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RESUMO 

 

As transformações tecnológicas que nos permitem, hoje, sermos produtores e consumidores de 

conteúdo, ampliaram não só o acesso aos meios de produção, mas também possibilitam a emergência 

de novos espaços de intercâmbio e circulação de obras audiovisuais independentes. Neste sentido, esta 

pesquisa tem como objetivo investigar as práticas e estratégias de produção e circulação de obras 

audiovisuais independentes no Rio Grande do Norte no período de 2010 a 2018, considerando os 

formatos de curtas, médias, longas-metragens e webséries. Adotando a cartografia como aporte 

metodológico para os estudos com o audiovisual, estabelecemos diálogos com Deleuze e Guattari 

(1995), Rolnik (2006), Barros e Kastrup (2015); Rosário e Aguiar (2012); César et al. (2013); Rosário 

(2016), dialogando ainda com pesquisas sobre a produção audiovisual independente na 

contemporaneidade (IKEDA, 2018; MIGLIORIN, 2012; OLIVEIRA, 2015). Após uma mirada inicial 

das tendências apresentadas pelas produções exibidas no circuito de festivais e mostras do Estado, 

realizamos entrevistas em profundidade com sete realizadores e coletivos atuantes no período, que nos 

revelaram a heterogeneidade dos modos de produzir e circular, assumindo desde abordagens mais 

autônomas e autofinanciadas até produções com aspirações industriais, configurando a multiplicidade 

da produção audiovisual independente no Rio Grande do Norte. 

 

Palavras-chave: Produção, Circulação, Audiovisual, Cinema, Rio Grande do Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The technological transformations that allow us, today, to be productors and consumers of content, 

expanded not only the access to the means of production, but also enable the emergence of new spaces 

for exchange and circulation of independent audiovisual production. In this sense, this research aims 

to investigate the practices and strategies of production and circulation of independent audiovisual 

works in Rio Grande do Norte from 2010 to 2018, considering the formats of short and médium films, 

feature films and webseries. Adopting cartography as a methodological method for audiovisual studies, 

establishing dialogues with Deleuze and Guattari (1995), Rolnik (2006), Barros and Kastrup (2015); 

Rosario and Aguiar (2012); Cesar et al. (2013); Rosário (2016), in dialogue with independent 

audiovisual production in contemporary times (IKEDA, 2018; MIGLIORIN, 2012; OLIVEIRA, 

2015). After an initial look at the trends presented by the productions exhibited at the festival circuit 

in the State, we conducted in-depth interviews with seven directors and collectives working in the 

period, which reveal a heterogeneity of production and circulation methods, assuming from the most 

autonomous and self-financed approaches, even productions with industrial aspirations, configuring a 

multiplicity of independent audiovisual production in the State of Rio Grande do Norte. 

Keywords: Production, Circulation, Audiovisual, Cinema, Rio Grande do Norte.  
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INTRODUÇÃO 

Em Mossoró, interior do Rio Grande do Norte, um grupo de jovens articulados em torno de um 

coletivo de audiovisual mobilizam esforços para produzir um longa-metragem de ficção, que lota as 

sessões no cinema do município. A cerca de 230 km de distância, no município de Lagoa Nova, um 

jovem realizador começa a produzir de forma autônoma e divulgar seus curtas na internet, que também 

passam a circular em festivais de audiovisual. Em Alexandria, em sua primeira experiência com 

audiovisual, um cinéfilo idealiza o personagem “matuto sonhador” e realiza uma quadrilogia em longa-

metragem, com seu primeiro filme totalizando mais de 3 milhões de visualizações no youtube. Em 

Natal, capital do Estado, diversos realizadores, coletivos e produtoras começam a circular com suas 

obras em importantes festivais nacionais e internacionais, licenciando também suas obras para TV. 

Aos poucos, iniciativas por todo o RN começam a acessar recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, 

principal mecanismo de fomento ao cinema brasileiro na atualidade.  

Esses casos nos ajudam a compreender a diversidade da produção audiovisual no Rio Grande 

do Norte ao longo da década de 2010. Neste contexto, marcado por produções heterogêneas e práticas 

diferenciadas de produção e circulação – desde o chamado “cinema de uma pessoa só”, passando por 

experiências próximas ao cinema de bordas1 e à articulação em torno de agrupamentos e coletivos -, é 

possível identificar tendências que se distanciam do modelo industrial corrente no cinema brasileiro 

contemporâneo, seja através de produção colaborativa, circulação em espaços alternativos, por vezes 

encontrando na internet um público potencial, dentre outras estratégias.  

Todas essas situações emergem em um contexto em que o audiovisual adquire grande 

importância. As transformações tecnológicas que nos permitem, hoje, sermos ao mesmo tempo 

produtores e consumidores de conteúdo, ampliaram não só o acesso aos meios de produção, mas 

também possibilitam a emergência de novos espaços de intercâmbio e de exibição de obras 

audiovisuais independentes.  

 

Mas, afinal, de que audiovisual estamos falando?  

Os avanços da tecnologia digital, ampliação do acesso à internet e o barateamento de 

dispositivos móveis nos proporcionam, hoje, acesso aos mais diversos tipos de conteúdo audiovisual, 

que estão ao alcance de nossos dedos, modificando a forma com que nos relacionamos com as imagens 

e constituindo novos comportamentos. Os youtubers e vídeos amadores se disseminam e ganham as 

redes segundo razões não previsíveis. Somos não só espectadores, mas também potenciais produtores 

de conteúdo.  

Considerando esse contexto, compreendemos que a linguagem audiovisual engloba uma 

grande diversidade de gêneros e formatos, que se disseminam em circuitos variados: cinema, televisão, 

 
1 Cf. CANÉPA e SUPPIA, 2013.  
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sites de armazenamento de vídeos, peer-to-peer, cineclubes, mostras itinerantes, etc. Trata-se, 

portanto, de um universo bastante abrangente, tornando-se necessário deixarmos claro qual audiovisual 

independente ao qual nos referimos.   

Diante desta efervescência e diversidade que o cenário local nos oferece, em diálogo com as 

possibilidades suscitadas pelo digital, surge o desejo de empreender uma cartografia do audiovisual 

independente no Rio Grande do Norte, no intuito de compreender as práticas de produção e circulação 

de obras locais no período compreendido entre 2010 a 2018. Assim, para fins desta pesquisa, optamos 

por analisar a produção que engloba curtas, médias e longas-metragens, e ainda webséries, 

desconsiderando filmes institucionais, conteúdo jornalístico e obras publicitárias. 

 

Independente...em relação ao quê? 

No Brasil, o debate acerca da produção independente veio à tona em diversos momentos da história 

do cinema, adotando por vezes um viés historiográfico, econômico, político, estético ou temático2. Ao 

estudar as práticas e representações de uma geração de jovens realizadores, Oliveira (2015) propõe 

que pensemos a categoria “independente” como relacional, isto é, independente em relação a quê?  

 

Todo momento de consolidação de um discurso e de um conjunto de 

práticas mais industriais (...) tende a suscitar um movimento de 

contestação que é caracterizado, pela crítica e por vezes pelos próprios 

produtores, como independente. Isso nos leva à compreensão de que a 

noção de independência deve ser entendida fundamentalmente como 

uma categoria relacional: designa grupos e indivíduos que se posicionam 

em contestação a um paradigma de produção que se apresenta como 

vigente (ou dominante). (ibidem, p. 9)  

 

Para a ANCINE, Agência Nacional do Cinema, órgão hoje responsável não só pela regulação, mas 

atuando também no fomento ao cinema e audiovisual no Brasil, o conceito de produção independente 

também abrange uma infinidade de práticas, incluindo obras de caráter comercial ou não comercial, 

em qualquer duração e formato, que sejam produzidos por agentes independentes de empresas de 

exibição e distribuição – em suma, todos exceto a Globo Filmes3. A produção independente, assim, 

seria empregada para designar tanto filmes como “Tropa de Elite”, viabilizados através de produtoras 

consolidadas no mercado cinematográfico, quanto obras de realizadores independentes que atuam fora 

do eixo, sem recursos públicos, em caráter colaborativo. Esta perspectiva parece-nos insuficiente e 

controversa, levando em conta o viés industrialista que vem norteando as políticas públicas 

implementadas nos últimos anos.  

 
2 Cf. MELO (2014).  
3 Para a ANCINE – Agência Nacional do Cinema, são produtoras independentes as empresas registradas no órgão que não 

sejam controladoras, controladas ou coligadas a programadoras, empacotadoras, distribuidoras ou concessionárias de 

serviço de radiodifusão de sons e imagens.  
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De fato, consideramos o audiovisual independente como uma categoria que abarca uma produção 

heterogênea, com gradações e que reúne práticas diferenciadas4. Mas para nós, é importante destacar 

uma marca que nos parece central. Falar sobre audiovisual independente remete a práticas que destoam 

de um modelo industrial, de um ponto de vista sociológico. Nesse sentido, concordamos com a 

perspectiva apresentada por Oliveira (2015, p. 2): “o que diferencia esse cinema é sua organização 

social e a posição que realizadores ocupam no grande campo do cinema”.   

Assim, chamamos de independente a produção que se distancia de um modelo industrial, 

organizado a partir de práticas industriais, baseando-se na prerrogativa da profissionalização, 

especialização do trabalho, maior hierarquização das funções e da impessoalidade (OLIVEIRA, 2015, 

p. 8), cujo principal mercado são as salas de exibição e outros segmentos com viés comercial. 

Evidentemente, o industrial e o independente configuram-se como parâmetros analíticos, não 

representando nenhuma dessas categorias conjuntos coerentes e homogêneos de práticas, valores e 

representações. No campo da experiência, é perceptível o quanto as vivências adquirem mais 

complexidade, assumindo configurações intermediárias. É notável o quanto, por vezes, um mesmo 

realizador ou grupo pode transitar de uma categoria para outra, sendo possível, simultaneamente, estar 

envolvido em um projeto com orçamento de mais de R$ 1 milhão junto a uma produtora, e ao mesmo 

tempo continuar realizando filmes ´de uma pessoa só´ ou sem recursos.  

 

Cartografando o audiovisual independente no Rio Grande do Norte 

No Brasil, no que diz respeito à produção contemporânea, é comum encontrarmos na literatura 

textos que se debruçam na análise dos longas-metragens lançados comercialmente no Brasil a partir 

da Retomada, em sua maioria do gênero ficção. Não por acaso, a clássica pergunta: “É filme ou é 

documentário?”, presente no imaginário popular, associa de imediato cinema a longas-metragens de 

ficção, desconsiderando outros gêneros e formatos.  

Se optássemos por analisar, entre 2010 e 2018, o audiovisual produzido no Rio Grande do 

Norte utilizando os mesmos critérios, ou seja, filmes lançados em salas de exibição do circuito 

comercial no Brasil, logo perceberíamos que se trata de uma estratégia não apenas insuficiente como 

também inviável, tendo em vista que o último lançamento aconteceu no início dos anos 805. Esse dado 

poderia nos levar a concluir que não existe produção de longa-metragem no Rio Grande do Norte desde 

 
4“Categoria independente é heterogênea (representa um conjunto diverso e não coerente de práticas fílmicas), relacional 

(não se trata de um conceito absoluto ou essencializado, mas de uma representação que se define em relação a outras), que 

não é binaria (não se resume a oposição independente ou não-independente), e que se comporta na forma de um continuum, 

e multidimensional, (sendo composta por múltiplas dimensões que também se comportam como continuuns específicos”. 

[OLIVEIRA, 2015, p. 19)  
5 O último longa-metragem rodado no Estado, dirigido por um potiguar e lançado em circuito comercial de cinema, até 

2018, teria sido “Boi de Prata”, de Augusto Ribeiro Júnior, rodado em 1978 e lançado no início dos anos 80. 

(FERNANDES, 2007).  
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então - o que, como veremos mais adiante, é equivocado. 

Para dar conta da diversidade do audiovisual independente no Rio Grande do Norte, torna-se 

necessário englobar outros modos de produção emergentes e que destoam desse modelo industrial, que 

tem como norteador a exibição em circuito comercial. Nos últimos anos, autores como Ikeda e Dellani 

(2014), Migliorin (2012) e Oliveira (2015) tem deslocado o olhar para essa produção independente, 

que eclode no Brasil no início do século XXI, operando práticas diferenciadas de produção e 

circulação. Como desconsiderá-las, tendo em vista a profusão de imagens e sons que permeiam nosso 

cotidiano, acessíveis nas mais diferentes telas? 

Dessa forma, nossa proposta consiste em analisar as práticas de produção e circulação de curtas, 

médias e longas-metragens, além de webséries, no período compreendido entre 2010 a 2018, tendo 

como recorte obras exibidas em circuitos não comerciais, isto é, mostras e festivais, cineclubes, sites 

de armazenamento de vídeos, dentre outros.  

Dentre esses espaços de circulação não comercial, temos como proposta desenvolver a pesquisa 

a partir da produção independente exibida em festivais e mostras de audiovisual, que tem cada vez 

mais se destacado como instâncias de legitimação e fruição coletivas. Compreendendo a problemática 

que se desenha - que diz respeito a se tratarem de obras que demonstram certa adequação a um modo 

institucionalizado de produção, sem contar que passam por uma curadoria –, vemos essa estratégia, na 

verdade, como um ponto de partida6. Dentro de uma perspectiva cartográfica, pretendemos traçar 

linhas gerais dessa produção para, a partir disso, empreender nossa busca e ampliar o olhar para 

práticas dissidentes desses modelos.  

 

Por que falar sobre o tema?  

O interesse pela pesquisa parte do meu envolvimento como espectadora da produção local desde 

2005 e, posteriormente, como produtora e realizadora audiovisual a partir de 2010. Nesse sentido, 

destacam-se três pontos centrais em meu percurso: a experiência junto ao Coletivo Caboré 

Audiovisual7, grupo do qual fui integrante de 2013 a 2019; a minha vivência junto a Associação 

Brasileira de Documentaristas e Curta-metragistas do Rio Grande do Norte (ABDeC/RN), entidade 

representativa dos profissionais do audiovisual da qual me tornei associada e, posteriormente, 

secretária durante a gestão 2015-2017 e, por fim, minha atuação junto ao projeto Trinca Audiovisual, 

mostra itinerante de cinema potiguar com a qual pude circular pelo Rio Grande do Norte entre 2016 e 

2018, experiência que me permitiu ampliar meu olhar para um universo ainda desconhecido da 

 
6 Como veremos, esse recorte não é suficiente para formatos como longas-metragens e obras seriadas, por exemplo, sendo 

necessário outras estratégias e definições de critérios adicionais que possam dar conta dessa produção.  
7 O Caboré Audiovisual é um coletivo de realizadores independentes, atuante no Rio Grande do Norte, que tem como foco 

o desenvolvimento de conteúdo audiovisual, além de realizar ações formativas e de exibição. Mais informações: 

www.caboreaudiovisual.com.br 

http://www.caboreaudiovisual.com.br/
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produção no Estado.  

Nessa trajetória, foi possível perceber um cenário de constantes mudanças, relacionadas a 

múltiplos fatores, como as repercussões das políticas públicas pensadas para o setor, a ampliação das 

oportunidades de formação, a crescente demanda por conteúdos audiovisuais em nossa sociedade, a 

ampliação do acesso aos meios de produção, dentre outros.  

Apesar dos aparentes avanços, ainda é notável a carência de pesquisas que possam ampliar o olhar 

sobre esse cenário emergente. No livro “Écran Natalense”, obra clássica que se dedica à história do 

audiovisual no Rio Grande do Norte, há registros de que a atividade cinematográfica nas décadas de 

1970 e 1980 resumiu-se a produção pontual de dois longas-metragens rodados no Estado – Jesuíno 

Brilhante, rodado em 1973 por William Cobbett; e Boi de Prata, de Augusto Ribeiro Júnior, rodado 

em 1978 e lançado no início dos anos 80, além de experiências gravadas em super-8 (FERNANDES, 

2007, p. 66-67).  

Sobre a produção audiovisual local nos anos 1990, há poucas informações, em geral mais 

focadas em iniciativas de cunho social e/ou televisivas, possivelmente em decorrência dos altos custos 

de equipamentos de filmagem e edição. Do ponto de vista de exibição e circulação das obras, são quase 

inexistentes os registros que vão além de cineclubes e salas de exibição comercial - inicialmente em 

cinemas de rua e, em seguida, para os complexos em shoppings centers.  

Com o barateamento dos equipamentos a partir dos anos 2000, a produção começa a se tornar 

constante, mas ainda tímida. É nesse período que se observa também a emergência e consolidação de 

diversos festivais e mostras, como o Goiamum Audiovisual (2007), CurtaCom (2005), Curta Natal 

(2005), que também parecem ser catalisadores desse processo (LIMA et BOTELHO, 2012).   

 Já a partir de 2010, o cenário dá sinais de significativas transformações, sendo necessário um 

maior aprofundamento para tentar compreender quais são as dinâmicas e práticas propulsoras dessa 

cadeia produtiva em desenvolvimento. O aumento de ações de formação voltadas ao audiovisual – 

cursos de graduação, pós-graduação e técnicos, além de oficinas e cursos livres -, barateamento dos 

equipamentos de produção de vídeo, ampliação do acesso à internet, a repercussão de políticas 

públicas, adoção de práticas colaborativas e a emergência de formas alternativas de financiamento8 

também são possíveis fatores que contribuem para o desenvolvimento do audiovisual no Rio Grande 

do Norte.   

Diante da incipiente bibliografia a respeito da produção local e das transformações que se 

verificam no cenário audiovisual independente no Estado, busco compreender como se configura a 

 
8 Plataformas de crowdfunding tem possibilitado a realização de algumas produções no Rio Grande do Norte. Os curtas-

metragens “Ainda Não Lhe Fiz Uma Canção de Amor” (2015), de Henrique Arruda, “Ília” (2015), de Dhara Ferraz e 

Moniky Rodrigues, e a websérie “SEPTO” (2016), coprodução da Marmota Filmes e Coletivo Caboré Audiovisual, são 

alguns desses exemplos.  
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produção e a circulação audiovisual contemporânea no Rio Grande do Norte, buscando investigar a 

complexidade e dinamicidade dos fenômenos apontados, tendo em vista ainda a minha conexão e 

envolvimento no contexto que proponho pesquisar. Assim, temos como ponto de partida a seguinte 

pergunta: Como se configuram as práticas de produção e circulação de conteúdo audiovisual 

independente no Rio Grande do Norte no período de 2010 a 2018?  

Nesse sentido, interessa-nos investigar: quais as estratégias utilizadas na produção de conteúdo 

audiovisual independente pelos realizadores no Rio Grande do Norte? É possível considerá-las em 

uma dimensão colaborativa? Apresentam um caráter mais autônomo? Quais os impactos do 

financiamento público na produção de conteúdo audiovisual neste período? Quem são esses sujeitos e 

onde se dá esta produção? Quais os espaços de circulação dessas obras? Quais as estratégias utilizadas 

para que elas acessem o público? 

Nossas premissas são de que a cadeia produtiva do audiovisual no Rio Grande do Norte tem 

passado por inúmeras mudanças nos últimos anos, fenômeno que se expressa na ampliação da 

produção, das janelas de exibição, oportunidades de formação e de financiamento. Contudo, 

permanecem ainda pouco vistas pelo público local e às margens do mercado nacional, na medida em 

que se diferem de um modelo industrial de produção. Dessa forma, interessa-nos investigar quais os 

diferentes fatores que podem estar relacionados ao contexto e investigar a produção atual considerando 

questões técnicas, econômicas, territoriais, afetivas, dentre outras. 

Para isso, no primeiro capítulo propomos uma discussão sobre o cenário audiovisual no Rio Grande 

do Norte, partindo de publicações e pesquisas que se debruçaram sobre o tema, buscando aprofundar 

aspectos como circuito exibidor, cursos e ações formativas, produção e políticas públicas. Já no 

segundo capítulo, apresentamos os aspectos metodológicos da pesquisa, descrevendo as técnicas e 

ferramentas adotadas, além de apontar algumas tendências gerais no que se refere a produção e 

circulação de obras audiovisuais independentes no Estado. Baseando-nos no conceito de cartografia 

aplicado aos estudos de audiovisual discutido por Rosário e Aguiar (2012) como procedimento 

metodológico, buscamos uma construção e reflexão metodológica própria em diálogo com a temática 

proposta.  

Por se configurar como uma pesquisa exploratória, da qual se dispõe de poucos dados e que tem 

como finalidade oferecer uma descrição do fenômeno (OROZCO; GONZÁLES, 2012), nosso percurso 

apontou para uma abordagem que consistiu inicialmente na pesquisa de campo, produzindo dados que 

apontaram qual o aporte teórico-conceitual mais apropriado. Assim, a pesquisa nos direcionou a 

estabelecer diálogos com pesquisadores que se debruçam sobre a produção audiovisual independente 

no Brasil contemporâneo (IKEDA, 2018, MIGLIORIN, 2012, OLIVEIRA, 2015), além de abordar 

aspectos históricos do audiovisual no Rio Grande do Norte (FERNANDES, 2007; LIMA; BOTELHO, 

2012; SCKAFF, 2014; CRUZ et al., 2016). 
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Por fim, buscamos no terceiro capítulo discutir aspectos relacionados às práticas adotadas no 

audiovisual independente produzido no Rio Grande do Norte - considerando sua dimensão singular e 

coletiva -, a partir da experiência de sete realizadores, produtores e/ou agrupamentos, priorizando 

diferentes modos de produzir e circular.  

Com esta pesquisa, esperamos contribuir com a construção de mapas provisórios que nos 

auxiliem a refletir sobre a produção audiovisual que tem sido desenvolvida no Estado. Assim, é 

importante que as considerações aqui presentes possam vir a ser apropriadas, confrontadas e 

reinventadas, para que possamos continuar em movimento e atentos às transformações das paisagens 

ao nosso redor, buscando acompanhar as nuances do horizonte que se anuncia.    
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1. O AUDIOVISUAL INDEPENDENTE NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

“Nada mais pretensioso do que realizar uma cartografia do audiovisual independente no Rio 

Grande do Norte”, foi o pensamento que surgiu logo depois que escrevi, pela primeira vez, o projeto 

desta pesquisa. Por mais necessário que parecesse, o que me inquietava era que parecia se tratar de um 

gesto grandioso demais. Afinal, como dar conta da produção audiovisual realizada no Estado, 

considerando minha experiência centrada na capital, espaço privilegiado em ações de formação, 

produção e exibição? Quais critérios utilizar para empreender a pesquisa? Que metodologias utilizar? 

O que está por trás das decisões que evidenciam certas obras e deixam de fora outras? 

Sinto que as questões não foram esgotadas, mas algumas respostas – provisórias – foram 

surgindo no decorrer da pesquisa. E, para minha surpresa, não foi durante minhas leituras que elas 

foram sendo elaboradas, mas a partir de espaços de discussão sobre o campo, que incluíam debates 

abrangentes sobre cinema, arte e política, feminismo e contra hegemonia, provocadas por falas de 

colegas (muitas vezes realizadoras, produtoras e pesquisadoras como eu) que me instigavam a assumir 

meu posicionamento e abrir espaço para uma militância que ansiava tomar corpo. 

