens de São Paulo. Essas discussões 
buscam agora apontar outro caminho: o de como criar estratégias para viabilizar comercialmente 
a produção de curta metragens. E uma das apostas para essa concretização é a Lei n. 12.485/11, 
a nova Lei da Tv Paga, que torna obrigatório as operadoras de TV por assinatura a programar 
conteúdo nacional e independente em suas grades.
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Espaço agradável, poltronas confortáveis, 
tela grande o suficiente para nos levarmos à 
imersão e o som nos surpreendendo vindo de 
todos os lados; conhecemos bem esse espaço 
reservado ao filme de longa-metragem e, 
logo, sabemos para onde devemos ir quando 
queremos vê-lo.  Mas para onde ir quando 
queremos ver algum curta-metragem? Ou 
mais, se somos realizadores, como e onde 
viabilizar comercialmente nossos trabalhos? 
Qual produtora vai produzi-lo? Qual 
distribuidora vai repassá-lo? E qual cinema 
vai exibi-lo? Com o interesse de colocar os 
curtas no cinema, a Lei do Curta de 1975 
propunha que “nos programas de que constar 
filme estrangeiro de longa-metragem, será 
estabelecida a inclusão de filme nacional de 
curta-metragem, de natureza cultural, técnica, 
científica ou informativa”. A lei recebeu diversas 
outras regulamentações pelo CONCINE, 
órgão responsável por definir os curtas-
metragens. No governo Collor, o Concine 
foi extinto e a Lei do Curta inviabilizada, 
e hoje a lei, teoricamente, permanece em 
vigor, mas carece de regulamentação, ou seja, 
dificultando a presença do curta no cinema 
comercial. Qual outro caminho então?

Sabemos que as câmeras digitais de fácil acesso 
(ou até mesmo os celulares equipados com 
uma câmera) influenciaram nas mudanças 
das produções de filmes curtos. Não é mais 
necessário ser estudante de cinema ou da área 
de comunicação para começar a produzir 
filmetes. Assim, o que antes era exercício e 
suor de estudantes ou profissionais de cinema 
passa também a ser feito aos milhões, e por 
qualquer um. Sites como Youtube e Vimeo 
tornam-se grandes depósitos de conteúdo 
audiovisual das mais variadas qualidades.

O formato digital parece ter sido a construção 
de uma nova estrada que os curtas tiveram 

o direito de transitar mais facilmente, e com 
formatos diferentes de visualização. Seja 
coletânea em DVDs, pequenas exibições 
na televisão ou pela internet, esse formato 
possibilitou um contato maior do público 
com os filmes curtos. Porém, a visibilidade 
não caminha junto com a comercialização; e 
sendo realmente sincero, o boom da revolução 
do digital afetou bem mais a área da produção 
(e um pouco a da exibição) do que a área da 
comercialização.

A falta de uma presença expressiva do curta 
no mercado pode até ser pensado como algo 
positivo para quem apenas enxerga o papel dele 
como aprendizado. Pensando que o cinema é 
regido por rigorosas exigências e preconceitos 
do próprio mercado, seria muito complicado 
e desvantajoso enquadrar os filmes de menor 
duração nesse mesmo esquema, já que travaria 
a possibilidade do amadurecimento de uma 
visão original e o poder de experimentação 
dos jovens cineastas. Porém, devemos ser 
mais críticos se pensarmos dessa forma, afinal 
o curta pode continuar sendo dispositivos de 
aprendizado e, mesmo assim, ele pode ou não 
buscar o mercado, se seu realizador assim o 
quiser.

Apenas visibilizar o curta como espaço de 
aprendizagem seja talvez o motivo da pouca 
consideração com o formato e com seus 
realizadores. Sim, claro, o curta continua 
sendo a ferramenta que estudantes de cinema, 
por exemplo, podem colocar suas ideias e sua 
visões em prática e desenvolvê-las, mas isso 
não significa necessariamente que a obra será 
incompleta ou um resultado inexperiente (a 
própria aclamação por críticos e resultados 
positivos nos festivais provam isso). 
Nesse sentido, o longa ganha um papel de 
importância que acaba por desmerecer outros 
modelos, e o realizador de longa-metragem 
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passa a ser considerado mais maduro porque, 
teoricamente, passou por uma trajetória, 
por onde completou uma “jornada” pelos 
caminhos do descobrimento da linguagem 
(ironicamente, resultado, na maior parte das 
vezes, do seu trabalho com o curta metragem).