Antes de iniciar a pesquisa, parecia urgente compreender a noção de cartografia utilizada no 

âmbito das ciências sociais. Assim, partindo dos apontamentos de Rosário (2016), e de artigos em 

coautoria com Aguiar (2012), busquei compreender melhor as propostas de Rolnik (2006) e Deleuze 

e Guattari (1995), de modo que logo percebi que a cartografia se distanciava de um viés totalizante e, 

portanto, parecia uma perspectiva metodológica bastante adequada às minhas inquietações. Ao invés 

de um decalque, produzir um mapa, assumindo seu caráter provisório e a implicação do pesquisador 

durante sua elaboração, sem pretender apagar as marcas do processo. 

Suspiro aliviada, sentindo-me um animal que reconhece a matilha. Tendo a cartografia como 

fio condutor da pesquisa, em paralelo com minha atuação no campo do audiovisual como produtora, 

realizadora e, aqui, pesquisadora, compreendo que se trata de um primeiro gesto, uma busca. Pautada 

pelo engajamento e postura crítica, talvez a questão seja lançar luz àquilo que é possível ver, a partir 

do lugar que ocupo. É, portanto, insuficiente, por vezes precário; há zonas de opacidade que certamente 

não dou conta. Mas, a partir do momento em que me ponho em diálogo, em construção coletiva, outros 

mapas virão, outros relatos emergem, tecendo novos cenários e discursos que nos permitem, juntos, ir 

além. 
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1.1 Uma História em Construção: Exibição, Formação e Produção 

 

1.1.1 O cinema chega ao RN: Notas sobre o circuito exibidor 

Em reportagem publicada no jornal “A República” no ano de 1898, a primeira exibição 

cinematográfica no Rio Grande do Norte é descrita como “uma das melhores diversões que temos 

gosado nesta capital”. O relato consta no livro Écran Natalense (2007), do jornalista e escritor Anchieta 

Fernandes, que, a partir de livros, reportagens de jornais e revistas que circulavam o Estado e da própria 

experiência do autor, nos traz informações relevantes sobre o cinema no Estado até meados dos anos 

1990. 

Ainda hoje, Fernandes é uma das poucas fontes que abordam a história do cinema no Rio Grande 

do Norte no século XX, tratando-se portanto de um campo marcado por inúmeras lacunas. A partir dos 

anos 2000, alguns realizadores que são também pesquisadores (LIMA e BOTELHO, 2013; SCKAFF, 

2014, DE OLIVEIRA, 2015), vinculados a instituições de ensino superior, começam a desenvolver 

trabalhos sobre a produção audiovisual do Estado, em geral focadas em experiências recentes. 

Segundo Fernandes (2007), a primeira exibição cinematográfica do Estado aconteceu em Natal em 

1898, na qual a população pôde assistir a algumas cenas através do cinematógrafo trazido pelo 

empresário Nicolau Parente. Outras exibições itinerantes passaram a acontecer no Rio Grande do Norte 

no período, em geral em locais semifechados ou ao ar livre, até que em 1908 é inaugurado em Mossoró 

o Cine-Teatro Almeida Castro. 

 A menção à primeira sala de cinema no Rio Grande do Norte que se tem notícia ter sido 

inaugurada em Mossoró consta nos adendos da segunda edição do Écran Natalense. Até então, o autor 

apresentava o Cinema Natal, situado no Teatro Carlos Gomes, hoje Teatro Alberto Maranhão, como a 

primeira sala de cinema inaugurada no Rio Grande do Norte, em 1909. 

 Ao mesmo tempo que reconhecemos a importância da obra de Fernandes (2007), torna-se 

evidente a carência de informações sobre o circuito exibidor no Rio Grande do Norte como um todo, 

permanecendo os relatos bastante centrados em atividades na capital potiguar9. Ainda que à segunda 

edição do Écran Natalense tenham sido acrescentadas informações sobre cinemas existentes em 

diversos municípios - Mossoró, Caicó, Assú, Lajes, Caraúbas, dentre outros -, as experiências não são 

aprofundadas, tratando-se de uma lacuna a ser explorada, a fim de compreender como ocorreram as 

dinâmicas das salas de cinema no século XX no Estado. 

Assim, considerando o recorte do circuito exibidor da capital potiguar, inúmeras salas de ci-

nema de rua foram abertas, muitas delas com pouco tempo de vida. Dentre as que conseguiram se 

consolidar, destaca-se o Cinema Polytheama (1911 – 1933?), primeira sala exclusivamente dedicada 

 
9 Como exceção, destacamos o livro de Xavier Filho (2003), que nos traz registros sobre as salas exibidoras existentes em 

Currais Novos. 
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a exibições cinematográficas; o Cinema Rex (1936-1972); o Cinema São Luiz (1946 – 1974), Cinema 

Rio Grande (1949 - 1991)10, Cine Nordeste (1958-2008?), dentre outros. Observa-se como tendências 

a instalação de novas salas de cinema em Natal nos anos 40 e 5011, com declínio nos anos 80 até o 

fechamento de diversas salas ao longo da década de 1990, dando espaço aos multiplex em shoppings 

centers12 (MARQUES, 2016).   

 

1.1.1.1 O Cineclubismo no Estado 

Surgindo como espaços destinados a discussão da produção cinematográfica, em sua maioria 

priorizando filmografias que destoavam dos títulos norte-americanos que dominavam o circuito 

comercial, o movimento cineclubista teve forte repercussão no Brasil ao final da década de 1950, 

espalhando-se por todo o país ao longo dos anos 1960. No Rio Grande do Norte, Fernandes (2007) faz 

menção ao pioneirismo do Cine-Clube de Natal, criado em 1958, mas destaca a atuação do Cine-Clube 

Tirol, fundado em 1961, que desenvolveu ao longo de seus 23 anos de atuação ações de exibição, 

formação e debate, sendo também celeiro para realizadores. 

Em sua monografia sobre o Cine-Clube Tirol, a historiadora Silvia Ramos relata: 

 
Foi em 1961 que nasceu o mais significativo e atuante cineclube de 

Natal: o Cineclube Tirol. O cineclube contava com a participação de 

jovens, exclusivamente rapazes, oriundos de movimentos católicos como 

a Juventude Estudantil Católica (JEC) e a Juventude Operária Católica 

(JOC), além de ex-alunos do colégio Marista Santo Antônio. Os 

primeiros participantes tinham entre dezoito e vinte cinco anos. (2002, p. 

26-27) 
 

Com o objetivo de exibir e debater filmes com propostas estéticas diferenciadas, o Cine-Clube 

Tirol firmou parcerias com exibidores e passou a trazer para Natal mostras temáticas e títulos que não 

acessavam o circuito comercial, criando assim o “Cinema de Arte”13. Além disso, atuava na área de 

formação, promovendo cursos, debates, mesas redondas e, em 1975, realizando em Natal o I Encontro 

da Federação Nordeste de Cineclubes. 

No entanto, para Ramos (2002), um dos legados mais relevantes da atuação do Cineclube Tirol 

se deu na década de 1980, quando os sócios realizaram uma série de cursos de formação cineclubista 

 
10Em 1991, o Cine Rio Grande se desmembra em duas salas de cinema, transformando-se no Cine Rio Verde, que 

encerra suas atividades em 2003 (MARQUES, 2016). 
11 “Um novo surto de interesse sobre o cinema, refletido de maneira óbvia na instalação de novas salas de exibição, 

ocorre nas décadas de 1940 e 1950, durante os chamados “Anos Dourados da Invasão Cultural Norte-Americana” no 

Brasil, iniciada ainda antes da Segunda Guerra Mundial” (MARQUES, 2016).  
12 Segundo Santos (2014), a Kinoplex foi a primeira rede a chegar no RN, instalando-se em 2001; seguida da Moviecom 

(Praia Shopping, 2003), Cinemark (Midway Mall, 2006) e Cinépolis (Natal Shopping, 2013).  
13“Inicialmente, o pessoal encontrava-se somente para debater os cartazes do circuito comercial, pois não havia dinheiro 

para exibições próprias. Em fevereiro de 1963, o Cine Clube concretizava uma de suas metas principais, implantando o 

Cinema de Arte” (Fernandes, 2007, p. 69-70). Importante ressaltar que os debates aconteciam no salão paroquial e eram 

restritas aos sócios, conforme nos relata Ramos (2002). 
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no interior do Estado, incentivando a criação de outros cineclubes, destacando-se o da cidade de 

Janduís. Nesse sentido, nota-se uma lacuna em relação a atividade cineclubista no interior do Rio 

Grande do Norte, havendo carência de pesquisas que aprofundem essa questão. 

Há ainda outras iniciativas apontadas por Fernandes (2007), mas não recebem maior 

aprofundamento14. É possível que tenham se tratado de projetos pontuais, por vezes não continuados, 

de forma que o Cine-Clube Tirol parece se destacar devido ao longo tempo de atuação, a relevância 

de suas ações e seu caráter institucional, na medida em que se tratava de uma entidade dedicada 

exclusivamente à atividade cineclubista. 

Após o encerramento de suas atividades, em 1984, uma iniciativa semelhante aconteceu apenas 

em 2005, com a criação do Cineclube Natal. A associação tem atuado de forma sistemática 

promovendo o estudo, a difusão e discussão de obras audiovisuais por meio de exibições, debates, 

cursos, conferências, publicações e atuação na política cultural da cidade. Inicialmente atuando com 

sessões mensais, desde 2011 o Cineclube Natal tem focado na realização de mostras temáticas para 

públicos diferenciados (MARQUES e LIMA, 2016). 

Além do Cineclube Natal, diversos projetos cineclubistas começaram a surgir vinculados 

instituições de ensino superior e por parte da sociedade civil, havendo também o crescimento do 

circuito exibidor através de mostras e festivais, programas de TV, como veremos adiante.   

 

1.1.2 Formação em Cinema e Audiovisual no Rio Grande do Norte 

 

1.1.2.1 Ensino Superior 

A oferta de cursos de ensino superior voltados ao cinema inicia-se no Brasil na década de 

196015, sendo as precursoras vinculadas a instituições privadas: a Escola Superior de Cinema da 

Universidade Católica de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e a Escola Superior de Cinema São Luiz, 

em São Paulo, ambas fundadas em 1962 (SILVA, 2012). Na rede pública, em 1963 é criado o Curso 

de Cinema da Universidade de Brasília, seguindo-se inúmeras instituições no país. Em pesquisa 

realizada sobre o ensino de cinema no país, Silva (2012) relembra os problemas estruturais e 

financeiros que acometeu a maioria desses cursos, ocorrendo uma revalorização após o período 

conhecido como Retomada do Cinema Brasileiro, em meados da década de 1990. 

No Rio Grande do Norte, o primeiro curso de Cinema surgiu em 2009, vinculada à 

Universidade Potiguar (UnP). Até então, do ponto de vista da formação em ensino superior, era o curso 

de Jornalismo da UFRN, com origens no ano de 1962, que mais se aproximava da atividade 

 
14O autor cita o Cineclube Sesc (1967), Cine-clube Amarte e Cine-clube de Mossoró, que “não vingaram em definitivo” 

(2007, p. 75). 
15 Esse dado gera divergência. Segundo Marques de Melo (apud Ferreira, 2014, p. 2): “Na década de 1950, surgiram as 

escolas de cinema e publicidade”.  
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cinematográfica16, tendo como egressos realizadores como Paulo Laguardia, Paulo Dumaresq, Mary 

Land Brito, Dênia Cruz e Ariane Mondo, que acabam desenvolvendo uma trajetória profissional entre 

a comunicação social e o audiovisual.  

Em 2002, o curso de Jornalismo passa por uma mudança na estrutura curricular, passando a ser 

denominado Comunicação Social, com duas habilitações: Jornalismo e Radialismo17. Neste mesmo 

ano, é criado na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (UERN) o Curso de Comunicação 

Social, ofertando as habilitações em Jornalismo, Radialismo e Publicidade e Propaganda. 

Assim, com a criação da habilitação em Radialismo18, parecia surgir no Estado um curso mais 

próximo à formação em audiovisual, embora visivelmente direcionado ao exercício da produção 

televisiva e radiofônica. De acordo com as estruturas curriculares de ambas as instituições no Estado, 

as competências do radialista estariam relacionadas à elaboração de produtos audiovisuais, incluindo 

roteiro, direção, produção, fotografia e edição, podendo atuar na administração, criação e produção 

audiovisual para rádio e televisão. 

Voltado especificamente à formação em audiovisual, surge em 2009 o curso de graduação em 

Comunicação Social - Cinema na Universidade Potiguar (UnP), instituição privada com atuação em 

Natal/RN, tendo a primeira turma ingressado em 2010. Constava no projeto pedagógico do curso o 

objetivo de “formar cidadãos habilitados para criação, crítica, produção e difusão de conhecimentos 

científicos, tecnológicos e culturais no campo do Cinema e do Vídeo Digital, aptos a trabalhar no setor 

audiovisual, considerando as possibilidades de uso de novas linguagens sob o critério da ética e da 

estética audiovisual”19.  

Após a experiência com o curso de cinema, a UnP reformula a proposta e, em 2015, abre 

processo seletivo para o curso de Produção Audiovisual, agora como tecnólogo, com duração de dois 

anos. Segundo o guia do curso, disponibilizado no site da instituição, o egresso “é um profissional com 

ampla formação na área de audiovisual, tem habilidades técnicas, visão crítica e sensibilidade 

artística”20, estando apto a desempenhar e a organizar qualquer etapa e função da cadeia produtiva 

audiovisual, incluindo direção, produção, finalização, crítica especializada, dentre outros. 

 
16A primeira estrutura curricular do curso foi criada em 1960, contemplando disciplinas voltadas para o jornalismo 

impresso, televisivo e radiofônico, em sua maioria. No entanto, constava como componente obrigatório uma disciplina 

intitulada “Comunicação Cinematográfica”, ofertado no 4º nível com carga horária de 60h. A estrutura curricular foi 

mantida até 2002. (COELHO, 2016b) 
17 A incorporação da habilitação de Publicidade e Propaganda no curso de Comunicação Social da UFRN se deu em 2009. 
18 Para aprofundar a questão dos cursos de Radialismo no Brasil, cf. Prata e al (2014). 
19 Documento disponível em: https://unp.br/arquivos/pdf/cursos/graduacao/escolagestaoenegocios/ppc-cinema.pdf. 

Acesso em 22/08/2018. 
20 Documento disponível em: https://unp.br/wp-content/uploads/2015/06/Guia-de-Curso-2018-UnP-

Produ%C3%A7%C3%A3o-Audiovisual.pdf. Acesso em 22/08/2018. 

https://unp.br/arquivos/pdf/cursos/graduacao/escolagestaoenegocios/ppc-cinema.pdf
https://unp.br/wp-content/uploads/2015/06/Guia-de-Curso-2018-UnP-Produção-Audiovisual.pdf
https://unp.br/wp-content/uploads/2015/06/Guia-de-Curso-2018-UnP-Produção-Audiovisual.pdf
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Mais recentemente, por recomendação do Ministério da Educação – MEC, em 2017, entra em 

vigor uma nova estrutura, mais sintonizada com as novas dinâmicas comunicacionais. A UFRN 

encerra a oferta da habilitação em Radialismo, abrindo vagas para a habilitação em Audiovisual.  

No gráfico a seguir, elencamos informações preliminares sobre os cursos ofertados no âmbito 

do ensino superior no Rio Grande do Norte, voltados especificamente à produção audiovisual21: 

 

ENSINO SUPERIOR (Graduação) 

Curso IES Tipo Média de 

Conclusão 

Sede Início* Término** Resolução 

Comunicação 

Social – 

Radialismo 

UFRN Bacharelado 4,5 anos Natal 2002 Em 

vigência*** 

 

Comunicação 

Social – 

Radialismo 

UERN Bacharelado 4 anos Mossoró 2003 Em vigência Resolução N° 

054/2002 – 

CONSEPE/UERN, 

de 2 de outubro de 

2002.  

Comunicação 

Social – 

Cinema 

UnP Bacharelado 4 anos Natal 2010 2015 Resolução n. 

037/2009 – 

ConSUni, de 29 de 

outubro de 2009 

Produção 

Audiovisual 

UnP Tecnólogo 2 anos Natal 2015 Em vigência Resolução Nº 

064/2006 

ConSUni/UnP de 

30/05/2006/Resoluç

ão n. 033/2014 – 

ConSUni/UnP de 

09/09/2014. 

Audiovisual UFRN Bacharelado 4,5 anos Natal 2017 Em vigência  

*Primeira turma ofertada 
** Ano de conclusão da última turma.  

*** Na migração para o curso de audiovisual, alguns alunos optaram por permanecer cursando radialismo.  
Fonte: COELHO (2019). 

 

Considerando o ensino em pós-graduação, cabe destacar ainda a experiência da especialização 

em Cinema pela UFRN (2014 – 2016), que resultou em duas turmas formadas, e a especialização em 

Cinema e Linguagem Audiovisual pela Estácio, este último em caráter de ensino à distância. Em 2018, 

a UFRN iniciou ainda a oferta da especialização em Produção de Documentário, vinculado ao 

Departamento de Comunicação Social.  

 
21Embora não diretamente relacionado ao audiovisual, cabe destacar ainda o curso superior em Produção Cultural, ofertado 

pelo IFRN em 2009, que acaba sendo celeiro de diversos produtores e realizadores. 
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Embora apresente caráter de nível médio integrado, destacamos ainda o curso de Multimídia 

oferecido desde 2014 pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) em Natal, que integra o 

ensino médio ao ensino profissionalizante, contando com uma estrutura curricular que contempla 

disciplinas como Fundamentos da Linguagem Audiovisual, Captação de Vídeo, Edição em 2D e 3D, 

dentre outras.  

 

1.1.2.2 Cursos Livres 

Ainda considerando as atividades formativas voltadas ao cinema, Fernandes (2007) nos traz 

informações acerca de cursos livres realizados entre as décadas de 60 e 80, em geral oriundos de 

iniciativas da sociedade civil organizada, instituições culturais, dentre outros. Um exemplo foi o Curso 

de Cinema promovido pelo Cineclube Tirol em 1961, tendo a entidade também desenvolvido cursos 

de formação cineclubista na década de 80. 

Já na década de 1970, o autor destaca a realização do curso de Cultura Cinematográfica em 

1975, com a presença dos críticos e pesquisadores Paulo Emílio Gomes, Jean Claude-Bernardet e 

Ismail Xavier. A ação foi promovida pela Fundação José Augusto (FJA), entidade vinculada ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Norte, através do Departamento de Cinema, criado em 197422. 

Considerando o período que abrange as décadas de 1980 e 90, a bibliografia sobre atividades 

formativas no Estado é escassa. A partir dos anos 2000, encontramos apontamentos relevantes a partir 

de trabalhos acadêmicos, destacando-se uma monografia intitulada “Guia do Cinema Potiguar” 

(FIUZA, 2008), dissertação de mestrado sobre o Ponto de Cultura Cinema para Todos (CUNHA, 

2012), artigo sobre o cenário audiovisual entre os anos de 2007 e 2012 (LIMA e BOTELHO, 2013), 

dissertação sobre as atividades formativas do Coletivo Caminhos Comunicação e Cultura (SCKAFF, 

2014), além de artigos presentes no livro “Claquete Potiguar – Experiências Audiovisuais no Rio 

Grande do Norte” (CRUZ et al, 2016). 

 A partir destas pesquisas, encontramos registros de inúmeras oficinas e cursos livres ligados 

ao cinema e audiovisual a partir de 2005, que podem ser enquadrados nos seguintes tipos: a) projetos 

realizados por coletivos, agrupamentos autônomos, associações, ONGs, produtoras, etc.; b) atividades 

formativas ofertadas por órgãos estatais, frutos de programas e projetos dos governos federal, estadual 

ou municipais; e c) cursos vinculados a mostras e festivais de audiovisual. Em sua maioria, trataram-

se de ações pontuais e descontinuas, havendo algumas poucas iniciativas que apresentaram caráter 

mais regular. 

 Enquadrando-se como projetos realizados por parte da sociedade civil, é possível destacar a 

experiência do Instituto de Técnicas Cinematográficas (ITEC), fundado pelo realizador Carlos 

 
22Segundo o jornal “O Poti”, o Departamento teria ainda realizado exibições, fomentado a realização de documentários 

sobre a cultura no Estado, dentre outras ações. (FERNANDES, 2007) 



23 
 

Tourinho em 2005, que realizou diversas oficinas e cursos de cinema e vídeo no Estado23. Outra 

iniciativa bastante longeva foi a ONG ZooN (2005), que além realizar o Festival Goiamum 

Audiovisual, desenvolveu uma série de projetos de capacitação em fotografia e audiovisual, 

destacando-se o projeto “Natal de Formação em Cinema e Vídeo”, que ofereceu uma série de oficinas 

entre 2006 e 2008 (LIMA; BOTELHO, 2013). 

Nesse mesmo período, Sckaff (2014) destaca ainda a experiência do “Caminhos Comunicação 

e Cultura”, coletivo criado em 2006 por alunos egressos do curso de Comunicação Social da UFRN e 

ainda atuantes no cenário local. O grupo tem se destacado pela realização de documentários e 

atividades formativas, tendo ministrado, entre os anos de 2006 e 2013, oficinas em oito municípios do 

Rio Grande do Norte24. 

 Fruto de uma parceria da Fundação José Augusto com a ONG Cajupiranga, cabe ainda 

relembrar o projeto Nós na Tela, que tinha como objetivo oferecer em cidades do interior do RN ações 

de formação e produção no setor audiovisual. Coordenado pelo roteirista Geraldo Cavalcanti, o projeto 

foi realizado entre 2007 e 2010, possibilitando a realização de oito curtas-metragens e participação de 

cerca de 400 pessoas (SCKAFF, 2014). 

 Em relação às ações de formação e capacitação em caráter continuado e promovidas por órgãos 

ligados à administração pública, duas experiências merecem destaque: o Centro Audiovisual Norte-

Nordeste (Canne) e o Núcleo de Produção Digital (NPD), que ofereceram oficinas e cursos técnicos 

gratuitos no Rio Grande do Norte. 

 O CANNE é uma parceria da Fundação Joaquim Nabuco (MEC) com a Secretaria do 

Audiovisual (MinC) e que, desde 2008, vem se destacando como um centro de formação profissional 

na área do audiovisual para a região Norte-Nordeste do país, numa política de regionalização do 

Governo Federal. De novembro de 2008 a junho de 2016, o Canne ofereceu em Natal doze cursos 

focados na área25, que foram ministrados por profissionais atuantes no mercado cinematográfico 

brasileiro.  

 Já os Núcleos de Produção Digital (NPDs), viabilizados através do Programa Olhar Brasil 

lançado em 2005 pela SAv/Minc, são espaços voltados para a produção e difusão do conteúdo 

audiovisual brasileiro, ofertando cursos de capacitação e dispondo de equipamentos técnicos para a 

produção. No Rio Grande do Norte, o Núcleo foi instalado em Natal em 2010 e ofereceu, até junho de 

2011, oito cursos de formação em audiovisual.  

 
23Em sua dissertação, Cunha (2012) se debruça no processo de apropriação do recurso audiovisual das oficinas de formação 

em cinema e vídeo realizadas em 2010 nos municípios de Açu, Lajes e São Gonçalo do Amarante, ministradas pelo Ponto 

de Cultura Cinema para Todos, projeto do ITEC aprovado pelo Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania – 

Cultura Viva do Ministério da Cultura (MinC). 
24Segundo Sckaff (2014), os municípios contemplados foram Venha Ver, Mossoró, Ielmo Marinho, Caiçara do Norte, 

São Bento do Norte, Angicos, Sitio Novo e Santa Cruz. 
25 Dentre os doze, onze foram realizados em Natal, sendo um em Mossoró.  
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 Além disso, cabe ainda ressaltar a Incubadora RN Criativo, projeto da Secretaria de Economia 

Criativa do Minc em parceria com o Governo do Estado, através da Secretaria Extraordinária de 

Cultura do RN e da Fundação José Augusto, que foi inaugurada em maio de 2014 e ofereceu, até 

meados de 2016, diversas capacitações ligadas ao campo cultural, dentre eles alguns focados no 

audiovisual. 

 Considerando um panorama mais recente, percebe-se o surgimento de diversos grupos que tem 

atuado nos eixos de formação em audiovisual no Estado, como o Urbanocine e o Coletivo Caboré 

Audiovisual, contemplando oficinas em áreas distintas da cadeia produtiva. Nota-se ainda uma 

tendência por parte de festivais e mostras de audiovisual em realizar ações formativas antes ou durante 

suas programações, como é o caso do Goiamum Audiovisual, Mostra de Cinema de Gostoso e Festival 

Internacional de Cinema de Baía Formosa (FINC), para citar algumas iniciativas em atuação que tem 

conseguido dar continuidade a suas ações, apesar das dificuldades enfrentadas na captação de recursos. 

Destacam-se ainda as oficinas voltadas ao audiovisual ofertadas pelo Sebrae/RN, mais focados 

em profissionalização para o mercado, e pelo SESC/RN, voltadas a diversos eixos da cadeia produtiva. 

Numa proposta de capacitação técnica, o SENAC/RN tem ofertado em caráter permanente cursos de 

pós-produção, assim como a GRACOM26. 

 

1.1.3 Produção Audiovisual no Estado 

Assim como a bibliografia no que se refere à exibição e formação em cinema no Rio Grande 

do Norte é limitada, também encontramos poucas fontes que abordam a produção audiovisual no 

Estado ao longo do século XX. 

A partir de uma reportagem do jornal “A República”, de julho de 1924, Fernandes (2007) faz 

menção ao “Cine-Jornal do Rio Grande do Norte”, longa-metragem documental que teria sido o 

primeiro filme realizado no Estado. Dirigido pelo potiguar Amphilóquio Carlos Soares da Câmara, a 

película mostrava o cotidiano e as características econômicas de diversas regiões do RN, tendo sido 

financiada pelo então governador José Augusto (1924-1927) e exibida em cinemas da capital. 

Ainda no que se refere à primeira metade do século XX, Fernandes afirma que 

“esporadicamente ainda se tentou fazer filmes documentários entre nós nos anos que se seguiram” 

(2007, p. 61)27. No entanto, ao fazer referência a filmagens feitas no Rio Grande do Norte nas décadas 

 
26 A Gracom é uma instituição que atua no segmento de Efeitos Visuais, oferecendo cursos que formam profissionais para 

atender às necessidades de áreas em crescimento, como Games e 3D. Disponível em: 

https://www.gracomonline.com.br/site/sobre-escola.html. Acesso em 04/02/2020.  
27Ainda que não tenha desenvolvido sua carreira no Rio Grande do Norte, Fernandes destaca ainda a contribuição do 

potiguar Gentil Roiz, nascido em Canguaretama, ao cinema nacional. Roiz fundou em meados da década de 1920 em 

Recife a produtora Aurora Filmes e dirigiu diversos filmes de longa-metragem, dentre eles “Aitaré da Praia”, elogiado pelo 

crítico de cinema Alex Viany (1959, apud Fernandes, 2007, p. 59). Do mesmo modo, cabe ressaltar a atuação de 1975 até 

1995 no Brasil da cineasta potiguar Jussara Queiroz, nascida em Jucurutu (RN), diretora de filmes como “A árvore de 

https://www.gracomonline.com.br/site/sobre-escola.html
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de 30 e 40, o autor parece demonstrar sua preocupação em ressaltar a existência de registros 

audiovisuais, sendo o termo “documentário” concebido mais como “documento histórico” do que 

como obra cinematográfica. Nesse sentido, destaca o fotógrafo e jornalista potiguar João Alves, que 

registrou em uma câmera de 35 mm cenas da revolução de 30 em Natal28. 

 Mas foi na década de 1950 que se tem registro do primeiro longa-metragem de ficção realizado 

no Estado: 

A frente do empreendimento, o fotógrafo-cinegrafista José Seabra. A 6 

de janeiro de 1955, o jornal “Tribuna do Norte” anunciava em 

reportagem os preparativos para o filme “Amor Mascarado”, que José 

Seabra iria realizar em Natal, “o primeiro filme genuinamente potiguar, 

com artistas das emissoras locais...” (FERNANDES, 2007, p. 61) 
 

O projeto, no entanto, não vingou, o que não impediu que Seabra, partindo de cenas já filmadas 

em boates e clubes de Natal, bolasse um novo roteiro, que resultaria no longa-metragem de ficção 

“Coisas da Vida”, apresentado em première no Cinema Rio Grande em 1955. Segundo Ramos (2002), 

o fotógrafo teria ainda realizado cine-noticiários a respeito de vários aspectos do Rio Grande do Norte, 

atuando também como cinegrafista do documentário “Salinas”, sobre a indústria salineira de Macau, 

produzido em 1958 pelo cineclubista João de Souza e pelo jornalista e crítico de cinema Valério 

Andrade, contando com patrocínio do Instituto Brasileiro do Sal e do Instituto Nacional do Cinema 

Educativo (INCE). 

Na década de 60, há relatos de experimentos cinematográficos utilizando películas em 8 mm, 

conhecidas como Super 8: três curtas-metragens que foram realizados em 1966 por um grupo de 

cineclubistas atuantes do Cine-Clube Tirol, mas que não chegaram sequer a ser montados (CIRNE 

apud FERNANDES, 2007). 

Apresentando uma estrutura mais próxima a um modelo industrial de produção, despontam na 

década de 1970 dois marcos significativos da cinematografia potiguar no século XX: os longas-

metragens Jesuíno Brilhante, dirigido por William Cobbett, e Boi de Prata, de Augusto Ribeiro Júnior, 

ambos com equipe e funções bem definidas, atores profissionais e utilização de figurantes das 

localidades (DE OLIVEIRA, 2015). 

 Em relação à produção de Jesuíno Brilhante, Fernandes (2007) informa que o filme foi 

inteiramente rodado no Rio Grande do Norte em 1973. Nascido em Ipanguaçu (RN), William 

Cobbett29 foi o roteirista e diretor a obra, que retrata as passagens de um cangaceiro que se tornou 

 
Marcação” (1993) e que teve sua trajetória documentada por Paulo Laguardia em O voo silenciado do Jucurutu (2007). 

(FRANÇA, 2017). 
28Segundo Anchieta, o documentário intitulado “A Revolução de 4 de outubro no Rio Grande do Norte” foi doado ao 

Museu Nacional de Arte Moderna e posteriormente recuperado e restaurado pela Fundação José Augusto (2007, p. 60). 
29William Cobbett, fundador da empresa com atuação nacional William Cobbett Produções Cinematograficas, desenvolveu 

sua carreira no Rio de Janeiro, tendo dirigido vários filmes, dentre eles A Vida de Jesus Cristo (1971) e Uma Tarde, Outra 

Tarde (1976). 
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defensor dos pobres, sendo Jesuíno Alves de Melo Calado representado como um herói justiceiro que 

luta por igualdade em favor dos oprimidos. (MAIA e MONTENEGRO, 2013; SANTOS, 2014) 

 Já o longa-metragem Boi de Prata foi rodado em 1978 pelo diretor caicoense Augusto Ribeiro 

Jr.30 e lançado em 1980 em avant-prèmiere no Cinema Rio Grande (FERNANDES, 2007). O filme 

narra a história de um conflito de terras no interior do Rio Grande do Norte envolvendo o filho de um 

coronel, que volta a cidade após o falecimento do pai com objetivo de explorar os minérios da região, 

e os atuais moradores que se negam a vender as terras. 

Em sua pesquisa sobre a obra, a historiadora Flávia Assaf (2018) explica que Boi de Prata foi 

viabilizado através da parceria entre o diretor, a coprodutora, o Governo do Estado e a Embrafilme – 

Empresa Brasileira de Filme31, órgão vinculado ao Ministério da Educação e Cultura. Embora tenha 

desfrutado de uma estrutura de produção em modelo industrial, contando com elenco e profissionais 

nacionais e locais, o filme não chegou a ser distribuído comercialmente em salas de cinema, tendo 

circulado alguns em festivais pelo Brasil, permanecendo hoje ainda pouco visto32. 

Em relação à realização audiovisual no Rio Grande do Norte nas décadas de 1980 e 90, há uma 

evidente lacuna na bibliografia consultada33, o que sugere que não se tratou de um período expressivo 

em termos de produção. Nesse sentido, a pesquisas quantitativas de Holanda (2008) e Fiuza (2008) 

levantam algumas pistas. Ao fazer um mapeamento sobre a produção de documentários no Nordeste 

entre 1994 a 2003, Karla Holanda (2008) identificou apenas 6 obras no Rio Grande do Norte34, sendo 

todas elas realizadas entre 2000 e 2001. 

O mapeamento realizado por Fiuza (2008), também em caráter quantitativo, aponta na mesma 

direção. Em seu trabalho de conclusão de curso, o radialista e realizador fez um levantamento da 

produção audiovisual existente no Rio Grande do Norte até 2008, identificando apenas o longa-

 
30 Nascido em Caicó em 1948, o diretor Augusto Ribeiro Jr. iniciou os estudos em Cinema na Universidade de Brasília 

(UNB) em 1969, finalizando-os na Universidade Federal Fluminense (UFF), no Rio de Janeiro. (ASSAF, 2018, p. 46) 
31Criada inicialmente para promoção do filme nacional no exterior, A Embrafilme ao longo de sua atuação foi incorporando 

outras funções, dentre elas o financiamento a atividade cinematográfica e a distribuição. Para compreender como se deu a 

negociação entre o órgão e o Governo do Estado para a viabilização do filme, bem como o processo de criação dos polos 

regionais de produção de cinema no Rio Grande do Norte, cf. Assaf (2018, p. 91-99) 
32Em entrevista concedida ao programa Momento Cultural da TV Assembléia, Assaf explica que há um movimento para 

viabilizar a digitalização de uma cópia que se encontra na Cinemateca do MAM do Rio de Janeiro, de forma que até o 

momento só é possível assistir à obra através de cópias piratas em baixa resolução. Essa mesma cópia foi exibida durante 

o Goiamum Audiovisual 2018, na ocasião do lançamento do livro “Boi de Prata”, de autoria de Assaf. Entrevista disponível 

em: <https://www.youtube.com/watch?v=4vCHxSfc_6Y>. Acesso em 26/08/2018. 
33Nos adendos da segunda edição do Écran Natalense, Fernandes (2007) faz menção a documentários realizados entre 

1980 e 1995 nas cidades de Mossoró e Touros, mas não fornece informações mais detalhadas sobre as obras. Além disso, 

há relatos de videoativismo por parte de movimentos sociais (SANTOS, 2014), de documentários sobre cultura popular 

(FERNANDES, 2007, p. 199) e de experiências com videoarte que merecem aprofundamento. 
34No Nordeste, o Estado que apresentou mais obras mapeadas foi Pernambuco, com 81 documentários, figurando o Rio 

Grande do Norte como sétimo colocado em termos de quantidade de obras produzidas no período, seguido de Sergipe (5) 

e Alagoas (4). 

https://www.youtube.com/watch?v=4vCHxSfc_6Y
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metragem “Boi de Prata” na década de 1980, e “Entre Sonho e Carne” na década de 1990, em contraste 

com 76 produções realizadas entre 2000 e 200835. 

Partindo da pesquisa bibliográfica, é possível observar que uma mudança substancial começa 

a acontecer a partir dos anos 2000. O barateamento dos equipamentos de produção e pós-produção, a 

ampliação da oferta de cursos de formação e capacitação voltados ao audiovisual, as políticas culturais 

implementadas pelo Governo Federal e a emergência de novos espaços de exibição são fatores 

comumente associados a esse processo (SCKAFF, 2014; SANTOS, 2014; GOMES, 2016). É nesse 

período que se observa também a emergência e consolidação de diversos festivais e mostras, como o 

CurtaCom (2005), Curta Natal (2005), Goiamum Audiovisual (2007), que também parecem ser 

catalisadores desse processo (LIMA; BOTELHO, 2012).   

Ainda no início dos anos 2000, a produção começa a tomar corpo, mas ainda em caráter 

pontual36. Em meados da década, surgem iniciativas que passam a produzir de forma sistemática, como 

o já citado Coletivo Caminhos Comunicação e Cultura37 e o projeto Nós na Tela, destacando-se 

também realizadores independentes, muitos deles oriundos dos cursos de comunicação social das 

universidades, com obras que circularam em festivais e mostras no Nordeste (LIMA; BOTELHO, 

2013, p. 3-4)38. 

Nesse contexto, um grande marco para o segmento aconteceu em 2003, quando a Secretaria do 

Audiovisual do Ministério da Cultura39 (Sav/Minc) lançou um importante edital de fomento, o 

chamado DocTV - Programa de Fomento a Produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro, que 

viabilizou a realização de quatro telefilmes no Rio Grande do Norte. O edital promovia a produção e 

a veiculação de médias-metragens documentais de todo o país na rede pública de televisão. Em relação 

ao DocTV, Ikeda relata: 

Entre as inovações do programa está a realização de editais específicos 

por estado de federação, de modo que pelo menos uma obra fosse 

contempladas para cada estado, contribuindo para a descentralização dos 

recursos do edital, além de possibilitar uma visão mais plural sobre o 

pais, sobretudo por se tratar do gênero documentário. (2015a, p. 123) 
 

 
35As informações foram obtidas através dos sites Porta curtas, Curta o curta e Curtagora. 
36Até meados dos anos 2000, encontramos referências aos filmes A Romanceira de Oiteiro (2000), de Ivanilda Pinheiro 

da Costa; “O Artesão da Luz” (2000), de Adrovando de Oliveira e Ricardo Dantas, O Sal (2000), de Juan Soler, “Olhos 

d´Agua” (2001), de Carlos Tourinho, “Redescobrindo o Brasil” (2001), de Adrovando de Oliveira, e “Romanceira” 

(2001), de Cláudio Cavalcante (HOLANDA, 2008), e Caldeirão do Diabo (2004), de Edson Soares. 
37O coletivo é composto por jornalistas e radialistas formados na UFRN. A obra inaugural do grupo foi o documentário 

“Com Quantas Ave-Marias se faz Uma Santa?” (2006), viabilizado pelo edital cultural do Banco do Nordeste. 
38Em caráter mais pontual, destaca-se a experiência do filme Viva o Cinema Brasileiro (2006), dirigido por Buca Dantas, 

concebido dentro do sistema de produção do chamado Cinema Processo, que se propunha a realizar filmes colaborativos 

com a população de uma determinada localidade (DE OLIVEIRA, 2015). Para mais detalhes da produção no período, cf. 

Lima e Botelho (2013) e Fiuza (2008).   
39O Doc TV foi criado através de um convênio entre a Sav/Minc, a Fundação Padre Anchieta (FPA) / TV Cultura e a 

ABEPEC - Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (PEREIRA, 2010). 



28 
 

De acordo com levantamento realizado por Sckaff (2015), de 2004 a 2008, o DocTV viabilizou 

a produção no Rio Grande do Norte dos documentários em média-metragem “Fabião das Queimadas” 

(Buca Dantas, 2004); “Hermógenes – Deus me livre de ser normal” (Marcelo Buainain, 2005); “O Vôo 

Silenciado do Jucurutu” (Paulo Laguardia, 2007); e “Sangue do Barro” (Mary Land Brito e Fábio 

DeSilva, 2008).   

Outra iniciativa que incentivou a produção no Estado, mais especificamente no interior, foi o 

projeto Revelando os Brasis, surgido em 2004 com o objetivo de democratizar o acesso aos meios de 

produção audiovisual. Fruto de uma parceria da Secretaria do Audiovisual/Minc com o Instituto Marlin 

Azul40, o projeto previa a formação e o incentivo à produção de moradores de cidades de até 20 mil 

habitantes e, em cada edição, selecionava 40 histórias que se transformariam em vídeos de até 15 

minutos. Entre 2004 e 2014, foram realizadas cinco edições e selecionados sete projetos do Rio Grande 

do Norte41. 

Já a partir de 2010, o cenário dá sinais de significativas transformações, sendo necessário um 

maior aprofundamento para tentar compreender quais são as práticas e estratégias adotadas por parte 

dessa cadeia produtiva. Como possíveis fatores que contribuem para o desenvolvimento do audiovisual 

no Rio Grande do Norte, destacamos: a) crescimento da oferta de cursos de formação em audiovisual, 

b) ampliação do acesso aos meios de produção, c) diversificação de espaços de exibição, através de 

festivais, mostras, cineclubes, sites de armazenamento de vídeo, etc., d) diversificação de mecanismos 

de financiamento, seja através de estratégias baseadas em crowdfunding42, ou por meio de leis de 

incentivo e editais voltados ao audiovisual no Estado. 

 

1.2 A Produção e Circulação de Obras Audiovisuais Independentes Potiguares: Notas 

Preliminares Sobre o Cenário Atual (2010 – 2018) 

Quando consideramos as transformações que vem acontecendo no audiovisual brasileiro nos 

últimos anos, autores como Ikeda e Dellani (2014), Migliorin (2012) e Oliveira (2015) tem deslocado 

o olhar para uma produção independente que eclode a partir do século XXI, operando práticas 

 
40

Segundo Calabre (2011), a realização das duas primeiras edições do projeto se deu a partir dessa parceria. Em 2007, já 

em sua 3ª edição, o projeto passou a ser executado integralmente pelo Instituto Marlin Azul. 
41Os projetos selecionados na 1ª edição do Revelando os Brasis foram “Pipa, Praia Em Poesia”, de Mary Land Brito (Tibau 

do Sul) e “Chouriço Com Queijo”, de Rubens Flávio Nobre (Umarizal). Na 2ª Edição, foi contemplado o projeto “Pedro 

De Zé Maria: Um Carnaubense Cabra Da Peste” de Dedé Carnaúba (Carnaúba dos Dantas). Em sua terceira edição, o 

projeto apoiou os curtas “Flores Que Murcham” de Antônio Galdino Filho (Serrinha dos Pintos), “O Jegue: Patrimônio 

Cultural Do Nordeste”, de Fernanda Dourado Moitinho (Tibau do Sul) e “O Boi Do Lixo”, de Odaí José da Silva (Florânia). 

Na quinta edição, foi selecionado o projeto “Aboio: A Poesia do Vaqueiro, o Lamento das Caatingas”, de Tárcio Araújo 

(Lajes). Disponível em: https://www.revelandoosbrasis.com.br/quem-somos/. Acesso em 04/02/2020.  
42Plataformas de crowdfunding tem possibilitado a realização de algumas produções no Rio Grande do Norte. Os curtas-

metragens “Ainda Não Lhe Fiz Uma Canção de Amor” (2015), de Henrique Arruda, “Ília” (2015), de Dhara Ferraz e 

Moniky Rodrigues, a websérie “SEPTO” (2016), coprodução da Marmota Filmes e Coletivo Caboré Audiovisual, e “Verde 

Limão” (2017), de Henrique Arruda, são alguns desses exemplos. 
 

https://www.revelandoosbrasis.com.br/quem-somos/
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diferenciadas de produção e circulação. Ikeda aponta o digital e a ampliação do acesso à internet como 

aspectos que estimularam a aproximação entre agentes dessa geração, sendo comum a sobreposição 

de papéis, na qual um realizador atue, em outros contextos, como curador, crítico, docente e 

pesquisador do campo em que se insere. 

 

Essas transformações estimularam a formação de novos circuitos, com a 

aproximação entre realizadores, críticos e curadores. Muitos dos novos 

festivais de cinema surgidos nesse período foram idealizados e 

organizados por realizadores. Esses projetos frequentemente surgiam, 

portanto, como um desejo dos realizadores de promover diálogos entre 

estéticas e modelos de produção, e como estratégia de consolidação de 

uma rede simbólica em que esses filmes poderiam circular, para além do 

circuito mais tradicional de festivais já estabelecidos (IKEDA, 2018, p. 

465-466) 
 

Reconheço-me neste contexto e, na medida em que me ponho a discorrer sobre a produção e 

circulação de obras audiovisuais potiguares, torna-se notável o entrelaçamento de experiências 

pessoais com o objeto em questão. Desse modo, cabe destacar que, além de referências bibliográficas 

sobre a produção recente, parte das informações aqui presentes advém de minha atuação como 

produtora, realizadora e pesquisadora do audiovisual no Rio Grande do Norte. 

 

1.2.1 Produção 

A carência de pesquisas sobre o cenário audiovisual emergente foi um dos motivos que culminou 

no livro “Claquete Potiguar – Experiências Audiovisuais no Rio Grande do Norte”, publicação que 

reuniu artigos sobre o audiovisual no Estado a partir dos anos 2000. Lançado em 2016, o livro foi uma 

iniciativa da ABDeC/RN, durante a gestão em que atuei como secretária, que tinha como objetivo 

estimular o desenvolvimento de pesquisas na área. 

Na publicação, um artigo de Sckaff e Cruz (2016) propõe uma análise da produção e exibição 

de obras audiovisuais locais, tendo como recorte o quadro de associados da ABDeC/RN, dos quais 35 

participaram da pesquisa. Considerando os associados ativos da instituição, os autores analisaram que, 

de 2000 a 2009, foram produzidos 76 filmes, e de 2010 a 2014, 146 obras, o que sugere um aumento 

expressivo na produção. 

A pesquisa citada nos dá pistas acerca da complexidade do cenário atual e afirma que, grosso 

modo, a produção é composta de filmes de baixo orçamento, realizados por meio de coletivos ou outras 

formas autônomas e que circulam em sistemas alternativos de exibição (SCKAFF; CRUZ, 2016). 

Além disso, a produção parece consistir majoritariamente em filmes de curta e média-metragem, 

havendo ainda uma incipiente produção de longas-metragens e séries para TV e internet. 
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No que diz respeito à produção de longas-metragens, resultados preliminares desta pesquisa 

apontam que, em geral, tratam-se de práticas em caráter experimental e colaborativo. Em mapeamento 

realizado entre janeiro de 2010 e julho de 2017, foram identificados dez longas-metragens realizados 

no Estado, viabilizados em sua maioria graças a redes colaborativas e iniciativas dos próprios 

realizadores43, que não se enquadravam em uma lógica de mercado, pautando-se em um modelo de 

exibição e distribuição autônoma e protagonizada pelos próprios diretores e/ou produtores (COELHO, 

2017). 