Por essa visão, e graças a uma possível 
marginalização do formato, os realizadores 
de curtas-metragens passam a buscar a maior 
visibilidade da sua obra em vez de buscar pelo 
mercado, tanto pela internet (youtube, vímeo, 
redes sociais, curta o curta etc.) quanto pelos 
festivais e as específicas mostras. E aqui o 
problema fica claro (talvez a palavra “problema” 
não seja a ideal, mas se enquadra bem na 
discussão): o curta-metragem não gera lucro. 
Não é visto como material de apelo comercial. 
Não me entendam mal, não quero dizer que as 
mostras gratuitas, a participação nos festivais, 
as exibições e debates nos cine-clubes sejam 
ruins – longe disso, por favor. Porém, por mais 
que se mantenha forte um discurso em prol 
do “contentamento artístico” e do curta como 
artifício de aprendizado/experiência, fazer 
cinema custa tempo, dinheiro e dedicação, e 
o mérito pela realização da obra, muitas vezes, 
não consegue adentrar no pequeno circulo 
dos festivais (e ser contemplado pelos seus 
prêmios).

Toda essa discussão acabou chegando aos 
próprios festivais. Na 15ª Mostra de Cinema de 
Tiradentes, a mesa “O Curta na Era Digital”, com 
a presença de Marco Aurélio Ribeiro, William 
Hinestrosa, Cavi Borges e Eduardo Valente, 
acabou extrapolando o tema e migrando para 
a discussão sobre a busca de estratégias para 
viabilizar comercialmente a produção curta-
metragista. Ficou claro que os realizadores 
precisam dar mais atenção aos planejamentos 
estratégicos do lançamento, da distribuição e 
da difusão do filme, devendo mesmo começar 

a refletir já a partir da sua base, ou seja, na 
fase de concepção e desenvolvimento da ideia 
e da produção, para que assim os melhores 
resultados sejam alcançados. Nesse sentido, 
Eduardo Valente pontuou durante a discussão 
que “se você quer dinheiro, precisa pensar 
em termos de mercado. Não adianta querer 
ser pago para fazer sua arte, sem buscar um 
nicho de mercado desde o desenvolvimento 
do projeto”.

Já o Curta & Mercado, Seminário de 
Comercialização de Conteúdos Audiovisuais 
de Curta Duração, que ocorre como parte 
integrante do Festival Internacional de Curtas 
Metragens de São Paulo, reuni experiências de 
distribuição e comercialização de conteúdos 
brasileiros de curta duração nas diversas 
plataformas de difusão audiovisual – cinema, 
televisão, internet, telefonia móvel. O 
interesse, segundo o próprio site do seminário, 
é buscar identificar as principais barreiras ao 
desenvolvimento dessas experiências e “avaliar 
as condições de sua ampliação em escala 
regional e nacional, criando um ambiente 
propício à formulação de modelos de negócio, 
originais e criativos, capazes de rentabilizar 
esse elevado e diversificado acervo”. O evento 
não só propõe a realização de palestras e 
debates sobre o tema como também planeja 
encontros entre os realizadores e os agentes 
de mercado (TVs abertas, TVs pagas, TV 
Internacional, sales agents, exibidores), ou 
seja, os interessados em comprar as produções.