Neste contexto, percebemos ainda a emergência de webséries no Rio Grande do Norte, formato 

recente na produção de conteúdo audiovisual na contemporaneidade. No Estado, o exemplo mais 

conhecido é a websérie SEPTO (2016), que tem circulado em diversos festivais dedicados ao formato 

e licenciada recentemente para a Revry, plataforma internacional de streaming de conteúdo audiovisual 

para a comunidade queer. A partir de um mapeamento preliminar com obras produzidas entre 2010 e 

2018, foram identificadas três webséries, que apresentaram como ponto em comum narrativas com 

forte apelo juvenil e núcleos criativos compostos majoritariamente por jovens e profissionais estreantes 

no audiovisual, além de um forte caráter colaborativo nas obras analisadas. 

 A partir dos dados preliminares é possível inferir que a produção audiovisual independente no 

Rio Grande do Norte assume práticas heterogêneas, sendo em grande parte viabilizada a partir de redes 

colaborativas, contando com fontes de financiamento diversificadas, tais como editais públicos e 

privados, crowdfunding, utilização de recursos próprios, dentre outros44.  

  

1.2.2. Exibição 

Há uma permanente fragilidade na inserção de filmes nacionais no circuito comercial, apesar 

dos significativos resultados das políticas públicas voltadas ao audiovisual no Brasil nos últimos anos 

(VIEIRA e GUSMÃO, 2017). No circuito de salas de exibição, o longa-metragem é o formato 

privilegiado, que chega ao público a partir de um modelo industrial na qual a relação entre o produtor 

e exibidor é mediada pelo distribuidor.  

Diante das adversidades, os realizadores e produtores tem encontrado e criado diferentes 

estratégias para promover o acesso ao conteúdo audiovisual independente, tais como circulação em 

festivais e mostras de audiovisual, cineclubes, vídeos sob demanda (VOD), streaming via plataformas 

 
43Considerando o recorte temporal do artigo (2010 – 2017), houve apenas um longa-metragem rodado que tinha sido 

beneficiado com incentivos públicos: O filme “Nova Amsterdam”, financiado pelo PRODECINE 04/2013, no valor 

de R$ 171 mil oriundos do FSA, e do Programa BNB de Cultura – Edição 2011, em parceria com o BNDES, no valor de 

R$ 100 mil, tendo o aporte ainda do edital do CTAV/SAv/Minc – Centro Ténico de Audiovisual no valor de R$ 10 mil, 

além de outros patrocínios (COELHO, 2016a, p. 42). Por não ter sido lançado até o fechamento do artigo, em julho de 

2017, o filme não foi considerado na análise.  
44 As estratégias e tendências apresentadas serão discutidas com maior profundidade no segundo capítulo. 
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online, configurando um contexto em que coexistem diversas práticas de exibição audiovisual na 

contemporaneidade.  

 

1.2.2.1 Festivais e Mostras  

Os festivais e mostras de audiovisual, contudo, não são fenômeno recente no Brasil. De acordo 

com Leal e Mattos (2008), o primeiro festival de cinema aconteceu em 1954 na cidade de São Paulo, 

mas a partir dos anos 1990 que o país assiste a um verdadeiro crescimento. Para Ikeda (2018), esse 

boom de festivais simbolizava uma resposta de resistência a um cenário de restrição para o cinema 

brasileiro, com o fim dos apoios governamentais do governo Collor e com o contínuo fechamento de 

salas de exibição em todo o país. 

 No Rio Grande do Norte, o primeiro festival que se tem notícia foi o FestNatal – Festival de 

Cinema de Natal, cuja primeira edição aconteceu em 1987, com intuito de promover a produção 

cinematográfica nacional. Partindo do mapeamento de iniciativas ligadas ao audiovisual potiguar 

realizado por Lima e Botelho (2013), Sckaff (2014) e através de minha inserção no campo, elaboramos 

uma tabela com festivais e mostras realizados no Rio Grande do Norte até julho de 2018. 

Trata-se, no entanto, de um recorte. Constam, assim, festivais e mostras de audiovisual 

realizados no Rio Grande do Norte, desconsiderando: a) eventos nacionais de caráter itinerante que 

circularam pelo RN, mas que não dedicam espaço para a produção local45; b) eventos que não tenham 

aberto chamada pública para exibição das obras, como é o caso do Curta Mossoró (2010), Mossoró 

Audiovisual (2011), Cine Sol (2017) e Sintonize (2018)46; c) mostras permanentes dedicadas à 

exibição de filmes locais e nacionais, que engloba apenas uma ou duas obras por sessão47. 

FESTIVAL PERÍODO MUNICÍPIO DESCRIÇÃO FONTE 

FestNatal – 

Festival de 

Cinema de 

Natal 

1987 – 

Atual 
Natal Criado pelo jornalista Valério Andrade em 

1987, com o intuito de promover a produção 

cinematográfica nacional, sem um foco 

exclusivo com o regional. Não há 

periodicidade contínua.   

Lima e 

Botelho, 

2013 

Curta Natal 2005 - 2008 Natal Aconteceu entre 2005 e 2008, dentro do 

festival de música MADA (Música 

Alimento Da Alma). O objetivo era 

promover produções locais e regionais, 

focados em curtas, videoclipes, etc. 

Lima e 

Botelho, 

2013 

 
45 É o caso da Mostra de Cinema e Direitos Humanos do Mundo e do FICI – Festival de Cinema Infantil 
46O Curta Mossoró foi uma mostra de vídeos produzidos como resultado das oficinas realizadas pelo projeto aprovado 

pelo edital BNB de Cultura em 2010 na cidade de Mossoró pelo Caminhos Comunicação e Cultura. Em 2011, o Coletivo 

dá continuidade ao Curta Mossoró, desta vez como Mossoró Audiovisual, projeto selecionado no Programa 

Microprojetos Culturais do Ministério da Cultura em parceria com o Governo do Estado. Já o Cine Sol foi realizado pela 

Prefeitura do Natal, dentro do Festival Literário de Natal (FLIN); enquanto o Sintonize aconteceu em 2018 em Pipa, 

como desdobramento da “Oficina de Festivais” realizado pelo IFRN, com coordenação da professora MaryLand Brito. 
47 É o caso do América Latina no Cinema, Cine CCSA, dentre outros. 
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Curta.Com 2005 – 

2010? 
Natal Festival de curtas e de fotografia idealizado 

em 2005 por alunos de comunicação, com o 

intuito de promover integração da sociedade 

com a produção audiovisual acadêmica. 

Teve cinco edições. 

Lima e 

Botelho, 

2013 

Mostra 

Cineclubist

a de Curtas 

Potiguares 

2007 - 2008 Natal Promovido pelo Cineclube Natal, contava 

com exibição de, em média, 20 filmes em 

cada edição, no Teatro de Cultura Popular 

Chico Daniel (TPC), em Natal 

Lima e 

Marques

, 2016 

Festival 

Goiamum 

Audiovisua

l 

2007 – 

Atual 
Natal Criado em 2007, com coordenação do 

Cineclube Natal e da ONG ZooN. Tem 

mostra competitiva nacional, competitiva 

regional e o projeto Desentoca que visa à 

exibição produções locais não selecionadas 

nas competitivas. 

Lima e 

Botelho, 

2013 

FINC- 

Festival 

Internacion

al de 

Cinema de 

Baia 

Formosa 

2010 - Atual Baía Formosa Realização da GREMI Film, a primeira 

edição aconteceu em 2010 e surgiu com a 

proposta de exibir e premiar curtas-

metragens temáticos de 1 minuto de duração. 

A partir de 2015, o Festival passou a 

englobar outras categorias, dedicando uma 

mostra específica para curtas potiguares.  

Sckaff, 

2014 

Festival 

Guerrilha 

de Fronteira 

(Cine 

Sagi/Cine 

Camaratuba

) 

2012 - 2013 Baía Formosa 

(Sagi) 
O Festival surge em 2012 com a proposta de 

realizar um festival de cinema na fronteira 

do RN e PB, com mostras competitivas de 

filmes potiguares e paraibanos. A primeira 

edição aconteceu na praia de Sagi (RN), e a 

segunda em Camaratuba (PB) 

Sckaff, 

2014; 

 

Canuto, 

2014. 

SEDA 

Audiovisua

l – Semana 

do 

Audiovisua

l 

2012 Natal A SEDA é um dos projetos que compõe a 

grade de ações do Fora do Eixo, sendo a 

edição Natal realizada pela produtora 

Nathalia Santana. O evento contou com 

exibição de filmes, oficinas, apresentações 

culturais, mostras nacional e local.  

Sckaff, 

2014 

Festival de 

Cinema de 

São Miguel 

do Gostoso 

2013 – 

Atual 

São Miguel 

do Gostoso 

Realizado pela Heco Produções em parceria 

com o Coletivo de Direitos Humanos, 

Ecologia, Cultura e Cidadania (CDHEC), a 

Mostra de Cinema de Gostoso promove 

oficinas, debates e mostras competitivas e 

paralelas. Embora não conte com mostras 

locais, a presença de produções potiguares 

na programação é significativa.    

Sckaff, 

2014 

Ancorá – 

Curta 

Ambiental 

Nordeste 
 

2013 - Atual Cerro Corá Realizado pela CASU Filmes e ONG 

Navima.Festival, o Ancoráé composto por 

mostras competitivas e paralelas de curtas-

metragens nordestinos com temática 

ambiental.  

- 

Festival 

Cine Natal 
2014 - 2015 Natal Realizado pela Prefeitura de Natal, o 

Festival promovia exibição de filmes 

nacionais e locais, oficinas e debates. Na 

primeira edição, ocorreu o lançamento de 

Coelho, 

2016a 
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três curtas potiguares fomentados pelo edital 

Cine Natal 2013. 

Boom 

Audiovisua

l 

2011 - 2017 Natal A mostra é realizada desde 2011 e visa 

promover exibição de curtas-metragens 

produzidos por estudantes de graduação ou 

pós-graduação de qualquer instituição de 

ensino do Rio Grande do Norte. A mostra é 

resultado da disciplina de Oficinas de 

Produção e Realização em Rádio e TV, 

ministrada pela prof. Valquíria Kneipp 

(UFRN). 

- 

Mostra Sesc 

de Cinema 

Potiguar 
 

2015 – 

Atual 
Itinerante Promovido pelo Sesc/RN, a Mostrapromove 

exibição de obras potiguares em caráter 

itinerante pelas unidades do SESC no RN.  

- 

Mostra 

Trinca 

Audiovisua

l 

2015 – 2018 Itinerante Realizado desde 2014, o Trinca Audiovisual 

é uma mostra itinerante que promove 

exibição de filmes potiguares. 

- 

Urbanocine 2015 Natal Idealizado pela Ilha Deserta, o Festival 

promovia exibição de filmes potiguares em 

caráter itinerante em Natal. 

- 

Anta 

Audiovisua

l 

2016 Nova Cruz O projeto é promovido pelo Anta 

Audiovisual, Prefeitura Municipal de Nova 

Cruz, e promoveu mostras direcionadas a 

curtas de 1 minuto com temática “Cada um 

com sua loucura”; mostra de curtas 

realizados por iniciantes da região e outra 

por realizadores nordestinos. 

- 

Festival 

Burburinho 

de Artes 
 

2017 – 

Atual 
Natal Realizado pela Pinote Produções, O 

Burburinho Festival de Artes é um evento de 

artes integradas que envolve teatro, música, 

dança, cinema, literatura e artes visuais. No 

cinema, promove uma mostra competitiva de 

curtas-metragens potiguares.  

- 

Cine Fest 

RN 
 

2018 Natal Idealizado por Edson Soares, o Cine Fest RN 

contou comoficinas, palestras, exposições 

fotográficas e mostras competitivas de 

Longas Nacionais, Curtas Nacionais e 

Curtas Potiguares.  

- 

Curta Caicó 
 

2018 – 

Atual 
Caicó O Curta Caicó – Festival de Cinema de 

Caicó promoveu debates, oficinas, e 

exibição de curtas-metragens nacionais e 

potiguares.  

- 

Curva do 

Rio 

2018 – 

Atual 

Natal Curva do Rio é um Festival de Cinema 

Universitário nacional, de periodicidade 

anual, promovido pelo Núcleo Mareia, 

vinculado ao Departamento de Comunicação 

da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN). 

- 
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Cine Verão 
 

2018- Atual Natal Realizado pela Pinote Produções, o festival 

promovia exibição de curtas-metragens 

nacionais e potiguares, além de rodas de 

conversas e atrações culturais.  

- 

Azul: Apenas 1 edição | Cinza: Inativas | Rosa: Em atividade 
Fonte: COELHO (2019) 

A partir da tabela apresentada, é possível perceber algumas tendências no que se refere ao perfil 

das mostras e festivais identificados: a) a concentração de iniciativas na capital, havendo ações 

pontuais em municípios do interior; b) prevalência de mostras de curtas e médias-metragens48; c) 

tendência em promover mostras específicas para filmes locais49 e d) dificuldades em manter a 

permanência e periodicidade dos eventos.   

 

1.2.2.2 Televisão  

Mesmo com os avanços obtidos com a Lei 12.485/2011, que regula e incentiva a produção e 

circulação de conteúdo audiovisual brasileiro independente na TV por assinatura, há diversos entraves 

para se ter acesso ao circuito televisivo, sendo o licenciamento de produtos para os players, ainda, um 

grande desafio para os produtores. 

No Rio Grande do Norte, é possível identificar alguns casos pontuais em que obras potiguares 

foram licenciadas para canais de TV nacionais. Dentre eles, os curtas-metragens “Sêo Inácio ou o 

Cinema do Imaginário” (2015)50, de Hélio Ronyvon,“Sailor” (2014), de Victor Ciriaco, “José Bezerra” 

(2015), de Pedro Medeiros, e “No Fim de Tudo” (2016), de Victor Ciriaco, licenciados para o Canal 

Brasil; “Abraço de Maré” (2013)51, de Victor Ciriaco, licenciado para a TV Brasil; “O Menino do 

Dente de Ouro” (2014), de Rodrigo Sena, disponível na grade do Cine Brasil TV; e ainda “Som do 

Morro” (2015), de Diana Coelho e Hélio Ronyvon e “Mulheres da Lama” (2015), de Francisco 

Bezerra, para o Canal Futura52. Há ainda contratos firmados entre produtoras locais e players para 

produção e veiculação de séries televisivas, com projetos em ainda em execução53.  

 
48Dentre os festivais que promoviam mostras específicas para longas-metragens, estão o FestNatal, Festival de Cinema de 

Gostoso, a Mostra Sesc de Cinema Potiguar e o Cine Fest RN, sendo que apenas os dois últimos exibiram algum longa-

metragem local entre 2010-2018 
49Festivais como o FestNatal, Goiamum Audiovisual e FINC passaram a promover mostras de filmes potiguares dentro de 

sua programação, com o objetivo de dar visibilidade a produção local.  
50 O filme tornou-se conhecido por ter sido o primeiro curta-metragem potiguar selecionado na programação do Festival 

de Cinema de Gramado, já em sua 43ª edição.  
51O documentário foi a primeira produção do Rio Grande do Norte a compor a 10ª Mostra de Cinema e Direitos 

Humanos no Mundo, eleito o melhor média-metragem da Mostra.  
52Os documentários licenciados para o Canal Futura foram fruto do edital Curtas Universitários 2015, que selecionava 

projetos de documentários realizados por universitários brasileiros, financiando a produção e possibilitando a veiculação 

na grade do canal. 
53 É o caso da série “Encantarias” (Prisma Filmes/Cine Brasil TV); “Onde está o cinema brasileiro?” (Prisma Filmes/Box 

Brazil), dentre outras. Há ainda alguns projetos realizados pela UERN TV, para mais informações: 

http://portal.uern.br/blog/serie-produzida-pela-uerntv-estreia-no-canal-futura-em-fevereiro/. Acesso em 04/02/2020.  

http://portal.uern.br/blog/serie-produzida-pela-uerntv-estreia-no-canal-futura-em-fevereiro/
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Considerando as emissoras locais, nota-se que o licenciamento não é uma prática comum, de 

forma que as exibições de conteúdo audiovisual independente de realizadores potiguares, em geral, 

acontecem em caráter gratuito, como forma de promover as obras. Dentro da grade de programação, 

algumas emissoras formularam programas específicos para conteúdo independente local, destacando-

se o Olhar Independente, veiculado na grade da TV Universitária (TVU), que desde 2008 promove 

exibição da produção audiovisual do RN e do Nordeste (LIMA e BOTELHO, 2013).  

 

1.2.2.3 Cineclubes, Projetos e Exibições Independentes 

 

Considerando o cineclubismo no Rio Grande do Norte, o Cineclube Natal desponta como a 

iniciativa mais duradoura, atuando na cena natalense desde 2005. No entanto, de 2011 para cá, suas 

ações tem se voltado especificamente à exibição e debate de cinematografias mundiais, promovendo 

mostras temáticas, de forma que a produção potiguar encontra outros espaços de exibição.  

Nesse sentido, inúmeros projetos têm surgido em todo o Estado com objetivo de promover 

exibição de longas-metragens precedidos de produção local. É o caso da Mostra Cine CCSA e o 

América Latina no Cinema, dois projetos vinculados à UFRN, que contribuem para a visibilidade de 

curtas-metragens do Rio Grande do Norte.  

No que se refere à preservação e promoção do audiovisual potiguar, destaca-se a experiência 

da Cinemateca Potiguar, projeto de extensão do IFRN. Inaugurada em 2014, o projeto dispõe de um 

espaço que conta com acervo de livros, filmes nacionais e potiguares e sala de exibição no IFRN – 

Cidade Alta, firmando parcerias com festivais e mostras realizados no Estado, além de promover 

exibições direcionadas a públicos específicos, como no CAPS e no Albergue Municipal de Natal. 

Dentre os objetivos, está a preservação e difusão de obras audiovisuais do Rio Grande do Norte 

(TRIGUEIRO e BRITO, 2016).  

 

1.3 Políticas Culturais para a Produção e Circulação Audiovisual no Estado (2010 – 2018) 
 

É comum que, em debates sobre políticas culturais, as reflexões iniciais estejam associadas ao 

financiamento por parte do Estado. De acordo com Fernandes (2011), no entanto, política cultural pode 

se referir à ação de organização da cultura, seja por parte do Estado, nos níveis federal, estadual e 

municipal, ou de particulares. Assim, podemos considerar que instituições públicas ou privadas, tais 

como empresas, organizações não governamentais, dentre outros, podem desenvolver políticas 

culturais.  

No que se refere às políticas públicas voltadas ao cinema e audiovisual, nota-se há inúmeras visões 

sobre qual deve ser o papel do Estado em relação à cultura, o que corresponde a diferentes modos de 

governabilidade. É importante, então, destacar que acreditamos que o Estado deve ter uma postura 
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propositiva em relação ao cinema e audiovisual, compreendendo que suas ações devem contemplar 

não apenas o financiamento à produção, mas considerar a cadeia produtiva como um todo.  

As políticas culturais devem ser pensadas como um conjunto de iniciativas que visam promover a 

produção, a distribuição e acesso, a preservação e o ordenamento do aparelho burocrático por elas 

responsável (COELHO, 1997). Considerando a atuação do Estado, é importante que não se restrinja 

ao desenvolvimento de projetos e programas pontuais, mas pensar em marcos legais que assegurem a 

permanência das ações para que se concretizem enquanto política de Estado, tendo como bases a 

democratização, participação, descentralização e pluralidade. 

Considerando que o foco da pesquisa consiste em analisar a produção e circulação de conteúdo 

audiovisual, realizamos um levantamento das políticas públicas no Rio Grande do Norte que impactam 

o segmento. Parte das informações consta em artigo publicado no livro Claquete Potiguar, no qual faço 

um relato de experiência do edital municipal Cine Natal 201354 (COELHO, 2016a).  

No que diz respeito ao fomento à cultura no Estado, destacamos alguns mecanismos de fomento 

e financiamento: 

 

Governo do Estado 

➢ Fundo Estadual de Cultura (Fomento Direto)  

➢ Lei Câmara Cascudo (Fomento Indireto)  

 

Município de Natal 

➢ Fundo de Incentivo a Cultura (Fomento Direto) 

➢ Lei Djalma Maranhão (Fomento Indireto) 

 

Nota-se que há duas modalidades principais: fomento direto, que disponibiliza os recursos 

financeiros diretamente para os proponentes de projetos selecionados através de editais; e fomento 

indireto, que oferece benefício fiscal para as empresas que patrocinem os projetos culturais aprovados, 

a exemplo das Leis de Incentivo à Cultura.  

Considerando o fomento direto, contamos no Rio Grande do Norte com o Fundo de Incentivo à 

Cultura do município de Natal55, no qual a Prefeitura lança um edital que contempla vários segmentos, 

e o Fundo Estadual de Cultura56, cujas chamadas públicas são lançadas sazonalmente, havendo 

 
54 No artigo intitulado “Políticas Públicas voltadas à Produção Audiovisual no Rio Grande Do Norte: Relato do Edital Cine 

Natal (2013/2014)”, embora utilize o conceito de políticas públicas, não o problematizo, de forma que são abordadas 

basicamente mecanismos de financiamento ao audiovisual no Estado.  
55No último edital do Fundo, lançado pela Prefeitura de Natal em 2015, estava previsto um total de R$ 530 mil a todos os 

segmentos, dos quais R$ 60 mil eram destinados ao audiovisual. Foram contemplados três projetos, no valor de R$ 20 

mil cada. 
56 O Fundo, sancionado pela Lei Complementar Nº 460, de 29 de Dezembro de 2011, tem por objetivo fomentar a 
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também descontinuidade por parte do município. Na modalidade de fomento indireto, dispomos da 

Lei Câmara Cascudo (RN)57, mecanismo que prevê abatimento do ICMS devido por empresas situadas 

no Estado que apoiarem financeiramente projetos culturais, e Lei Djalma Maranhão (Natal)58, que 

prevê abatimento do ISS ou IPTU de pessoa física ou jurídica domiciliadas no município de Natal que 

apoiarem financeiramente projetos culturais59.  

Torna-se relevante ressaltar que os mecanismos de renúncia fiscal ainda são pouco utilizados pelo 

setor audiovisual para viabilizar a produção, sendo recorrente a realização de projetos de exibição pelas 

Leis de Incentivo, como é o caso dos festivais locais Goiamum Audiovisual, FestNatal e FINC. 

Considerando que o Fundo Estadual de Cultura (FEC) e Fundo de Incentivo a Cultura (FIC) 

apresentam descontinuidades e abrangem todas as manifestações artísticas e culturais, constata-se que 

não há mecanismos de financiamento específicos para o audiovisual.  

 

1.3.1 O Fomento do Fundo Setorial do Audiovisual à Produção Audiovisual no RN 

Dentre os principais mecanismos em vigor voltados ao fomento ao audiovisual no Brasil, 

destaca-se o Fundo Setorial do Audiovisual (FSA)60, que anualmente realiza investimentos em todos 

os elos da cadeia produtiva do setor. Desde 2009, a Agência Nacional de Cinema (ANCINE) vem 

lançando editais específicos com recursos do Fundo, como os do Programa Brasil de Todas as Telas61, 

que articula parcerias com o Banco Regional de Desenvolvimento Econômico do Extremo Sul 

(BRDE) e outras entidades público-privadas. O programa promove chamadas públicas desde 2013, 

como as do Prodecine - Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro e do Prodav - 

Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro62. 

 
produção artístico-cultural potiguar, mediante o custeio de projetos culturais, de iniciativa de pessoas físicas ou jurídicas 

para realização de atividades artísticas, sendo que 30% dos recursos são destinados para demanda pública atendida por 

meio de editais. 
57Conhecida como Lei Câmara Cascudo, a Lei nº 7.799, de 30 de setembro de 1999, dispõe sobre a concessão de 

incentivo fiscal para financiamento de projetos culturais aprovados pela Comissão Estadual de Cultura (CEC) no âmbito 

do Estado do Rio Grande do Norte. Seu funcionamento efetivo inicia-se em 2000, ano em que se deu a promulgação da 

Lei. 
58A Lei n.º 4.838, de 09 de julho de 1997, alterada nos termos da Lei nº 5.323, de 28 de novembro de 2001, dispõe sobre a 

concessão de incentivo fiscal para financiamento de projetos culturais aprovados pela Comissão Normativa da Lei no 

âmbito do município de Natal, capital do Rio Grande do Norte. 
59Há ainda a Lei Vingt-un Rosado, em Mossoró, criada em 1995, que prevê o patrocínio por meio de isenções fiscais de 

tributos (ISS e o IPTU). No entanto, a Lei nunca foi efetivada.  
60 O Fundo Setorial do Audiovisual foi criado pela Lei 11.437/06 e regulamentado pelo Decreto 6299, de 12 de dezembro 

de 2007. Segundo Ikeda (2015a), as primeiras chamadas públicas do FSA foram lançadas apenas em dezembro de 2008 e 

os resultados publicados em 2009. 
61Lançado em 2014, o Programa Brasil de Todas as Telas abrange quatro eixos: 1) Desenvolvimento de projetos, roteiros, 

marcas e formatos, 2) Capacitação e formação profissional, 3) Produção e difusão de conteúdos brasileiros e 4) Programa 

Cinema Perto de Você, voltados à abertura e a modernização de salas de cinema. Além da Ancine, a Secretaria do 

Audiovisual (SAv/Minc), vem se dedicando a implementar ações de fomento especificas na classe 

cinematográfica.(ANCINE, 2014) 
62 As chamadas públicas do Prodecine costumam ser direcionadas ao segmento cinematográfico e as do Prodav para a 

produção audiovisual, contemplando produção para TV, desenvolvimento de projetos, dentre outros eixos.  
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No Rio Grande do Norte, foi em 2013 que obtivemos, pela primeira vez, a aprovação de um 

projeto com aporte do Fundo Setorial do Audiovisual. O longa-metragem “Nova Amsterdam”, dirigido 

pelo caicoense Edson Soares e produção da Engady Cine Video, foi contemplado pela chamada pública 

Prodecine 04/2013, que propiciou a complementação de recursos do filme63, e anos mais tarde, o 

Prodecine 03/2016, para a etapa de comercialização.  

Ainda em 2013, o mesmo diretor teve também aprovada com recursos do FSA a produção da 

série de ficção científica “Omicron”, contemplada pelo Prodav 01/2013, no valor de R$ 1.097.100,00. 

A produção, inspirada livremente no conto “O Imortal”, de Machado de Assis, passava-se em um 

futuro apocalíptico. O diretor apostava em um elenco reconhecido nacionalmente, de forma que 

“Omicron” foi protagonizado pelo ator carioca Marcello Melo Jr., contando com participação de Ildi 

Silva, Jonas Bloch, André Di Mauro e Letícia Birkheuer, dentre outros.  

Em 2014, outro projeto potiguar é aprovado em uma chamada pública da Ancine/FSA: “Todas 

as Cores do Branco”, idealizado pelo Coletivo Caboré Audiovisual em parceria com a produtora 

SetBox Filmes (HF & DS Audiovisual LTDA). Contemplado pelo Prodav 05/2014, o projeto previa o 

desenvolvimento de um roteiro de um longa-metragem de ficção homônimo. Ao contrário dos dois 

editais citados anteriormente, que financiavam a etapa de produção, o Prodav 05 viabilizaria 

exclusivamente o desenvolvimento do longa-metragem “Todas as Cores do Branco”, evidenciando a 

preocupação dos incentivos federais com todos os elos da cadeia produtiva do audiovisual. 

Outros projetos de desenvolvimento foram contemplados nas edições seguintes: os projetos 

“Meu Sofá”, também idealizado pelo Coletivo Caboré Audiovisual (Prodav 05/2015), e “Pulo do 

Gato”, da Pé na Estrada Filmes (Prodav 05/2016). Para financiar a etapa de produção, foi contemplado 

o longa-metragem “O Alecrim e o Sonho”, da Ponta Negra Filmes (Prodecine 01/2016), além dos 

longas-metragens “Capitão” e “Catador de Sonhos”, ambos pela Pé na Estrada Filmes no edital de 

Fluxo Contínuo Produção para Cinema 2018 (Modalidade C)64. 

Além disso, cabe relembrar ainda que nove projetos aprovados nas edições de 2014 e 2016 do 

edital Cine Natal, lançado pela Fundação Capitania das Artes, tiveram aporte do Fundo Setorial do 

Audiovisual, como veremos a seguir65.  

 
63 O longa-metragem “Nova Amsterdam” foi financiado pelo Programa BNB de Cultura – Edição 2011, em parceria com 

o BNDES, no valor de R$ 100 mil, tendo o aporte ainda do PRODECINE 04/2013, no valor de R$ 171 mil e PRODECINE 

03/2016, no valor de R$ 67 mil, e do edital do CTAV/SAv/Minc – Centro Ténico de Audiovisual no valor de R$ 10 mil. 

O projeto teve ainda outros patrocinadores e sua pré-estreia aconteceu em abril de 2018, na qual o diretor afirmou exibir a 

obra ainda inacabada. Até dezembro de 2019, o filme ainda não tinha estreado em circuito comercial. 
64 Os projetos aprovados pela Pé na Estrada Filmes dispararam, no cenário local, uma discussão sobre o uso inadequado 

das cotas regionais, na medida em que os sócios da produtora não são naturais e tampouco residem no Rio Grande do 

Norte, assim como os profissionais que assumem a direção dos referidos projetos, gerando uma distorção no uso das 

políticas afirmativas. Em março de 2018, a ABDeC/RN entrou em contato via e-mail com a Ancine informando o caso, e 

obteve a resposta de que “as propostas foram habilitadas de acordo com as regras dos editais” e que levariam o apontamento 

em consideração nas próximas Chamadas.  
65Apesar de prever a produção de séries televisivas com recursos do FSA mediante contrato de veiculação com players, 

optamos por não citar projetos locais contemplados pelo Prodav 02, como é o caso das séries “Onde Está o Cinema 
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1.3.2 Editais para o audiovisual no RN 

Considerando ações de fomento direcionadas especificamente ao audiovisual por parte do poder 

público66, destaca-se a experiência do Cine Natal, único edital específico para o audiovisual no Rio 

Grande do Norte e que atualmente contempla apenas produções de curtas-metragens67. Promovido 

pela Prefeitura de Natal através da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), a primeira edição 

do edital Cine Natal foi lançada em 2013, e vem apresentado uma série de descontinuidades.  

Em sua primeira edição, o Cine Natal 2013 concedeu o patrocínio de 3 curtas-metragens no valor 

de R$ 15 mil cada, além de 2 festivais de audiovisual, no valor de R$ 100 mil cada. Em 2014, o edital 

passou a premiar 6 curtas, no valor de R$ 50 mil cada, e ainda o apoio a 2 festivais de audiovisual, no 

valor de R$ 75 mil cada. A terceira edição do edital foi lançada em 2016, disponibilizando um total de 

R$ 300 mil, desta vez contemplando apenas a realização de 6 curtas-metragens.  

Cabe ressaltar que, nas edições de 2014 e 2016, o Cine Natal contou com complementação de 

recursos do Fundo Setorial do Audiovisual através do edital de Arranjos Regionais. Com a ampliação 

dos recursos, o edital apresentou um aumento expressivo de inscrições de filmes em comparação com 

as edições anteriores, viabilizando produções que tem obtido resultados de público e crítica bastante 

satisfatórios, tais como “No Fim de Tudo”, de Victor Ciriaco, “A Parteira”, de Catarina Doolan 

Fernandes, e “Codinome Breno”, de Manoel Batista.68  

Em 2018 e 2019, no entanto, o edital volta a contar exclusivamente com aporte do município. O 

Cine Natal 2018 disponibilizou um total de R$ 200 mil, distribuídos em três categorias: 2 curtas-

metragens de realizadores iniciantes (R$ 30 mil cada), 1 curta-metragem de realizadores profissionais 

(R$ 50 mil), 6 prêmios para a finalização de produtos audiovisuais independentes (R$ 15 mil cada). 

Em 2019, a Prefeitura lança o Cine Natal 2019, disponibilizando o valor de R$ 29 mil, o que gerou 

uma significativa queda no número de inscrições devido a não-adesão de boa parte dos realizadores 

locais. Ao todo, foram contemplados 6 projetos de desenvolvimento, divulgação ou difusão.  

 Assim, a experiência do Cine Natal tem se apresentado como uma ação frágil, cuja realização 

depende do orçamento municipal e das prioridades do governo em exercício, não havendo garantias 

de continuidade após o término da gestão, o que denota ausência de políticas públicas mais efetivas e 

sistemáticas de fomento ao audiovisual local69.  

 
Brasileiro” e “Encantarias”, da Prisma Filmes. Como a chamada pública é direcionada às programadoras, as quais não são 

sediadas no Estado, optamos por aprofundar essas experiências em trabalhos futuros.   
66 Deixamos de citar, portanto, o edital de Economia Criativa do SEBRAE/RN, que desde 2015 vem contribuindo com a 

realização de projetos culturais, promovendo apoio financeiro a inúmeros projetos de audiovisual no Estado. 
67Antes do edital Cine Natal, em 2009 a Fundação José Augusto/Governo do Estado lança o edital William Cobbet para 

fomentar a produção audiovisual do Estado. Foram contemplados quatro projetos de documentário, no valor de R$ 20 

mil cada: “Musica Potiguar Brasileira”, de Érica Lima; “O Boi Redondo” de José Wanderley Costa Filho; “Sebo 

Vermelho, o Cantão de Abimael”, de Paulo Laguardia; e “Pela Caridade”, de Danilo Guanabara. No entanto, os 

proponentes nunca chegaram a receber os recursos do edital. 
68Para mais informações sobre o edital Cine Natal nas edições 2013/2014, cf. Coelho (2016a). 
69 Além do Cine Natal, em outubro de 2019 a Fundação José Augusto, vinculada ao Governo do Estado, lançou o edital de 
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2. CARTOGRAFANDO O AUDIOVISUAL NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Sempre se está criando língua, novos portos, novas terras.  

Sempre estão se atualizando novos mundos. 

Suely Rolnik 

 

Quando se trata de empreender uma cartografia numa pesquisa sobre o audiovisual no Estado, 

são inúmeros os desafios que se apresentam. Diante de inúmeras práticas acadêmicas em que exige 

condutas relacionadas à reprodução de modelos preexistentes, encontrar espaço na ciência que, não 

apenas me permite, mas incentiva a criação, mobilizada por uma permanente reflexão crítica, conduz 

a um sentimento próximo à insegurança, permeada de curiosidade.  

No entanto, quando nos colocamos em movimento, parecer haver um determinado momento 

da caminhada em que se opera uma mudança, na qual o medo se transforma em combustível; emerge 

então o desejo de continuar a busca, de ir além. Curiosamente, trata-se de um movimento de descoberta 

não apenas do campo em que se pretende pesquisar, mas de si mesmo; inicia-se um olhar para dentro, 

para o que nos funda. Esse duplo movimento, de fato, é fundamental, na medida em que promove a 

reflexão sobre o que nos mobiliza e os pressupostos da pesquisa.  

No percurso cartográfico, assim, faz-se necessário, sobretudo, estar atenta, observar e 

reconhecer os pontos de arborescência no pensamento. Até que ponto, em vez de construir mapas, não 

estamos a serviço da produção de decalques? Esta parece ser uma questão que não se encerra.  

 Compreendendo que o campo no qual me insiro e busco pesquisar é atravessado por correntes 

coletivas de sensibilidade, numa tessitura em constante transformação, percebo que, enquanto 

cartógrafa, foi necessário inventar os procedimentos a partir daquilo que o contexto me solicita 

(ROLNIK, 2011). Ou seja, era urgente que se criassem estratégias para a pesquisa, que não são fixas, 

mas estão em constante reelaboração. Como aponta Rosário (2016, p. 178), "construir sua própria 

metodologia, demonstrando que a cartografia não se opera sobre modelos, mas sobre a construção e 

reflexão metodológica própria”.  

Nesta empreitada, destacam-se as contribuições de Deleuze e Guattari (1995), Rolnik (2006), 

Barros e Kastrup (2015), que através de uma escrita sensível me cativaram a permanecer nesta busca 

cartográfica, e Rosário e Aguiar (2012), César et al. (2013) e Rosário (2016), que me permitiram o 

aprofundar a reflexão associando-a ao campo que pretendo investigar. 

À luz da cartografia, busco neste capítulo apresentar as decisões tomadas no que se refere a 

aspectos metodológicos da pesquisa, compreendendo duas etapas: a primeira quantitativa, que pudesse 

 
Fomento à Cultura Potiguar 2019, destinado a vários segmentos artísticos, dentre eles o audiovisual. Ao final, foram contemplados 

oito projetos de curta-metragem, no valor de R$ 30 mil cada.  



41 
 

me fornecer informações iniciais e estatística do campo, para no terceiro capítulo empreender uma 

etapa qualitativa, debruçando-me nas experiências singulares e, ao mesmo tempo, coletivas de sujeitos, 

mais especificamente realizadores audiovisuais do Rio Grande do Norte.   

Assim, mais adiante, iniciamos a produção de dados70 acerca da produção e circulação de 

curtas, médias, longas-metragens e webséries de realizadores no Rio Grande do Norte, a partir de um 

recorte de obras exibidas em caráter competitivo em sete festivais de audiovisual realizados no Estado 

no período de 2010 a 2018, utilizando-se ainda de estratégias adicionais como pesquisa em banco de 

dados da Cinemateca Potiguar e em fóruns de comunicação do Fórum Audiovisual do RN.  

 

*** 

 

 Como ponto de partida, parece necessário reafirmar que a pesquisa cartográfica apresenta um 

caráter processual, na medida em que consiste no acompanhamento de processos, e não na represen-

tação de objetos, buscando encontrar estratégias que possam intervir no plano de forças (BARROS; 

KASTRUP, 2015). O movimento, aqui, consistiu em acompanhar as transformações da paisagem do 

audiovisual independente no Rio Grande do Norte, numa relação dialógica em que há atravessamentos 

mútuos. É na medida em que acompanho esses processos - que nos tocam, nos transformam -, que 

provoco também, enquanto pesquisadora, certas transformações, numa produção coletiva de mundos.71 

 Na pesquisa cartográfica, os mapas elaborados não se pretendem representações do mundo. 

Como na metáfora descrita por Deleuze e Guattari:  

O livro não é a imagem do mundo segundo uma crença enraizada. Ela 

faz rizoma com o mundo, há evolução aparalela do livro e do mundo, 

o livro assegura a desterritorialização mundo, mas o mundo opera uma 

reterritorialização do livro, que se desterritorializa por sua vez em si 

mesmo no mundo (se ele é dito capaz e se ele pode). (1995, p. 28) 

 

 Aqui, a questão da intervenção se coloca. Já foi dito que se trata de uma relação preexistente, 

em que há vinculação entre sujeito e objeto que se fazem juntos, para além da pesquisa. Há, portanto, 

um plano afetivo no que se refere ao objeto. Se, por um lado, essa inserção pode ser encarada como 

um facilitador, por outro, exige atenção redobrada. Até que ponto minha experiência como produtora, 

empenhada em pensar condições de inserção das obras (produtos) no mercado, não implica/condiciona 

certo olhar e direcionamento à pesquisa? Questões como essa foram permanentemente revisitadas. 

 
70 Para Barros e Kastrup (2015), falar de produção de dados e não de coleta de dados trata-se de uma mudança conceitual, 

visando nomear práticas de pesquisa que se distinguem daquelas da ciência moderna cognitivista. O termo produção 

dedados, assim, parece-nos apropriado compreendendo o caráter construtivista da atividade cartográfica, procurando 

apontar a dimensão coletiva desta construção. 
71"A cartografia, diferentemente do mapa, é a inteligibilidade da paisagem em seus acidentes, suas mutações: ela 

acompanha os movimentos invisíveis e imprevisíveis (...) do desejo -, que vão transfigurando, imperceptivelmente, a 

paisagem vigente". (ROLNIK, 2011, p. 62) 
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*** 

 Se a cartografia se refere a territórios a partir do reconhecimento de que apresentam 

configurações fluidas, transversais e transculturais (ROLNIK, 2006); se contornos físicos-geográficos 

precisos não se prestam como regra universal para caracterizar uma localidade (PERUZZO e 

VOLPATO, 2009), por que pensar o audiovisual independente num recorte geográfico? O que motiva 

a permanecer neste caminho, considerando as novas territorialidades que emergem a partir da cultura 

das redes, relacionadas ao intercâmbio, mobilidade, e fronteiras cada vez mais tênues?  

Ao contrário do que se pode pressupor, não se trata de buscar uma identidade; configura-se 

como uma estratégia provisória que visa um projeto mais amplo. A partir do reconhecimento de que a 

produção audiovisual independente no Estado é vista institucionalmente como residual, considerando 

o modelo industrial que legitima e privilegia a produção e circulação de certas obras em detrimento de 

outras, pretendemos compreender que modos de resistência (e existência) estão sendo experimentados 

pelos realizadores e produtores audiovisuais no Rio Grande do Norte. Trata-se, sobretudo, de uma 

estratégia política, colocando-se esta pesquisa como instrumento de ação.  

Mas, como já nos foi advertido, certas escolhas implicam desafios. Nesta relação que se 

estabelece de centro (hegemônico) e margem (independente), cabe relembrar que se tratam de 

instâncias em constante relação, na qual o centro se reatualiza a partir das margens, as margens se 

configuram como centros em outros contextos. E, no que se refere ao audiovisual independente, é cada 

vez mais estreita essa relação72.  

Assim, nesta pesquisa, torna-se necessário reafirmar que não se trata de abordar o audiovisual 

independente numa relação de oposição a um modelo industrial, que aqui se relaciona a um modo de 

produção e circulação hegemônica que segue uma lógica de mercado no cinema nacional. 

Compreendemos o audiovisual independente num continuum (OLIVEIRA, 2015), servindo essas 

categorias como parâmetros para se discutir as inúmeras práticas que delas decorrem, buscarmos as 

desterritorializações e as linhas de fuga.  

 

*** 

 

Posto isto, cabe refletir sobre as estratégias encontradas para iniciar a pesquisa cartográfica, 

que foi pensada em duas etapas. A primeira, de caráter quantitativo, buscou realizar um levantamento 

de obras audiovisuais independentes, nas categorias curtas, médias e longa-metragem, a partir de 

 
72 Como exemplo, Mannuela Costa (2016) traz o exemplo da Trincheira Filmes (PE), produtora independente que opera 

tanto na realização autônoma de conteúdo audiovisual, como também estabelece coproduções com orçamentos que 

ultrapassam R$ 1 milhão.  
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festivais e mostras de audiovisual no Rio Grande do Norte, entre 2010 e 2018. Para isso, fez-se 

necessária uma extensa pesquisa documental, mediante busca em sites e publicações online, além de 

contato direto com os produtores dos eventos. Para a categoria de webséries, foram utilizadas outras 

estratégias, como consultas aos grupos de discussão do Fórum Audiovisual do RN73.  

A segunda etapa, de caráter qualitativo, propôs-se a aprofundar as diferentes práticas 

identificadas nesta mirada inicial, através de entrevistas em profundidade, buscando o acesso a 

experiência, indo além de uma descrição, mapeamento e a mensuração de um vivido separado de seu 

plano de produção74.  

A abordagem quantitativa aqui é utilizada, então, para compor uma análise generalizada, na 

produção de dados que servirão como ponto de partida para compor um processo de análise mais 

ampla, com o objetivo de articular números ao plano coletivo de forças. Medir, assim, configura-se no 

sentido de uma “operação critico avaliativa. É encontrar os pontos de fissuras e de quebra nas formas 

constituídas” (CÉSAR et al, 2013, p. 365). 

 

2.1 Mapeando as Mostras e Festivais de Audiovisual no RN 

A primeira etapa consistiu na produção de dados através de um levantamento preliminar de filmes 

exibidos em festivais e mostras realizados no Estado, com base na bibliografia sobre o audiovisual no 

Rio Grande do Norte (LIMA e BOTELHO, 2012; SCKAFF, 2014) e com informações obtidas através 

dos fóruns e comunidades virtuais do Fórum Audiovisual do RN.  

Por se tratar de um universo ainda bastante abrangente75, resolvemos realizar um recorte, focando 

apenas em mostras competitivas, desconsiderando a) eventos que não tenham aberto chamada pública; 

b) festivais e mostras temáticas; c) eventos que tenham realizado menos de duas edições. 

Assim, chegamos a um total de sete festivais que se encaixavam no recorte, compreendendo 21 

edições: Fest Natal, Goiamum Audiovisual, Festival Guerrilha de Fronteira, Mostra de Cinema de 

Gostoso, FINC, Mostra Sesc de Cinema Potiguar, Trinca Audiovisual. Estes festivais, muitas vezes, 

possuem mais de uma mostra, então na tabela a seguir destacamos a qual se refere o quantitativo. 

 
73 No decorrer da pesquisa, notou-se que esta estratégia também se fazia necessária a fim de identificar os longas-

metragens produzidos no Estado.  
74“A partir da pesquisa cartográfica o quantitativo e o qualitativo ganham sentido na articulação com a experiência, onde 

se dá a própria imbricação dos dois planos” (CÉSAR et al, 2013, p. 360)  
75 Foram identificados 21 eventos realizadores entre 2010 e 2018, conforme apresentado no capítulo 1.   

Festival Edição Obras 
Potiguares 

Observações 

Fest Natal 2010 4 Competitiva | NE | Mostra Curta Nordeste 

2011 3 Competitiva | NE | Mostra Curta Nordeste 

Goiamum 2011  1 Competitiva | BR | Curta Goiamum 
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Fonte: COELHO (2019) 

 

No total, foram identificadas 144 obras audiovisuais potiguares exibidas. Desconsiderando os 

títulos repetidos, chegamos a um total de 106 filmes, sendo 104 curtas e médias-metragens e apenas 

02 longas-metragens. Resolvemos então agrupá-los em duas categorias distintas: a) Curtas e Médias, 

e b) Longas-metragens, com os quais aplicamos questionários acerca da produção, exibição, 

distribuição e dados gerais.   