Nesse ano, o seminário realizou sua terceira 
edição e trouxe pra debate a Lei 12.485, novo 
marco regulatório da TV por assinatura, 
uma nova proposta para comercialização de 
conteúdo audiovisual nacional. Glauber Piva, 
diretor do Ancine, abriu o 3. Curta & Mercado 
com claras explicações sobre a nova lei da TV 
Paga e Mauricio Fittipaldi, Sócio do escritório 
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Cesnik, Quintino e Salinas, especializado em 
Mídia e Entretenimento do Brasil, falou para 
os produtores sobre as oportunidades que a 
lei dá para exibição dos curtas em TV paga 
e o bom momento de negociar os curtas-
metragens com os agentes de mercado.

Essa lei traz duas novas propostas para o 
mercado, além de autorizar as empresas de 
telecomunicações a prestar sérvio de televisão 
paga, ela também estipula uma quantidade 
mínima de canais brasileiros e canais 
independentes, além de cota mínima de 
conteúdo nacional e conteúdo independente 
em cada canal. Cabe à ANATEL fiscalizar 
o fornecimento e operação do serviço das 
operadoras de televisão paga e à ANCINE 
as atividades de produção de conteúdo, 
programação e empacotamento. A cota de 
conteúdo estipula que nos canais de conteúdo 
qualificado, no mínimo 3h30 semanais dos 
conteúdos veiculados no horário nobre 
deverão ser brasileiros e metade produzida 
por produtora independente (exclui-se 
conteúdo religioso ou político, manifestações 
e eventos esportivos, concursos, publicidade, 
televendas, infomerciais, jogos eletrônicos, 
propaganda política obrigatória, conteúdos 

jornalísticos e programas de auditório 
ancorados por apresentador). E a cota de 
canais nacionais estipula que a cada três canais 
de conteúdo qualificado existentes em cada 
pacote, ao menos um deverá ser brasileiro.

Eventos como o Seminário Curta & Mercado 
têm suas importâncias claramente definidas, 
nos colocando para refletir o papel e 
importância da produção curta-metragista. 
Eles emergem como promissores encontros 
de debate e reflexão de ideias, além de poder 
reunir os realizadores e os agentes de mercado 
interessados nos curtas apresentados, uma 
ótima chance para que o realizador consiga 
que seu trabalho seja exibido, distribuído e 
comprado.

Assim, percebe-se a importância de discussões 
como essas, que nos permite pensar outras 
possibilidades para a nossa produção de curta-
metragem. Os debates são importantes, mas 
devemos também buscar colocar na prática 
os pensamentos defendidos pelas mesas e 
eventos que tratam do tema, propondo uma 
visão de mercado desde o inicio de todo o 
processo de produção, se esse for o interesse 
do realizador.

DOSSIÊ
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Jerônimo Soffer já trabalhou como diretor, 
produtor, editor e operador de câmera, mas 
a sua especialidade mesmo é direção de 
fotografia. Em 2007, foi assistente de arte e 
eletricista no longa-metragem Tag am Meer, 
produção suíça por Hesse-Greuter Film AG, e 
foi assistente de fotografia do filme O Homem 
que não dormia, longa-metragem de ficção 
dirigido por Edgar Navarro em 2009. Além 
da área cinematográfica, Soffer também já 
trabalhou com videoclipes, co-dirigindo os 
clipes Dueto e Aos 27, da banda Matiz, e Ele, 
o Super-Herói, de Cascadura. No ano passado, 
ele participou como debatedor convidado da 
Mostra Retrospectiva: 10 anos de produção 
audiovisual universitária na Bahia. Fizemos 
um bate-papo com ele sobre festivais, curta-
metragem e os espaços desse formato no 
mercado e na TV.

+Cinemas: Poderia nos contar um pouco 
sobre sua carreira acadêmica e profissional?