 
76 Dentro da Mostra Trinca Audiovisual, apenas a edição de 2017 se caracterizou como mostra competitiva.  

Audiovisual 2012 1 Competitiva | BR | Curta Goiamum 

2013 8 Competitiva | RN | Programa Estadual 

2015 12 Competitiva | RN | Programa Estadual 

2018 18 Competitiva | RN | Programa Estadual 

Festival 
Guerrilha de 

Fronteira 

2012  5 Competitiva | RN/PB 

2013 5 Competitiva | RN/PB 

Mostra de 
Cinema de 
Gostoso 

2013 2 Competitiva | BR 

2014 5 Competitiva | BR 

2015 6 Competitiva | BR 

2017 5 Competitiva | BR 

2018  3 Competitiva | BR 

FINC 2015 9 Competitiva* | RN 

2016 11 Competitiva | RN 

2017 9 Competitiva | RN 

2018  Não entrou na análise. 

Mostra Sesc 
de Cinema 
Potiguar 

2015  10 Competitiva | RN  

2016 8 Competitiva | RN 

2017 9 Competitiva | RN 

Trinca 
Audiovisual  

2015  Não se enquadra76 

2016  Não se enquadra 

2017 10 Competitiva | RN | Mostra Trinca e Drops 

2018  Não se enquadra 

 Total 144 obras  
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Fonte: COELHO (2019) 

 

Por fim, decidimos ampliar a pesquisa para abranger também a categoria webséries, 

estabelecendo outros critérios para recorte. A seguir, descrevemos as estratégias metodológicas e os 

indicadores aos quais chegamos. 

 

2.2 Curtas e Médias-Metragens  

Considerando que a produção audiovisual no Rio Grande do Norte é majoritariamente composta 

por curtas e médias-metragens, o que deriva em um universo bastante amplo e que abrange uma 

diversidade de formas de fazer e circular, tivemos como objetivo realizar uma análise preliminar das 

104 obras potiguares que foram exibidas em mostras e festivais de audiovisual realizados no Estado 

entre 2010 e 201877, mediante aplicação de questionários online78. Os questionários foram feitos 

através do googleforms, tendo como finalidade coletar dados gerais sobre as obras e perfil dos 

realizadores, considerando questões relativas a produção e circulação, incluindo local de realização da 

obra, estratégias de financiamento, espaços de exibição, dentre outros aspectos. 

Inicialmente, realizamos um banco de dados com as obras e contatos dos respectivos 

realizadores e/ou produtores, o que nos permitiu o envio de questionários através de e-mails e/ou 

whatsapp, no período de 17 a 30 de novembro de 2018. Diante do baixo índice de respostas, reforçamos 

o convite para participar da pesquisa, prorrogando o prazo até 20 de dezembro de 2018. Ao final, dos 

104 filmes, tivemos retorno de 70 questionários respondidos, obtendo uma taxa de aproximadamente 

67% de retorno. 

 

 
77 Se por um lado os festivais e mostras de audiovisual se constituem como um circuito alternativo à exibição comercial, 

isso não significa que estejam desassociadas do mercado, podendo se configurar como instância de legitimação. Assim, a 

estratégia de analisar obras que já passaram por curadorias de mostras e festivais, o que pode pressupor uma adequação a 

um modo específico de produção, deverá ser problematizada na pesquisa. No entanto, parece-nos ser um recorte viável e 

indicar um horizonte coerente com nossos objetivos.  
78 Os questionários podem ser encontrados nos anexos desta dissertação. 

Curtas, Médias e Longas-
Metragens

Dados Gerais
Tipologia, Território, Ano de Lançamento, 

Perfil dos Realizadores, etc.

Distribuição
Responsáveis, Estratégias, Segmentos 

Explorados, etc.

Exibição Segmentos, Circulação em Festivais, etc.

Produção
Fontes de Financiamento, Orçamento, 

Representantes, etc.



46 
 

2.2.1. Dados Gerais 

Segundo a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), obras audiovisuais de até 15 minutos são 

consideradas curtas-metragens, enquanto médias-metragens apresentam duração entre 15 a 69 

minutos. Partindo desse parâmetro, identificamos que, no corpus analisado, constam 55 curtas-

metragens e 15 médias. Em sua maioria (67,1%), tratam-se de obras que não tem Certificado de 

Produto Brasileiro (CPB). Nesse sentido, é considerável o montante de obras que não constam nos 

dados oficiais da Ancine, instituição responsável, dentre outras atribuições, pelo fomento, regulação e 

fiscalização do setor cinematográfico e audiovisual.  

Se questionarmos os municípios onde a produção ocorreu, nota-se uma grande concentração 

na capital: 68,5% foram produzidas em Natal79 e, se somados à região metropolitana, ultrapassam os 

80%. Quanto à tipologia, a maioria se enquadra como ficção, seguida de documentário, experimentais 

e outros80.  

Gráfico 01 

 
Fonte: COELHO (2019) 

 

Gráfico 02 

 
Fonte: COELHO (2019) 

 
79 Foram identificados 20 municípios, sendo que algumas obras foram produzidas em mais de um. Foram mencionados 

Natal (48 obras), Parnamirim (6), São Miguel do Gostoso (3), Florânia (2), Mossoró (2), Sitio Novo (2), além de Jardim 

de Piranhas, Acari, Baia Formosa, Caicó, Campo Grande, Currais Novos, Acari, Lagoa Nova, Macau, Serra Caiada, Santo 

Antonio, Ceará Mirim, Macaiba, São Gonçalo do Amarante. Frisamos que o questionário, todavia, pode ter sido mal 

compreendido, de forma que os realizadores podem ter informado o local de gravações. 
80 Dentre as opções disponíveis, constavam: ficção, documentário, experimental, filme-ensaio e outros. 
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Considerando as obras que circularam nos festivais e mostras utilizadas no nosso recorte, nota-

se que a partir de 2014 ocorre um crescimento expressivo se comparado com os anos anteriores. Nesse 

sentido, é importante correlacionar os dados com o contexto dos festivais: das 21 edições que 

identificamos, apenas 8 abarcam período anterior a 2014. Isso se justifica pelo fato de que o circuito 

exibidor começa a se ampliar nos primeiros anos dos anos 2010, surgindo iniciativas tais como o Finc 

(2010), Guerrilha de Fronteira (2012), Mostra de Cinema de Gostoso (2013), Mostra Sesc de Cinema 

Potiguar (2015), dentre outros, das quais algumas conseguiram dar continuidade às ações nos anos 

posteriores81.  

No mais, buscamos também obter informações acerca do perfil dos diretores das obras, no que 

se refere a identidade de gênero, raça e grau de escolaridade. Todavia, a leitura deve ser feita 

considerando algumas problemáticas: 27% dos filmes são codireções, sendo que os questionários não 

necessariamente foram respondidos pelo diretor82. Assim, é possível que informações referentes a 

gênero e raça, por exemplo, não sejam precisas, baseando-se em critérios que não necessariamente se 

referem à autodeclaração.  

Nesse sentido, os dados obtidos funcionam mais como uma espécie de parâmetro para 

promovermos uma reflexão. Considerando a identidade de gênero dos profissionais que assumem a 

direção, percebe-se que há uma prevalência de homens cisgênero (73%), seguida de mulheres cis 

(24%), sendo identificado um diretor transgênero (1%), um não-binário (1%) e outros (1%). No que 

se refere à raça, os diretores brancos são majoritários (49%), seguidos de pardos (32%), pretos (13%), 

amarelos (2%), havendo ainda não declarados (2%) e outros (2%). Quanto ao grau de escolaridade, os 

realizadores que possuem pós-graduação configuram-se como maioria (43%), seguidos de diretores 

com ensino superior completo (34%)83, ensino superior incompleto (13%), ensino médio (9%), e 

outros (1%).  

 

2.2.2 Exibição  

 

 

 

 
81 Nesse sentido, é importante pontuar que, considerando os festivais analisados, é corriqueiro encontrar regulamentos que 

limitam a inscrição a filmes realizados nos últimos dois anos. É o caso do Goiamum Audiovisual, um dos principais 

festivais do Estado. Realizado desde 2007, em suas primeiras edições o Festival promovia, além de mostras não-

competitivas e exibições de filmes convidados, uma mostra competitiva nacional. Dessa forma, as produções potiguares 

concorriam na categoria nacional, o que revela o baixo índice de obras do RN no referido festival nos anos iniciais. Foi 

somente em sua 7ª edição, em 2013, que o Goiamum passou a oferecer uma Mostra Estadual em caráter competitivo. Dessa 

forma, em 2013, o regulamento da Mostra Estadual passou a abranger a participação de filmes realizados a partir de 2012.  
82 Quanto às respostas aos questionários, 88,6% foram preenchidos pelos diretores, 4,3%  pelos roteiristas, 2,8% pelos 

produtores, além de outras funções (4,3%). 
83 Dentre os cursos superiores mais frequentes, estão o de Comunicação Social – Radialismo (13), Comunicação Social – 

Jornalismo (10), Cinema e Audiovisual (10), Produção Audiovisual (6) e Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda (3). 
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Gráfico 03 

Fonte: COELHO (2019) 

 

No que se refere aos segmentos em que circularam os curtas e médias-metragens analisados, 

nota-se a evidente prevalência de festivais e mostras de audiovisual (97,1%)84, considerando que todos 

os filmes necessariamente foram exibidos em algum dos festivais e mostras do recorte, seguida de 

exibições promovidas pela equipe (54,3%) e veiculação em plataformas digitais (48,6%). Há também 

um significativo percentual de obras que foram exibidas em emissoras locais (32,9%), seja em caráter 

aberto ou por assinatura, e em cineclubes (32,9%). Por fim, algumas destas obras foram exibidas ainda 

em salas de cinema (14,3%) e licenciadas para emissoras nacionais (5,7%), havendo ainda exploração 

de outros segmentos (14,3%). 

Para os curtas e médias-metragens, há a possibilidade de se obter retorno financeiro através de 

licenciamento para canais de televisão. Quando consideramos os segmentos televisivos em que as 

obras em questão foram exibidas85, observamos que emissoras locais figuram como 4º segmento mais 

utilizado, destacando-se a TV Universitária, TV Metropolitano e a InterTV Cabugi, que, durante o 

período da pesquisa, apresentaram programas e/ou quadros voltados à divulgação da produção 

potiguar. No entanto, ao mesmo tempo em que pode ser considerado um gesto de apoio à promoção 

do audiovisual local, tratam-se de exibições não remuneradas, nas quais os realizadores disponibilizam 

o conteúdo para a grade das emissoras, muitas delas com fins comerciais86. 

 
84Dado curioso, considerando que todos os filmes analisados participaram necessariamente de um festival ou mostra local, 

o que nos leva a deduzir que o percentual nesse caso deveria se tratar de 100%.  
85 As respostas apontaram as seguintes janelas: Programa Olhar Independente (TVU) –  18; TV Metropolitano – 3;  

Programa Digaí (InterTV Cabugi) – 2; Programa Entre no Clima (TCM) – 1;  Programa Cafundó (TV Assembleia) – 1; 

SIDs TV – 1;TV UERN – 1. 
86No que se refere às emissoras nacionais, foram identificadas exibições no Canal Brasil (2), Canal Futura (1) e afiliadas. 
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Gráfico 04 

 

Fonte: COELHO (2019) 

No que se refere a quantidade de mostras e festivais que os filmes foram exibidos, é possível 

perceber que a maioria das obras circularam pouco nesse segmento: 61,4% afirmaram ter circulado em 

até 5 festivais, 21,4% de 5 a 10 festivais, 7,1% de 10 a 15 festivais, 1,4% de 15 a 20, seguido de 8,6% 

que circularam em mais de 20 festivais87. Ao solicitar que nos informassem os festivais mais 

significativos que circularam, encontramos em 34 questionários menção apenas de festivais locais, 

enquanto 28 mencionaram festivais nacionais ou internacionais. Os dados nos sugerem que, além de 

terem pouca inserção no circuito de festivais e mostras, a circulação dessas obras se dá principalmente 

no próprio Estado.  

 

2.2.3 Distribuição 

Dentro de uma lógica de mercado, o distribuidor é responsável pelo elo entre a empresa 

produtora e as diferentes janelas de exibição (MICHEL; AVELLAR, 2014). Esse modelo encontra 

mais aderência com longas-metragens, formato que oferece maior retorno de investimento. Quando 

pensamos em curtas e médias-metragens, muitas vezes, a distribuição se configura como uma etapa 

que é desempenhada pelo próprio produtor ou diretor, ou ainda empresas ou profissionais que atuam 

especificamente neste segmento.  

A partir dos questionários respondidos, no que se refere ao cenário no Rio Grande do Norte, 

nota-se que a distribuição é realizada majoritariamente pelo diretor (77,1%), seguida do produtor 

(31,4%), e outros membros da equipe (10%), podendo ser uma responsabilidade compartilhada por 

 
DOCTV (1). 
87 Dos filmes que obtivemos retorno, enquadram-se nessa categoria “Em torno do sol”, de Vlamir Cruz e Julio Castro, 

“José Bezerra”, de Pedro Medeiros, “Janaina colorida Feito o Céu”, de Babi Baracho, “Três vezes maria”, de Marcia 

Lohss, “Seo inacio – Ou o Cinema do Imaginário”, de Hélio Ronyvon, “Ília”, de Moniky Rodrigues e Dhara.  
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mais de um profissional. Dentre as 70 obras, apenas uma (1,4%) alegava possuir uma distribuidora88.  

Como estratégias de distribuição, a principal se configura como envio para mostras e festivais 

(94,3%), seguido de disponibilização em plataformas digitais (57,1%) e realização de exibições 

autônomas (28,6%). Além disso, 25,7% alegaram disponibilizar as obras em acervos; 14,3% buscam 

viabilizar contratos de licenciamento para emissoras de TV, e 10% informaram utilizar ainda outras 

estratégias de distribuição. Percebe-se ainda que a confecção de DVDs é uma prática utilizada, sendo 

a distribuição gratuita de DVDs majoritária (7,1%), em comparação com a sua venda (2,9%).  No que 

se refere a distribuição em ambiente virtual, a tendência é disponibilização gratuita em sites de 

armazenamento de vídeos, sendo o VOD ou pay-per-view uma prática pouco significativa89. 

 

Gráfico 05 

 

Fonte: COELHO (2019) 

Em sua maioria, o percentual de obras que não obtiveram retorno financeiro foi de 65,7%, 

enquanto 34,3% conseguiram ter algum retorno. Ao solicitarmos que especificassem de que forma isso 

se deu, identificamos premiação de festivais locais (78,3%), licenciamento para TVs (8,7%), sendo 

apontada ainda a venda de DVDs, premiação em festivais nacionais e licenciamento para salas de 

cinema de arte (4,3% cada).   

 

2.2.4 Produção 

No que diz respeito à produção, interessa-nos compreender as tendências apresentadas para 

 
88 É o caso do filme “Em Torno do Sol”, de Vlamir Cruz e Júlio Castro. A distribuidora responsável é a Mudernage 

Combo, empresa cujo sócio é o próprio Vlamir Cruz.  
89 O VOD foi apontado apenas pelos produtores do filme “Entrelaços”, de Pedro Medeiros e Giovanni Sergio, 

representando 1,4% da amostra. 
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viabilização dos filmes e as formas de financiamento. No que se refere aos responsáveis pela produção, 

tratam-se majoritariamente de produções autônomas (48,6%), seguidas de produtoras com CNPJ 

(32,9%) e coletivos audiovisuais (14,3%). Um dado importante é que, grosso modo, o trabalho dos 

profissionais envolvidos se deu em caráter não-oneroso (81,4%), na qual as equipes atuaram de modo 

colaborativo. 

Gráfico 06 

 

Fonte: COELHO (2019) 

Quanto à fonte de recursos dos filmes, 65,7% foram autofinanciados, e 31,4% alegaram contar 

com apoios e parcerias para viabilização do filme. Apenas 11,4% relataram obter financiamento 

público90 e 10% financiamento privado, seja por patrocínio direto ou editais culturais lançados por 

empresas. A busca por crowdfunding foi incipiente, representando apenas 4,3%. Por sua vez, os 

orçamentos disponibilizados para as produções apresentaram valores irrisórios: 77,1% dispôs de até 

R$ 5 mil, sendo que a maioria trabalhou abaixo dos R$ 500, como podemos observar nos gráficos 

abaixo.  

 

 

 

 

 

 
90 Os recursos públicos referiam-se ao edital Cine Natal (3), edital de Economia Criativa do Sebrae/RN (3), o Fundo de 

Incentivo à Cultura (1), o edital Curtas Universitários do Canal Futura (1), o DOC TV (1), além de curtas realizados dentro 

de projetos culturais, tais como o ITEC, Curta Mossoró, etc. No entanto, considerando que o Sebrae/RN e o Canal Futura 

são empresas privadas, nota-se que algumas das obras foram erroneamente enquadradas, de modo que o financiamento 

privado apresenta maior percentual de participação do que o financiamento público.  

 



52 
 

 

 

Gráficos 07 e 08 

Fonte: COELHO (2019) 

2.3 Longas-Metragens  

É corriqueiro ouvirmos que no Rio Grande do Norte não existe produção de longas-metragens. Por 

um lado, a afirmação faz sentido, caso consideremos apenas as obras lançadas em circuito comercial 

de cinema. Por outro, a inexistência de longas potiguares em relatórios de mercado disponibilizados 

pela Ancine não deve invisibilizar os realizadores que tem encontrado arranjos criativos e inusitados 

para viabilizar e fazer circular suas produções, à margem de uma lógica de mercado.  

Com o objetivo de mapear essa produção emergente, iniciamos um levantamento preliminar que 

consistiu em identificar obras audiovisuais independentes produzidas e lançadas no Rio Grande do 
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Norte de janeiro de 2010 a junho de 2017 (COELHO, 2017)91. Em seguida, retomamos o levantamento 

incluindo as produções lançadas até dezembro de 2018. Para fins de análise, foram consideradas as 

obras realizadas no RN que tinham a direção assinada por profissionais domiciliados no Estado há pelo 

menos dois anos, desconsiderando as obras de caráter publicitário e/ou institucional. 

Logo de início, notamos que a estratégia metodológica adotada na análise dos curtas e médias- 

metragens se mostrava insuficiente para mapear a produção em longa-metragem no Estado, 

considerando que apenas dois filmes foram exibidos nas mostras e festivais do nosso recorte92. Assim, 

optamos por diversificar nossas fontes. Inicialmente, fizemos uma consulta pública utilizando os 

canais de articulação do audiovisual no Rio Grande do Norte93, disponibilizando aos membros das 

comunidades virtuais um levantamento preliminar que constava sete longas-metragens realizados no 

Estado no período analisado. Após a consulta, recebemos mais duas indicações de obras, que foram 

adicionadas à lista. Em seguida, consultamos o acervo da Cinemateca Potiguar e identificamos mais 

um título que não tinha sido catalogado. Essa etapa aconteceu de 6 a 13 de julho de 2017. Após esse 

período, em fevereiro de 2019, removemos um dos títulos, que não se enquadrava como longa-

metragem94, e incluímos ainda mais três obras que se encaixavam no recorte. 

Após este levantamento, foram identificados doze95 longas-metragens para análise. A partir 

desse corpus, a segunda etapa da pesquisa consistiu na aplicação de um questionário online com os 

diretores dos filmes listados, solicitando informações sobre quatro eixos: produção, exibição, 

circulação e dados gerais dos filmes e dos diretores. Os questionários foram aplicados de 07 a 

10/07/2017, período em que obtivemos resposta de cinco filmes e, numa segunda chamada, realizada 

de 10 a 30/11/2018, conseguimos retorno de mais um realizador.  

Ao final, tivemos retorno de 6 obras: Eu, Bicho do Mundo – Biografia não autorizada (2015), 

 
91 Os resultados preliminares desta pesquisa constam em artigo apresentado no 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação – Intercom 2017 (COELHO, 2017), que foram aqui atualizados.  
92 Tratam-se dos longas-metragens Passo da Pátria: Porto de Destinos (2016), dirigido por Paulo Dumaresq e Alex 

Régis e Lua de Fogo (2016), dirigido por Walfran Guedes, exibidos na Mostra Sesc de Cinema Potiguar 2017.  
93Consideramos os seguintes espaços virtuais de articulação: o Fórum Audiovisual do RN, grupo de e-mails criado em 

2009, que conta com cerca de 250 membros cadastrados; Rede Economia Criativa do Audiovisual no RN, grupo aberto no 

facebook que conta com cerca de 1.500 membros; e APL do Audiovisual, grupo no whatsapp que conta com cerca de 70 

participantes. O quantitativo se refere ao período em que essa etapa da pesquisa se deu, em julho de 2017. Os profissionais 

fazem uso desses espaços, em sua maioria, para divulgar produções e eventos, além de debater questões de interesse do 

segmento. 
94 É o caso do filme Irmã Ananília - A Mãe dos Pobres (2016), dirigido por Carlos Medeiros, de Currais Novos. Com 

duração de aproximadamente 40 minutos, a obra enquadra-se como média-metragem, sendo portanto removido da lista.  
95 Os filmes foram: Inácio Garapa, um Matuto Sonhador (2010), Inácio Garapa um Matuto Sonhador 2 - O Retorno 

(2011), Inácio Garapa 3 – A Saga (2015) e Inácio Garapa – Um Matuto Muito Esperto (2018), todos dirigidos por J 

Gomes; Natal, Encruzilhada do Mundo (2011), de Fred Nicolau; O Mundo de Ana (2014), dirigido por Wigna Ribeiro; Eu, 

Bicho do Mundo – Biografia não autorizada (2015), dirigido por Guaraci Gabriel e Carlos Tourinho; Rio Contado (2015), 

dirigido por Airton De Grande; Passo da Pátria: Porto de Destinos (2016), dirigido por Paulo Dumaresq e Alex Régis; 

Lua de Fogo (2016), dirigido por Walfran Guedes; e Era Uma Vez Lalo (2017), de Wigna Ribeiro; O Mistério das Noites 

Brancas (2018), de Lucas Fernandes e Rebecca Pelágio. Como comentado no primeiro capítulo, optamos por não incluir 

o filme “Nova Amsterdam” por não ter estreado publicamente até dezembro de 2019, havendo apenas uma pré-estreia em 

abril de 2018, na qual o realizador afirmou que a obra ainda não estava finalizada.  
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dirigido por Guaraci Gabriel e Carlos Tourinho; Rio Contado (2015), dirigido por Airton De Grande; 

Passo da Pátria: Porto de Destinos (2016), dirigido por Paulo Dumaresq e Alex Régis; Lua de Fogo 

(2016), dirigido por Walfran Guedes; e Era Uma Vez Lalo (2017), de Wigna Ribeiro; O Mistério das 

Noites Brancas (2018), de Lucas Fernandes e Rebecca Pelágio. A seguir, comentamos tendências 

gerais apresentadas pelos filmes.  

 

2.3.1 Dados Gerais 

Um fator que se destaca no que se refere à produção de longas-metragens é a significativa 

participação de realizadores que não residem na região metropolitana de Natal. É o caso de Jota Gomes, 

responsável pela quadrilogia do filme “Inácio Garapa”, realizado em Alexandria; da produção 

audiovisual do Buraco Filmes, em Mossoró, que já tem dois longas-metragens em seu currículo; e do 

realizador Walfran Guedes, cuja obra de estreia foi o longa-metragem “Lua de Fogo”, realizado no 

município de Tibau do Sul. O corpus analisado, todavia, não expressa essa diversidade, considerando 

o baixo índice de respostas obtidas no que se refere aos longas-metragens (6 obras, de um total de 12). 

Gráfico 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: COELHO (2019) 

 

Compreendendo as 6 produções que retornaram nossa pesquisa, nota-se que 4 são de 

produtores da Grande Natal, sendo os outros 2 dos municípios de Mossoró e Tibau do Sul, todas 

lançadas entre 2015 a 2018. Quanto à tipologia, 3 são ficções, 2 documentários e 1 filme transita entre 

as duas categorias. No que se refere ao perfil dos diretores, assim como no caso dos curtas e médias-

metragens, há prevalência de homens nesses cargos: dentre os 9 diretores, 7 eram homens e 2 mulheres. 

 

2.3.2 Exibição 

No que se refere à exibição, nota-se que a circulação dos longas-metragens tem ocorrido 

majoritariamente no Rio Grande do Norte através de exibições autônomas e espaços alternativos, 
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havendo ainda pouca inserção em festivais de audiovisual locais e nacionais. Dos 6 longas, apenas 4 

foram exibidos em festivais, todos realizados no Rio Grande do Norte. É o caso de “Rio Contado”, 

exibido no Festival Urbanocine 2015; “Passo da Pátria” e “Lua de Fogo”, ambos selecionados na 

Mostra Sesc de Cinema Potiguar 2017; e “O Mistério das Noites Brancas”, exibido no Cine Fest RN 

2018.  

Gráfico 10 

 

Fonte: COELHO (2019) 

Constata-se, assim, que a participação em festivais ainda se configura como residual para as 

produções potiguares em longa-metragem, considerando que cada obra foi exibida em apenas uma 

mostra. Um fator que pode estar relacionado à pouca inserção é que os festivais realizados no Rio 

Grande do Norte, em sua maioria, direcionam seu foco para os curtas e médias-metragens, 

configurando-se como exceções experiências como a Mostra de Cinema de Gostoso, a Mostra Sesc de 

Cinema Potiguar e o Cine Fest RN, que agregam em suas programações mostras competitivas de 

longas-metragens. Por sua vez, acreditamos que a dificuldade em se inserir em festivais nacionais pode 

se dar por desconhecimento do mercado, precariedade na etapa de distribuição ou pouca 

competitividade das obras, dentre outros possíveis fatores.  

Assim, em sua grande maioria, as exibições de longas-metragens potiguares acontecem a partir 

de convites ou através de eventos realizados pela própria equipe. Nesse sentido, destacam-se as 

experiências dos filmes “Passo da Pátria”, filme exibido em diversas instituições de ensino, espaços 

culturais, salas alternativas e ONGS; e “Rio Contado”, que também teve ampla circulação em 

instituições de ensino públicas e privadas de Natal. 

 Outro caso que se destaca é o do filme “Era uma Vez Lalo”, cujo lançamento se deu através de 

uma parceria com o Partage Shopping, em Mossoró. Além de terem promovido uma ampla campanha 

Exibições

Instituições Ensino Praça Pública Salas de Cinema Festivais Outros
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de divulgação, que rendeu a realização de quatro sessões do filme no Multicine Cinemas, a equipe 

realizou ainda exibições no Teatro Municipal Dix-Huit Rosado voltadas ao público infanto-juvenil. 

Assim, trata-se da única experiência de exibição de longa-metragem em uma sala comercial de cinema 

viabilizada através de negociação direta entre o produtor e o exibidor, considerando o corpus analisado.  

Em nenhum dos questionários foram identificadas informações acerca de exibição em 

emissoras de TV. No entanto, ao longo da pesquisa identificou-se que duas das obras foram exibidas 

em emissoras locais: “Era uma Vez Lalo” e “Passo da Pátria – Porto dos Destinos”, ambos em caráter 

não-oneroso. A partir das respostas obtidas, apenas o filme “Eu, Bicho do Mundo – Biografia não 

autorizada” foi exibido fora do Rio Grande do Norte, mais especificamente em eventos no Rio de 

Janeiro e em Cuba, através de convites e/ou promovidos pela equipe. 

 

2.3.3 Distribuição 

Dentre as 6 obras analisadas, identificamos que em 4 delas a distribuição é realizada pelo 

diretor, e 2 pelo produtor. A estratégia mais comum se configura como realização de eventos 

autônomos, seguida de envio para festivais. Apesar de estar cada vez mais em declínio, foi identificada 

a venda e distribuição de DVDs, sendo adotada em dois casos: “Rio Contado”, mediante distribuição 

gratuita, e “Eu, Bicho do Mundo”, através de venda de DVDs. A distribuição através de plataformas 

digitais não foi indicada por nenhuma das obras analisadas.  

Gráfico 11 

 

Fonte: COELHO (2019) 

2.3.4. Produção 

No que se refere à viabilização da produção, 100% (6) dos filmes afirmaram contar com apoios, 

parcerias e equipe colaborativa, enquanto 67% (4) foram autofinanciados, ou seja, contaram com 

Distribuição

Eventos Próprios Inscrições Festivais DVDS (Venda) DVDs (Distribuição) Outros
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investimentos próprios da equipe. É o caso dos filmes “Era uma Vez Lalo”, “Passo da Pátria” e “Rio 

Contado”, que viabilizaram as produções integralmente através dessas duas modalidades, com 

orçamentos aproximados de R$ 8, R$ 12 e R$ 40 mil, respectivamente.  

No que se refere a financiamentos público ou privado, apenas o filme “O Mistério das Noites 

Brancas” informou ter tido aporte de alguma modalidade de investimento público, no valor de R$ 5 

mil, oriundo de um edital do Núcleo de Arte e Cultura da UFRN, enquanto o longa “Eu, Bicho do 

Mundo” contou com patrocínio privado, ambas modalidades representando apenas 17% (1) do total.  

Gráfico 12 

 

Fonte: COELHO (2019) 

Foi possível constatar, portanto, que os orçamentos dos longas-metragens realizados no Rio 

Grande do Norte foram significativamente baixos: 50% (3) dos filmes enquadravam-se na faixa de até 

R$ 10 mil, 17% (1) de 10 a 20 mil, 33% (2) de 20 a 40 mil. Considerando que longas-metragens de 

baixo orçamento são orçados em aproximadamente R$ 1 milhão96, é possível constatar a disparidade 

entre as experiências locais frente ao cenário nacional.  

A partir dos dados obtidos, é possível perceber ainda que, em sua maioria, os realizadores dos 

longas-metragens tiveram em comum a motivação de produzir e experimentar a linguagem 

audiovisual, além de não terem sido pensadas sob uma lógica de mercado para exibição em salas de 

cinema comerciais, assumindo um modo mais artesanal de produção e circulação.  

 

2.4 Webséries 

É notável o quanto a ampliação do acesso à internet e a popularização de equipamentos de vídeo e 

smartphones são aspectos que vêm modificando as formas de produzir, circular e consumir conteúdo 

audiovisual. Compreendendo a emergência de novos formatos de obras audiovisuais voltadas à 

internet, e partindo de experiências de destaque de webséries locais, optamos por incluir na pesquisa 

uma análise das webséries produzidas no Rio Grande do Norte entre 2010 e 2018, a fim de 

 
96Aqui, estabelecemos como parâmetro os recursos disponibilizados pelo Ministério da Cultura em editais de longas-

metragens de baixo orçamento (Longa B.O). 
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compreender os modos de produção e circulação das obras. 

Interessava-nos identificar webséries produzidas e lançadas no Rio Grande do Norte de janeiro de 

2010 a dezembro de 2018, nos gêneros ficção e documentário, que tivessem a direção assinada por 

profissionais domiciliados no Estado há pelo menos dois anos, e que foram concebidas 

especificamente para a internet como primeira janela. Desconsideramos, dessa forma, as séries que 

foram desdobramentos de outros formatos, não abarcando ainda as produções que dispunham apenas 

do piloto ou ainda não tivessem encerrado o lançamento da primeira temporada completa. 

Inicialmente, a estratégia adotada consistiu em um levantamento realizado no site de 

armazenamento de vídeos youtube, utilizando como ferramentas de busca as hashtags 

#cinemapotiguar #cinepotiguar #audiovisualpotiguar e #websériepotiguar e algumas variantes97. No 

entanto, foi verificado que a busca oferecia resultados bastante abrangentes que incluía programas de 

TV, curtas-metragens, teasers, entrevistas e institucionais, englobando ainda produções de outras 

regiões, de forma que repensamos nossa estratégia.  

Assim, a primeira etapa consistiu no levantamento de dados feito através do Fórum Audiovisual 

do RN. Após disponibilizar aos membros das comunidades virtuais um levantamento preliminar que 

constava duas webséries, recebemos mais quatro indicações98, das quais uma se enquadrava nos 

critérios estabelecidos. A consulta foi realizada no período de 8 a 12 de dezembro de 2017. Ao longo 

de 2018, continuamos o monitoramento das redes do Fórum Audiovisual a fim de verificar se não 

haveria casos que se enquadravam no recorte, o que não aconteceu.   

Assim, foram identificadas três webséries para análise: “O Segredo” (2013), da TV Buraco, 

realizada por um grupo de jovens de Mossoró; “Septo” (2016), produção da Marmota Filmes em 

coprodução com o Coletivo Caboré Audiovisual; e Dalton/Hebe (2016), produção da Casa da Praia 

Filmes.  

A segunda etapa da pesquisa consistiu na aplicação de um questionário online através do 

googleforms com os produtores das webséries listadas, no período de 12 a 19 de dezembro de 2017, 

solicitando informações sobre cinco eixos: produção, circulação, dados gerais da obra, da direção e da 

produtora. 

Gráfico 13 

 
97 Foram encontrados 78 resultados para a hashtag #CinemaPotiguar, 0 para #CinePotiguar, 39 para #AudiovisualPotiguar, 

53 para #WebsériePotiguar. A busca também foi feita utilizando-se a variante RN na composição da hashtag, mas os 

resultados obtidos foram bastante próximos. Consulta feita no dia 22 de dezembro de 2017 no site <www.youtube.com>.   
98 As indicações que recebemos foram a websérie “Território Criativo”, cujo piloto foi disponibilizado no youtube em 

2015 pela produtora Mudernage, que busca viabilizar a temporada completa; a novela “Foi Sem Querer”, lançado no canal 

do youtube Keké Isso na TV entre 2011 e 2013, contando com 30 episódios com média de 10 minutos; e a série 

“Cordelíricas Nordestinas”, do Caminhos Comunicação e Cultura, com 14 episódios de 3 minutos cada, desdobramento 

de um documentário homônimo em média-metragem que foi adaptado para veiculação na internet e na TV e disponibilizada 

no youtube em 2015. Além dessas indicações, foi identificada posteriormente a série “O Mundo de Ana”, produzida pela 

TV Buraco e disponibilizada no youtube em 2016, com cinco episódios de 25 minutos cada, que chegou à internet como 

um desdobramento de um longa-metragem homônimo lançado em 2014 pela produtora mossoroense. 
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Fonte: COELHO (2019) 

 

Ao final, obtivemos retorno de duas das três webséries identificadas: Septo e Dalton/Hebe, 

cujos dados serão discutidos a seguir.    

 

2.4.1 Dados Gerais 

São muitos os pontos em comum entre as webséries analisadas. Ambas foram lançadas em 

2016 e apresentam narrativas ficcionais voltadas ao público jovem99, sendo SEPTO um drama juvenil 

e Dalton/Hebe uma comédia. Enquanto SEPTO aborda os conflitos de Jéssica, uma jovem triatleta de 

carreira promissora que passa a repensar sua vida de desejos abdicados a partir do encontro com a 

atraente Lua; Dalton/Hebe aposta em uma comédia de situação, abordando a amizade de a atriz Hebe 

e do jovem Dalton, que se veem em situações inusitadas após trocarem seus celulares para escolher os 

próximos parceiros um do outro por um aplicativo de relacionamentos.  

As webséries analisadas apresentaram como tendência a oferta de episódios curtos, sendo a 

primeira temporada composta por no máximo cinco (5) episódios, como é possível verificar na tabela: 

 
99 Aspectos relacionados ao engajamento do público-alvo foram analisados em artigo ainda inédito. No entanto, apenas 

SEPTO disponibilizou informações acerca de estimativas de público da primeira temporada: 59% de mulheres e 41% 

homens, dentre os quais 56% tinha entre 18 e 24 anos, e 20% entre 25 e 34 anos.  

 

Webséries

Dados Gerais
Tipologia, Gênero, Formato, Perfil dos 

Realizadores, etc.

Distribuição e 
Exibição

Plataformas digitais, Estratétias Utilizadas, 
Circulação em Festivais, Interatividade, etc.

Produção Fontes de Financiamento, Orçamento, etc.

 SEPTO DALTON/HEBE 

Formato 5 episódios x 8 min (aprox..)  3 episódios x 12 min (aprox..)  

Tipologia Ficção Ficção 

Gênero Drama Comédia  

Produção Marmota Filmes, em coprodução 

com o Coletivo Caboré 

Audiovisual e produção associada 

do Brasileiríssimos.  

Casa da Praia Filmes 

Financiamento 

(Fonte 

Principal) 

Financiamento Coletivo (Catarse), 

no valor de R$ 15 mil 

Edital de Economia Criativa do 

Sebrae/RN 2016, no valor de 

R$ 10 mil 

Canal de Facebook, através do canal do Youtube, através do canal da 
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Fonte: COELHO (2019) 

 

Além de apresentar narrativas com forte apelo juvenil, é possível perceber que as equipes de 

SEPTO e Dalton/Hebe também são predominantemente formadas por profissionais jovens, que tinham 

experiência em sua maioria com produção de curtas-metragens, contando ainda com profissionais 

estreantes no audiovisual.  Segundo dados fornecidos pela equipe, 60% dos profissionais em cargos 

de argumento, direção e direção geral tinha, na época do lançamento das webséries, entre 25 e 34 anos, 

enquanto aproximadamente 30% tinha até 24 anos. 

Gráficos 14 e 15 

 
 

 

*Fonte: COELHO (2019)100  

 

Se o conteúdo audiovisual desenvolvido para a TV costuma seguir regras rígidas, com duração 

de episódios já preestabelecidos tendo em vista a grade de programação em fluxo, é possível perceber 

 
100 Os gráficos 14 e 15 foram elaborados com base em dados fornecidos pela equipe, considerando a faixa etária dos 

argumentistas, diretores e direção geral na data de lançamento de cada produção. 

Faixa Etária

18 - 24 anos (3) 25 - 34 anos (6) 34 - 40 anos (1)

Veiculação Brasileiríssimos, sendo 

disponibilizado em seguida no 

youtube.  

Casa da Praia Filmes.  

Intervalo dos 

episódios 

Os episódios foram 

disponibilizados semanalmente às 

quartas-feiras, entre setembro e 

novembro de 2016.  

Toda a temporada foi 

disponibilizada na íntegra em 

dezembro de 2016.  

Argumento Alice Carvalho Mateus Cardoso 

Direção Geral Pipa Dantas Pedro Fiuza 

Direção Andre Santos, Helio Ronyvon, 

Tereza Duarte, Victor Ciriaco e 

Vitória Real.  

Pedro Fiuza e Moniky Rodrigues  

Possui CPB Sim Não 
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Feminino (5) Masculino (5)
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maior flexibilidade em relação ao conteúdo pensado para a web101. Nesse sentido, Dalton/Hebe assume 

essa liberdade criativa, apresentando em cada episódio narrativas que não se preocupam em se adequar 

a uma duração específica, variando de 8 a 19 minutos aproximadamente. 

 

2.4.2 Distribuição e Exibição 

Nota-se que o youtube foi a plataforma mais utilizada para distribuição de vídeos pelas duas 

webséries analisadas. A temporada de Dalton/Hebe, por exemplo, foi disponibilizada no canal da Casa 

da Praia Filmes, produtora que criou o perfil no youtube especificamente para armazenar e veicular 

este conteúdo102. Já SEPTO, apesar de também priorizar a distribuição através da plataforma, optou 

por uma estratégia incomum, que mesclava o armazenamento no youtube e facebook103. 

Em relação ao número de visualizações de SEPTO no youtube, observa-se que o primeiro 

episódio foi visualizado quase 56 mil vezes, número que cai no último episódio para aproximadamente 

25 mil. Em relação aos comentários coletados no youtube, o número de comentários se destaca no 

primeiro e último episódio, como podemos observar no gráfico a seguir.  

Gráficos 16 e 17 

 

Fonte: COELHO (2019)104. 

 

Seguindo padrão semelhante, ao analisarmos o desempenho de Dalton/Hebe no youtube, 

 
101Em relação ao caráter experimental do formato, Hergesel (2015, p.71) defende que “uma vantagem da websérie é a 

possibilidade de experimentação, seja ela comercial ou artística. Como o espaço cibernético é de acesso livre e gratuito 

para produção e veiculação de conteúdo, torna-se mais fácil criar produtos para esse meio”.  
102Assim, os produtores de Dalton/Hebe optaram por utilizar o youtube, apesar de já possuir desde 2010 um canal no 

vimeo, plataforma de armazenamento de vídeos bastante popular entre profissionais do audiovisual. 
103Visando atingir um público jovem potencial, para a primeira temporada de SEPTO foi firmada uma parceria com o canal 

Brasileiríssimos, de forma que os episódios eram disponibilizados inicialmente no facebook e, em seguida, no youtube do 

canal. Assim, o mesmo conteúdo era armazenado em duas plataformas distintas, tornando mais complexa a compreensão 

do comportamento de consumo do público. 
104 Os gráficos 16 e 17 foram elaborados com base em dados obtidos em consulta realizada no youtube do Brasileiríssimos 

no dia 23/12/2017 
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observamos que a quantidade de visualizações do primeiro episódio também é superior aos demais, 

totalizando aproximadamente 7 mil visualizações, enquanto os comentários também se destacam no 

primeiro e último episódio.  

Gráficos 18 e 19 

 

 
Fonte: COELHO (2019)105 

 

Além de a distribuição acontecer principalmente nas plataformas mencionadas, é interessante 

perceber que as webséries analisadas também circularam em mostras audiovisuais e festivais 

dedicados ao formato, o que se configura como um fenômeno recente. Segundo Álvarez (2011), o 

surgimento de eventos dedicados exclusivamente para webséries acontece em 2010, como é o caso do 

Los Angeles WebSeries Festival (LAWebFest/EUA). No Brasil, o Rio WebFest é apontado como 

pioneiro, realizando sua primeira edição em 2015.  

Nesse sentido, foi no Rio WebFest que se deu a primeira participação de Dalton/Hebe num 

festival audiovisual voltado a webséries, em 2018. Por sua vez, SEPTO informou ter participado de 

nove festivais voltados ao formato, até fevereiro de 2019106.  

 

2.4.3 Produção 

No que se refere à produção, as webséries analisadas apresentam um forte caráter colaborativo. 

Motivados pelo desejo de produzir conteúdo audiovisual e contar as próprias histórias107, tanto SEPTO 

 
105 Os Gráficos 18 e 19 foram elaborados com base em dados obtidos em consulta realizada no youtube da Casa da Praia 

Filmes no dia 23/12/2017.  
106 Os festivais foram: Buenos Aires Webfest (Argentina), Seoul Webfest (Coréia do Sul), Asia Web Awards (Ásia), Rio 

WebFest (Brasil), Die Seriale (Alemanha), Wendie Webfest Hamburg (Alemanha), OUT Webfest (Estados Unidos), SP 

WebFest (Brasil), Streamy Awards (Estados Unidos). 
107 Em entrevista ao Novo Jornal, Alice Carvalho afirma: “A gente fez muito na raça. (...) Dar visibilidade ao que é nosso, 

não porque é nosso, mas porque é bom”. Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=NLKeRPzbSjU. Acesso em 
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quanto Dalton/Hebe contaram com recursos que subsidiavam apenas parte das despesas do projeto, de 

forma que as equipes trabalharam sem ônus ou receberam cachês simbólicos. 

No que se refere ao financiamento, enquanto Dalton/Hebe contou com patrocínio privado 

através de um edital de apoio à economia criativa lançado pelo Sebrae/RN, no valor de R$ 10 mil, 

SEPTO buscou viabilizar a produção através de financiamento colaborativo pela plataforma Catarse, 

por meio da qual conseguiram aproximadamente R$ 16 mil108.  

Gráfico 20 

 

Fonte: COELHO (2019) 

Um grande desafio que as webséries apresentam diz respeito a sustentabilidade financeira, 

considerando que o modelo de negócio para conteúdo para a web ainda não está estabelecido109. Nesse 

sentido, a experiência de SEPTO segue a tendência global que é envolver os espectadores de forma 

direta no sistema de financiamento (ÁLVAREZ, 2011) ou através de publicidade. De todo modo, a 

continuidade enquanto webséries é um desafio em comum dos produtores, que buscam alternativas 

que possibilitem rentabilidade para os projetos110. 

 

 

 

 
23/12/2017.  
108 Em entrevista ao Novo Jornal, o diretor Victor Ciriaco defende a utilização do crowdfunding para o financiamento de 

projetos audiovisuais, considerando a rapidez e liberdade que proporciona: “Quando a gente não tem tantos incentivos de 

editais, que a gente (...) tenha certeza que (o dinheiro) vá sair com período hábil pra produzir, eu acho que é uma das 

melhores saídas que existem hoje em dia pra fazer audiovisual”.Entrevista disponível em 

<https://www.youtube.com/watch?v=dKJrJ8jvPrY>. Acesso em 23/12/2017. 
109“De todas formas, se requiere de imaginacion em los negócios para hacerlas rentables, si se desea lograr su 

sustenibilidad y permanência em el ciberespacio.”  (LOPEZ MERA, 2010) 
110Após quase dois anos do lançamento da primeira temporada de SEPTO, a equipe pôde dar continuidade ao projeto em 

2019, por meio da aprovação no edital Rumos Itaú Cultural para financiamento das duas últimas temporadas, mantendo-

se no formato websérie.  
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Fontes de Financiamento
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2.5 Processos Cartográficos e Considerações Preliminares   

 Diante dos questionários aplicados junto a realizadores e produtores de curtas, médias, longas-

metragens e webséries produzidas no Estado de 2010 a 2018, é possível perceber algumas tendências 

no que se refere às condições de produção e estratégias de circulação das obras audiovisuais analisadas.  

A princípio, nota-se que a produção mais consistente se dá nos formatos de curta e média-

metragem, havendo iniciativas incipientes no que se refere a produções de longas-metragens e 

webséries. A concentração na capital do Estado é significativa: mais de 80% da produção de curtas e 

médias ocorre na região metropolitana de Natal, embora a lógica se diferencie na produção de longas-

metragens, havendo participação expressiva de realizadores audiovisuais no interior do Rio Grande do 

Norte: das 12 obras identificadas, 6 são de realizadores que não estão na capital. 

Nota-se também a prevalência do caráter colaborativo das obras. No caso dos curtas-metragens, 

81,4% das obras analisadas foi feita através do trabalho de profissionais em caráter não-oneroso, sendo 

a maioria autofinanciados (65,7%) e com orçamentos de até R$ 500 (47,1%). A precariedade também 

marca a produção de longas-metragens: 100% afirmaram ser viabilizados a partir de apoios, parcerias 

e equipe colaborativa, sendo 67% dos longas-metragens também autofinanciados, ou seja, contaram 

com investimentos próprios da equipe. 