Jeronimo Soffer: Meus pais são cinéfilos, então, 
em casa sempre teve uma presença muito forte 
do cinema. Ver filmes com meus irmãos e meus 
pais fez muito parte do meu cotidiano, então, 
pra mim, gostar de filmes foi muito natural, eu 
diria. Quando eu era adolescente, em algum 
momento, meu pai achou que era uma boa 
idade para eu ganhar uma câmera fotográfica. 
E mais ou menos, pelos 12 ou 13 anos, eu 
comecei a brincar com a câmera russa. Logo 
em seguida, como meus pais viram que eu tava 
gostando da coisa, eu tive oportunidade de ser 
menor aprendiz em um dos primeiros longa 

metragem que teve aqui na Bahia, depois da 
retomada. Bem, aos 14 anos eu fui estagiário 
de produção num longa, o que acabou por me 
definir enquanto “fazedor de filmes”. Quando 
eu terminei a escola, o único curso de cinema 
que tinha na época era o da FTC, e eu tive sorte 
porque minha mãe era professora lá, então eu 
acabei conseguindo bolsa e acompanhando o 
curso de um jeito que um aluno normal não 
acompanharia. E ao mesmo tempo que eu fazia 
a faculdade de cinema, eu conseguia fazer uns 
bicos de vez em quando e consegui passar por 
todo o departamento de fotografia. Fiz umas 
coisas em outros departamentos também, mas 
meu foco é diretor de fotografia e eu acho que 
eu precisava realmente ter uma experiência 
em cada uma das posições do departamento 
e tive essa sorte. Ultimamente tenho dirigido 
à fotografia de alguns projetos, especialmente 
curtas. 

Bate-Papo com Jeronimo Soffer
Bruno Machado
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+C: Para você, qual a importância do curta-
metragem? Poderia destacar o papel dele 
para os estudantes dentro das universidades 
e a importância das mostras especificas e dos 
festivais?

Claro, eu acho que o curta-metragem nesse 
sentido tem um papel fundamental, porque 
é praticamente inviável você conseguir 
administrar, dentro de um ambiente de ensino 
e no pouco tempo que é disponibilizado, 
a realização de um longa-metragem. 
Normalmente, apesar do processo de filmagem 
de um longa-metragem durar, em média, por 
volta de seis semanas, o processo da concepção 
à finalização do longa pode durar um ano ou 
mais. E eu acho que isso em termos práticos 
acaba impossibilitando que você, durante o 
processo de aprendizagem, consiga fazer um 
longa-metragem com recursos próprios ou 
com recursos da faculdade, ou como seja. 
O curta-metragem cumpre esse papel de 
experimentação e aprendizagem, e por não 
estar preso a esses custos elevadíssimos e essa 
política de mercado que vem junto com os 
investidores que você precisa para cumprir 
os gastos, o curta tem uma liberdade muito 
grande em que ele te permite experimentar 
milhões de coisas diferentes ao tempo que a 
sua duração te limita de um jeito criativamente 
estimulante.

Eu acho que os festivais cumprem o papel 
de ser uma grande janela para os curtas. 
A internet é a melhor janela para o curta-
metragem, mas os festivais cumprem um 
papel muito diferente de mercado, que a 
internet não consegue alcançar. Da forma que 
você, no festival, aglutina pessoas de vários 
lugares, com várias visões e ideias diferentes, 
e que na internet, provavelmente, elas nunca 
conheceriam o site uma da outra. Os festivais 
dão a oportunidade de você passar o filme em 

uma tela de cinema (o que hoje em dia, com a 
internet, a gente vem esquecendo um pouco), 
e o grande trunfo do cinema sempre foi a sala 
de projeção. O que diferencia ver em casa (no 
vídeo, na internet, no youtube) do cinema é o 
tamanho da tela. Hoje em dia, as TVs LCDs 
estão até se aproximando, mas no cinema você 
tem uma experiência cinemática que você não 
consegue reproduzir em casa, a não ser que 
tenha um bom orçamento.

+C: Você, por exemplo, participou da 
Mostra Retrospectiva 10 anos de produção 
audiovisual universitária na Bahia, poderia 
comentar como você vê a produção baiana de 
curta-metragem nos últimos anos?

Participar dessa Mostra pra mim foi uma 
surpresa bem bacana. Foi interessante fazer 
parte, porque me levou a ver quantas coisas eu 
já tinha feito. Sobre a produção baiana, eu acho 
que a gente tem conseguido uma explosão. 
Se você pensar que depois de Glauber a 
gente ficou anos e anos secos, o gráfico da 
produção atual é uma curva assustadora, seja 
com a produção estatal, independente ou de 
outras formas variadas. Eu acho que o curta-
metragem consegue se encaixar nas vantagens 
que a internet oferece e nas vantagens que o 
cinema digital oferece, ou seja, nesses tipos 
de pequenas evoluções que formos tendo nos 
últimos tempos. Em suma, a nossa produção 
tomou uma alavancada. Partiu para um 
aprofundamento cada vez maior no nível 
estético e técnico-profissional, e eu quero ver 
isso cada vez mais. E com essa retrospectiva, 
além de perceber um crescimento meu, eu 
acredito que a Bahia inteira está contando 
histórias mais legais.

+C: Hoje temos os festivais e, claro, a internet 
funcionando bem como vitrine para os curtas, 
mas acredito que ainda temos um problema 

DOSSIÊ
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sério com o espaço desse formato no mercado. 
Como você vê essa situação atual? Acredita 
que o curta tenha espaço no mercado?

É um pouco triste dizer isso, mas eu acho que 
não. Eu acho que o curta nesse sentido, nesse 
formato, nunca teve mercado. Narrativamente, 
hoje, a gente encontra alternativas e tem um 
mercado diferente, mas ao mesmo tempo não 
sei se está todo mundo disposto a chamar seu 
trabalho de curta, e aí eu coloco os vídeo-
clipes e as web-séries, por exemplo. Se você 
for olhar a cartilha que o youtube recomenda, 
você vai ver que, estatisticamente para eles, 
ninguém assiste mais do que sete minutos e 
meio de qualquer vídeo. Quer dizer, a gente 
está vivendo na era do curta-metragem, mas a 
gente não o chama assim.

+C: A Lei n. 12.485/11, a nova Lei da Tv Paga, 
que torna obrigatório as operadoras de TV 
por assinatura a programar conteúdo nacional 
e independente em suas grades, está prestes 
a entrar em vigor. Você acha que a televisão 
pode ser um espaço para o mercado de curta-
metragem crescer? Quais obstáculos o formato 
poderia enfrentar nessa mídia?

Eu acho que não, por um problema de formato. 
O curta-metragem tem um formato muito 
conciso, onde precisa ter uma unidade estética 
que a televisão não está muito acostumada (ela 
só vê isso quando passa filmes). A televisão 
está acostumada com conteúdo em série, 
e nessa área eu acredito que vai ter muito 
espaço, e quem conseguir desenvolver bons 
conteúdos nesse formato, com certeza vai 
longe. Mas passar para a televisão envolve a 
construção de outro modelo, são tamanhos de 
tela diferentes. Enquanto o curta-metragem 
tem seu foco no festival, de ser projetado na 
telona, o conteúdo para a televisão tem que 
levar em conta o formato de exibição. Mesmo 

que nossas telas tenham crescido nos últimos 
anos e que a gente agora transmita em fullHD, 
precisamos ainda levar em consideração as 
milhões de televisões que recebem o sinal 
analógico e em telas pequenas. O coordenador 
de programação da televisão está muito 
preocupado com isso, porque ele sabe que 
quem vê aquele conteúdo e que, em última 
estância, vai determinar se aquilo vale ou não 
vale, pode estar assistindo por uma televisão 
com sinal ruim, com som ruim etc. Então, são 
quesitos técnicos muito diferentes: o conteúdo 
estar passando em uma TV pequena, muitas 
vezes no mudo, ou estar passando em uma tela 
grande e com 100% da atenção do espectador.

DOSSIÊ
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Festivais de Cinema
Universitário no Nordeste

Uma das maneiras de maior eficácia quanto 
à circulação das produções audiovisuais 
universitárias são os festivais. Na maioria 
deles tais produções dividem espaço com 
os trabalhos realizados por produtoras ou 
de forma independente, sendo muitas vezes 
deixadas de lado em prol dessas produções. A 
partir dessa problemática, surgem os Festivais 
de Cinema Universitário, direcionados 
exclusivamente para essa forma de produção, 
dentro os quais o principal representante 
é o FBCU (Festival Brasileiro de Cinema 
Universitário), porém esse festival de âmbito 
nacional não consegue contemplar todas 
as regiões brasileiras de forma igualitária. 
Paralelo a ele, surgiram festivais semelhantes 
nas diversas regiões do país, a fim de suprir 
essa deficiência dentro da produção acadêmica 
de audiovisual.

O cinema universitário é notoriamente 
reconhecido pela sua criatividade, 
originalidade e experimentação, a liberdade 
dessa forma de produção é essencial para 
o surgimento de novas tendências que 
posteriormente interferem nessa dinâmica; 
é uma maneira de superar as dificuldades 
de produção geral, sejam elas técnicas ou 
orçamentárias.

O realizador audiovisual universitário 
encontra dentro desses festivais um 
espaço adequado para o surgimento de 

questionamentos e reflexões sobre os diversos 
problemas que afetam a produção acadêmica 
de um modo geral, além de servir como uma 
vitrine para a produção de diversos locais 
e categorias distintas, sendo um ambiente 
propício para a revelação de nomes, talentos e 
tendências. Esses festivais são utilizados como 
porta de entrada para a exibição, distribuição 
e circulação, de um material que por falta 
de incentivos, iniciativas e organização são 
engavetadas e não consegue completar o 
ciclo completo da produção. A política de 
distribuição e exposição cinematográfica é 
muito difícil em relação ao que se produz fora 
do eixo das grandes distribuidoras.

No nordeste, longe dos grandes eixos de 
produção e distribuição que se localiza no eixo 
Rio de Janeiro/São Paulo, o cinema que sai das 
universidades é responsável pela visibilidade 
da região no circuito nacional, sejam através 
de exibição em festivais ou pela Internet, 
ambos recentes plataformas de divulgação 
dessas obras, que gradativamente se tornam 
junto com os cineclubes os principais aliados 
dessa forma de produção. Atualmente temos 
três festivais exclusivamente universitários 
no Nordeste, e um que tem uma categoria 
específica voltada para ele.

O NOIA – Festival de Cinema Universitário 
que acontece em Fortaleza (CE) é um dos 
pioneiros dentro da região do Nordeste, está em 
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sua décima primeira edição e depois de mais de 
uma década de realização tem potencializado 
o cinema universitário realizado no Brasil 
por meio de exibições e discussões acerca 
do fazer cinema, fomentando a produção do 
audiovisual na universidade e possibilitando 
este público espaços de discussão acerca do que 
é produzido no país e, em especial, no Ceará. 
Por isso mesmo, o Festival se insere, a cada ano, 
como um evento realmente compromissado 
em exibir os filmes produzidos nos campi, não 
de forma amadora, mas de forma única, com 
características peculiares e significativo nível 
de criatividade.

Durante o final da década de 1970, o Festival de 
Cinema de Penedo rivalizou em importância 
com as principais mostras de cinema do país. 
Construído para abrigar mais de mil pessoas, 
o Cine São Francisco, onde os filmes eram 
exibidos, viu a cidade de Penedo ser colocada 

no mapa do audiovisual no Brasil. Desde 2011, 
a cidade histórica de Penedo voltou a sediar o 
Festival de Cinema Universitário de Alagoas, 
fruto da parceria entre a Universidade Federal 
do estado com as empresas públicas e privadas 
que tem interesse no circuito de cinema 
alternativo. O público tem a oportunidade de 
assistir a filmes nacionais entre curtas e longas 
metragens e participar de debates e oficinas.

O curso de Cinema e Audiovisual da 
Universidade Federal do Recôncavo em 
parceria com o PET Cinema está promovendo 
este ano o I Festival Interno de Cinema 
da UFRB, evento integrado a Cine Virada 
Cultural e interligado à Rede de Distribuição 
– Nordeste, a fim de catalogar a produção 
audiovisual do curso e promover discussões 
acerca da estética, recepção e níveis de 
comercialização da mesma.
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