A circulação das obras, por sua vez, acontece majoritariamente dentro do próprio Estado, no 

formato de curta, média e longa-metragem. Quanto às estratégias de distribuição para os curtas-

metragens, prevalece o envio para mostras e festivais (94,3%), seguido de disponibilização em 

plataformas digitais (57,1%) e realização de exibições autônomas (28,6%). Considerando os longas-

metragens, a circulação acontece principalmente através de exibições autônomas em espaços 

alternativos, havendo ainda pouca inserção em festivais de audiovisual locais e nacionais. Dentre as 

obras analisadas, nenhum longa havia sido distribuído comercialmente em salas de cinema, assumindo 

um modo mais artesanal de produção e circulação.  

 Adotando uma proposta diferenciada, as webséries apresentam especificidades interessantes, a 

começar pela própria circulação, na medida em que são obras pensadas a priori para distribuição 

através da web, sendo a plataforma mais utilizada o youtube. No caso das webséries potiguares 

analisadas, a participação de homens e mulheres em cargos de criação é paritária, diferenciando-se da 

tendência de disparidade de gênero nas demais categorias. O caráter colaborativo, contudo, prevalece 

também nesse tipo de produção, na medida em que os profissionais entram como entusiastas dos 

projetos, que contaram com recursos que subsidiavam apenas parte das despesas da produção.  

 Partindo das tendências identificadas através de uma análise quantitativa da produção 

audiovisual no Estado, tendo como base obras que circularam em festivais e mostras locais e os longas-

metragens e webséries catalogados, interessa-nos compreender com mais profundidade experiências 

individuais de realizadores, considerando também a dimensão coletiva dos sujeitos. Assim, por fazer 
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parte do cenário audiovisual que pesquiso, sendo também realizadora e produtora, numa vivência que 

permeia o mercado, a universidade e espaços de reivindicação de políticas públicas para o audiovisual, 

tenho a possibilidade de acesso a realizadores que adotam modos diversos de produzir e circular. 

 Diante dessa diversidade, optei por selecionar sete experiências que me parecem dialogar, 

ainda que adotando arranjos diferenciados. Considerando que os modos de produção mais recorrentes 

identificados na análise foram produção autônoma (48,6%), produtora com CNPJ (32,9%) e coletivos 

audiovisuais (14,3%), buscamos sujeitos e agrupamentos que mesclam esses modos em suas práticas 

de produção, assumindo estratégias diferenciadas de circulação do conteúdo. Priorizamos, ainda, por 

entrevistar realizadores observando sua atuação no território do Estado, sendo três entrevistados de 

Natal, e quatro do interior do Rio Grande do Norte. 

Por fim, no capítulo seguinte, conheceremos melhor as experiências de dois coletivos 

audiovisuais: Coletivo Caboré Audiovisual (Natal) e o Buraco Filmes (Mossoró), que tem em comum 

o fato de serem formados por jovens, em sua maioria mulheres e LGBTs. Enquanto o Caboré 

Audiovisual tem atuado bastante na produção de curtas-metragens e da websérie SEPTO, o Buraco 

Filmes tem em seu portfólio já dois longas-metragens, além de alguns curtas e a websérie Estações 

(2019). A circulação das obras dos dois coletivos, todavia, apresenta diferenças significativas que 

discutiremos mais adiante.  

Embora não funcionem como coletivos, destacamos duas experiências que acontecem em 

pequenas cidades do interior do Estado que apresentam caráter bastante colaborativo: as iniciativas 

encabeçadas por J. Gomes (Alexandria) e J. Júnior (Florânia), que iniciaram na produção audiovisual 

de modo mais artesanal buscando contar histórias populares que mobilizam a comunidade em torno 

da realização dos filmes. Criador da quadrilogia em longa-metragem “Inácio Garapa – O Matuto 

Sonhador”, J. Gomes tem como estratégias de divulgação do trabalho a venda de DVDs e 

disponibilização dos filmes pelo youtube, que caíram no gosto popular, enquanto J. Júnior também 

promove eventos na cidade para venda de DVDs, e acaba atuando como produtor e incentivador de 

outros filmes realizados na região. Ambos, muitas vezes, acabam assumindo as funções de direção, 

roteiro, fotografia e edição, mesmo quando a proposta do filme se assemelha a grandes produções.  

Optamos por entrevistar também dois realizadores que costumam trabalhar de forma mais 

autônoma e com uma estrutura menor de produção, utilizando os recursos materiais e pessoais que tem 

a disposição: Carito Cavalcanti (Natal) e Dynho Silva (Lagoa Nova). Com uma trajetória profissional 

mais duradoura, percorrendo a literatura, música, performance e audiovisual, Carito tem se dedicado 

nos últimos anos a produção de curtas-metragens e vídeos institucionais, na criação de filmes de caráter 

ensaístico, híbridos e documentais. Enquanto isso, Dynho Silva, 23 anos, também utilizando da música 

e da poesia, inicia produzindo conteúdo audiovisual para seu canal no youtube, com curtas 

experimentais e ensaísticos, e mais adiante, passa a focar também na circulação em festivais e mostras 



66 
 

de audiovisual, embora mantenha a plataforma digital como estratégia primária de visibilidade.  

Por fim, conversamos também com a realizadora e produtora Catarina Doolan, que inicia em 

2015 o núcleo de projetos audiovisuais, vinculado a produtora Prisma Filmes. Com uma perspectiva 

de mercado, além de buscar financiamento para seus próprios curtas-metragens, Catarina começa a 

captar recursos federais para viabilizar projetos de produção de obras seriadas para TV, utilizando-se 

da estrutura de uma empresa com mais de 20 anos de atuação, até então focada em conteúdo 

publicitário.   

 

Nome Município Modo Produção Circulação Financiamento 

Caboré 

Audiovisual 

Natal Coletivo 

 

Curtas, 

Médias, 

Webséries 

Festivais e 

Mostras 

Licenciamento 

para TVs 

Recursos Próprios 

Apoios e Parcerias 

Financiamento 

Público e Privado 

Produtora 

Buraco 

Filmes 

Mossoró Coletivo Curtas, 

Médias, 

Longas e 

Webséries 

Exibições 

Autônomas 

Internet 

Recursos Próprios 

Apoios e Parcerias 

Patrocínios 

J. Gomes Alexandria Realizador  

Grandes 

Produções 

Longas-

Metragens 

 

DVDs 

Internet 

Recursos Próprios 

Apoios e Parcerias 

Patrocínios 

J. Júnior Florânia Realizador  

Grandes 

Produções 

Curtas e 

Médias-

Metragens 

DVDs  

Internet 

Recursos Próprios 

Apoios e Parcerias 

Patrocínios 

Dynho Silva Lagoa 

Nova 

Realizador Curtas-

Metragens 

Internet 

Festivais 

Recursos Próprios 

Apoios e Parcerias 

Carito 

Cavalcanti 

Natal Realizador Curtas e 

Médias-

Metragens 

Internet 

Festivais 

Recursos Próprios 

Apoios e Parcerias 

 

Catarina 

Doolan 

Fernandes 

Natal Realizadora 

 

Curtas e 

Médias-

Metragens 

Séries para TV 

Festivais 

Licenciamento 

para TVs 

Financiamento 

Público e Privado 

Apoios e Parcerias Produtora 

Fonte: COELHO (2019) 

As entrevistas foram realizadas durante o período de 4 de fevereiro a 12 de março de 2019. O 

primeiro entrevistado foi Carito Cavalcanti, em Natal, numa longa e afetuosa conversa num restaurante 
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que versou sobre aspectos de produção, mas também bastante focado nos processos criativos. No dia 

8 de fevereiro, entrevistei Catarina Doolan na casa de seus pais, na região metropolitana de Natal, 

durante o período em que esteve na cidade para lançamento do documentário “A Parteira”, da qual ela 

é diretora.  

Aproveitando o carnaval, no período de 5 a 7 de março enveredei pelas estradas do Rio Grande 

do Norte para conhecer um pouco melhor os realizadores que atuam no interior do Estado. A primeira 

parada foi em Alexandria, na divisa com o Ceará, onde conheci J. Gomes, que me apresentou seu local 

de trabalho, um estúdio caseiro montado em sua casa, além de sua casa de campo, uma das locações 

utilizadas no seu filme “Inácio Garapa – O Matuto Sonhador”. No dia seguinte, segui rumo a Florânia, 

onde conversei com J. Júnior no intervalo de seu trabalho como locutor em uma rádio local, finalizando 

a empreitada com uma inspiradora entrevista com Dynho Silva, sentados em uma praça da cidade de 

Lagoa Nova.  

No capítulo seguinte, proponho um breve perfil dos entrevistados seguido de reflexões acerca 

das experiências compartilhadas, abordando as práticas que se relacionam a produção do conteúdo 

audiovisual e questões relacionadas a sua circulação, espaços de exibição, estratégias de distribuição, 

dentre outros.   
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3 MAPA MOVENTE, MULTIPLICIDADES EMERGENTES  

 

...um espaço onde coexistem as três espécies de 

linhas estreitamente misturadas: tribos, impérios 

e máquinas de guerra. (...) Parece, portanto, que 

as três linhas não só coexistem, mas também se 

transformam, passam uma nas outras. 

Deleuze e Guattari111 

 Durante o percurso cartográfico, propus-me a, a partir dos dados que surgiram durante os 

questionários, identificar realizadores e coletivos no Rio Grande do Norte que apresentassem 

condições e estratégias diferentes no que se refere a produção e modo de circulação do conteúdo 

audiovisual. Aguçando a percepção, escolhi sete representantes para conduzir as entrevistas, 

considerando não só a diversidade de modos de produção e circulação, mas também a localidade, 

dando preferência a sujeitos que já tivessem realizado mais de três obras audiovisuais. A partir das 

entrevistas, proponho neste capítulo agrupar as tendências apontadas em três categorias, embora seja 

perceptível o quanto, mesmo partindo de experiências e lugares diferentes, muitas vezes suas 

aspirações e modos de fazer se entrecruzam.  

O primeiro encontro foi com Carito Cavalcanti, artista versátil, realizador, poeta, performer e 

músico, que investe em ensaios fílmicos e tem como forte inspiração o cineasta iraniano Abbas 

Kiarostami. Ao longo de quase duas horas de conversa, Carito demonstrava bastante entusiasmo ao 

falar sobre seus processos criativos.  

Na mesma semana, reencontro Catarina Doolan Fernandes, produtora e realizadora, durante 

uma breve passagem por Natal112. Com Aurora em seus braços, recém-nascida, e tendo ainda que 

dividir a atenção com suas filhas Amèlie e Isabela, Catarina defendia a necessidade de 

profissionalização do setor para produzir longas-metragens e séries para TV, produtos com maior 

rentabilidade no mercado atualmente. Ambos os encontros aconteceram na região metropolitana de 

Natal e foram bastante acolhedores, tratando-se de pessoas que admiro e nutro afetos.  

 As entrevistas seguintes aconteceram durante o período do carnaval de 2019. Poucos dias após 

gravar um curta-metragem, embarquei sozinha rumo às estradas que me levariam até a divisa do Rio 

Grande do Norte com o Ceará, com o objetivo de percorrer três municípios: Alexandria, Florânia e 

Lagoa Nova, onde me encontraria com J. Gomes, J. Júnior e Dynho Silva, respectivamente. A viagem 

foi feita ao longo de três dias, com pernoites em Currais Novos, cidade onde tenho familiares, e Caicó, 

 
111 DELEUZE et GUATTARI, v. 3, p. 103. 
112 Em 2018, Catarina assumiu o cargo de professora titular do IFB e foi morar em Brasília, ainda durante a pós-produção 

do documentário “A Parteira”, da qual ela é diretora.  
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onde aproveitei para conversar com Raildon Lucena, idealizador do Festival Curta Caicó, que estava 

nos preparativos para sua segunda edição.  

A primeira parada foi em Alexandria, a 380 km de Natal. Partindo de Currais Novos, foram 

aproximadamente 5h de viagem em estradas bastante esburacadas e com pouco movimento até chegar 

na cidade de José Gomes da Silva Filho, mais conhecido como J. Gomes, realizador audiovisual 

responsável pela produção de quatro longas-metragens bastante conhecidos na região. Depois de 

conseguir contato através de uma ligação por whatsapp utilizando o wi-fi de um restaurante – após 

descobrir que minha operadora não tinha cobertura na cidade -, fui levada por J. Gomes a uma casa 

mais afastada do centro, local que serviu de locações para as gravações de seus filmes, e que tem como 

vizinhos seus pais. Como era a primeira vez que nos encontrávamos, J. Gomes me contou um pouco 

do seu percurso até chegar na viabilização da quadrilogia “Inácio Garapa – Um Matuto Sonhador”, 

alcançando uma popularidade que surpreendeu o realizador, cuja experiência no audiovisual era, até 

então, relacionada a cobertura de eventos.  

No dia seguinte, cheguei em Florânia e encontrei-me com J. Júnior em uma rádio comunitária 

situada na praça da cidade, local onde ele trabalha voluntariamente como locutor. Havíamos nos 

conhecido cerca de dois meses antes, durante a I Festival de Cinema de Florânia, organizado por J. 

Júnior, no qual participei como jurada e pude conhecer melhor a produção local. No intervalo de seu 

trabalho, tivemos a oportunidade de conversar sobre sua trajetória no audiovisual, iniciando em 2008 

como ator para, em seguida, tornar-se roteirista, diretor e produtor, atuando também como cinegrafista 

e editor de seus filmes e de parceiros. 

Tive como última parada a cidade de Lagoa Nova, município onde mora Dynho Silva, jovem 

realizador que desde 2016 tem produzido conteúdo audiovisual para seu canal no youtube. Era a 

segunda vez que nos encontrávamos; a primeira havia sido em 2017 durante o Trinca Audiovisual na 

cidade de Florânia, mostra que produzi e que contava na programação com a exibição de um de seus 

curtas, intitulado “O Espelho” (2017). Ao longo da entrevista, pude conhecer um pouco melhor suas 

motivações e contexto, percebendo o quanto o audiovisual era, para ele, uma importante ferramenta 

de expressão. Saí do encontro bastante inspirada, refletindo na potência do cinema em nossas vidas.  

 Visivelmente sensibilizada pela viagem, enquanto dirigia, decidi gravar um áudio relatando 

um pouco minha experiência, como uma espécie de diário de bordo:  

 

Voltando de viagem. Talvez algumas coisas façam sentido da cartografia 

agora. Voltei de Caicó pra Florânia, [passando por] Lagoa Nova e Natal. 

Eu vou entendendo um pouco que são encontros. Encontros com pessoas 

que fazem aqui [...], trabalham com o que quero trabalhar. Por mais que 

sejamos diferentes, [nas] referências, contextos, tem algo que nos liga, e 

sinto como se eu fosse [...] um atravessamento, que fosse conectando, 

abrindo um caminho e várias outras conexões que surgem a partir desse 

encontro. [Com] Dynho, a sensação é de [...] que há um processo de 
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espelhamento, de transformação a partir dessas conversas. Para a 

entrevista com o Caboré: de que forma esse encontro se torna vivo e 

potente pra pensar o que a gente faz? Nosso trabalho, nossa vida. Esse é 

o desafio, é pensar a cartografia nesse estado de continua observação e 

reposicionamento. É meio misterioso, mas também muito empolgante113.  

 

 Por fim, restavam apenas as entrevistas com o Coletivo Buraco Filmes e com o Coletivo Caboré 

Audiovisual. Embora residam em Mossoró, combinei de encontrar com Wigna Ribeiro e Sâmya Alves, 

integrantes do Buraco Filmes, em um condomínio no qual estavam hospedadas em Natal, cidade onde 

tem vindo com frequência por motivos de trabalho. Conversamos bastante sobre as estratégias que 

encontravam para produzir audiovisual independente e as dificuldades de empreender um trabalho de 

modo completamente colaborativo, sobretudo por se tratar de um coletivo formado por jovens, em sua 

maioria mulheres e LGBTs.    

A última entrevista foi realizada com integrantes do Coletivo Caboré Audiovisual na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, contando com a presença de Babi Baracho, Vitória 

Real e André Santos. Como se tratava de uma entrevista conduzida até então por uma integrante do 

coletivo, optei por pensar questões disparadoras que pudessem propiciar reflexões acerca do fazer 

audiovisual enquanto grupo. Assim, o momento se configurou como um momento interessante para 

compreendermos as dissonâncias das narrativas individuais de cada integrante, mas que também 

convergem em aspirações coletivas.  

Neste capítulo, trago alguns pontos estruturantes, assinalando suas convergências e linhas de 

fuga. Se por um lado não dão conta da complexidade de cada sujeito e grupo, espero que possam servir 

como ponto de partida para pensarmos os entrecruzamentos das práticas e condições de produção e 

circulação de conteúdo audiovisual independente no Rio Grande do Norte na contemporaneidade.  

 

3.1 Perfis dos Realizadores 

3.1.1 Carito Cavalcanti (Natal, RN) 

“Especialistas no mundo não bastam, por isso tornei-me livre atirador em assuntos vários”. A 

frase do poeta marginal Chacal, evocada por Carito durante nossa conversa, é de fato bastante 

ilustrativa para falar de sua versatilidade enquanto artista. Nascido em Natal/RN nos anos 1964, Carlos 

Estevam Dantas Cavalcanti, pseudônimo artístico Carito Cavalcanti, buscou desde criança diferentes 

modos de expressar sua criatividade: escreveu quadrinhos, fez colagens, foi ator e performer, trabalhou 

como arquiteto, teve suas poesias publicadas, foi cantor e compositor de bandas de rock, e desde 2014 

vem se dedicando mais efetivamente ao trabalho com audiovisual.  

Quando eu comecei a mergulhar mais fundo no audiovisual, eu quis 

misturar as coisas, né. O cinema é uma das possibilidades que tem mais 

 
113 Gravado em 7 de março de 2019.  
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possibilidades, porque naturalmente faz parte da natureza da linguagem 

do cinema trabalhar com várias linguagens, então assim eu me realizo 

muito. [...]  

 

Eu comecei a sentir necessidade de focar mais, sem abandonar o meu 

interesse plural por várias linguagens, mas por uma questão de 

sobrevivência. Tanto que, assim, minha banda, “Os Poetas Elétricos” 

praticamente acabei deixando de lado. A poesia não deixei porque tive o 

apoio da “Jovens Escribas”, que Fialho [Carlos Fialho, escritor e 

idealizador da editora] queria muito que eu participasse. 

[CAVALCANTI, 2019] 

 

Atualmente, Carito é um dos realizadores potiguares que conta com uma filmografia mais 

extensa, reflexo de sua insaciável vontade de criar. A imagem de um navio encalhado, a música 

composta por um amigo, um poema que o inspira, a encomenda de um cliente: tudo isso já serviu como 

disparador de seus processos criativos, onde vai alinhavando materiais diversos, havendo sempre o 

que ele chama de uma “margem de acaso”, ou seja, um espaço para que aquilo que não é planejado 

possa emergir. “Eu acredito muito que a obra de arte ela é viva, ela tem o direito de se manifestar e 

nós temos o dever de escutá-la, no processo e principalmente depois, quando você já não domina 

nada”, acrescenta.  

Seus trabalhos são lançados e disponibilizados através da Praieira Filmes, selo que criou e que 

descreve como uma “mini produtora”. Em sua plataforma do vimeo114, criada em 2014, há mais de 90 

obras audiovisuais, tanto trabalhos autorais como encomendados - publicitários, institucionais e vídeos 

de casamento, nos quais sempre se dedica a imprimir um toque poético. Dentre seus curtas e médias-

metragens que considera mais relevantes, destacam-se “Operação Plástica Flávio Freitas” (2011), 

“Noturnos” (2012), “Roadmovie num Quarto Fechado” (2012), “Fronteira” (2015), “Vida Vaza” 

(2016), “O Morador do 1101” (2019), “Observando O Mundo Acontecendo” (2019), dentre outros.  

Trabalhando muitas vezes sozinho ou com equipe mínima – tanto por questões de limitação 

orçamentária quanto por método -, Carito compara seu trabalho a de um filmmaker, que sabe um pouco 

de tudo. De fato, não é raro vê-lo assinando não apenas o roteiro e direção, mas também a direção de 

fotografia, som direto e montagem de seus trabalhos autorais. Quando conta com uma equipe, em geral 

tratam-se de profissionais que atuam na pós-produção ou parcerias de longa data. Isso porque 

desenvolveu um método de trabalho pautado no que chama de um profundo ´estado de alerta´:  

 

Eu posso passar um dia inteiro lá em Caicó, lá nesse documentário que 

eu tô fazendo, e de repente, o dia todo não acontecer nada, mas no final 

do dia, só por que eu tava ali, acontecer uma cena que é do caralho e que 

valeu o dia, só porque eu tô ali em standby, ou como diz Aninha [Ana 

Carolina Vieira], bailarina, no estado de alerta. E aí, você querer que as 

pessoas estejam na mesma vibe sua é muito complicado, não 

é…[CAVALCANTI, 2019] 

 
114 Disponível em: https://vimeo.com/praieirafilmes. Acesso em 06/02/2020.  

https://vimeo.com/praieirafilmes
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Assim, além da falta de recursos financeiros ser um limitador, fazendo com que em geral tenha 

que assumir diversas funções no filme, ao longo dos anos seu modo autônomo no processo de produção 

se tornou também uma estratégia. Há, todavia, algumas exceções, desenvolvendo parcerias criativas 

com pessoas com quem, em geral, também possui laços afetivos. É o caso do multiartista Joca Costa, 

do músico e roteirista Fernando Suassuna, do ator e dramaturgo César Ferrario, do realizador e 

engenheiro de som Eli Santos, e do montador Levi Herrera115.  

No que se refere a distribuição de seus filmes, Carito assume que se trata de uma fragilidade. 

“Eu tenho um problema, eu gosto de criar, gosto de fazer filme, não gosto muito dessa parte de ter que 

inscrever o filme. É uma deficiência que eu tenho, que assumo”, explicando que no momento está 

muito mais interessado em desenvolver seu próximo filme do que dedicado a distribuição das últimas 

produções.  

Ao mesmo tempo que compreende que seus filmes teriam potencial de circular mais caso 

houvesse uma estratégia de distribuição, também reconhece que disponibilizar os filmes na internet 

acaba sendo uma vitrine para atrair potenciais interessados em seu trabalho: “Tem um lado que acaba 

gerando um portfólio bom pra mim. Tem um material que eu fiz pra Unimed, pro Midway, tenho filme 

autoral, tem um documentário que eu fiz para um casal...”, conta.  

Atualmente trabalhando exclusivamente como freelancer, Carito conta que um dos principais 

desafios é o planejamento financeiro, o que faz com que muitas vezes tenha que assumir diversos 

trabalhos simultaneamente. Apesar disso, aprecia a flexibilidade desse modo de trabalho. É assim, em 

paralelo aos seus trabalhos comerciais, que Carito segue criando seus curtas e médias-metragens 

autorais, numa trajetória audiovisual que, em 2020, completa uma década.  

 

3.1.2 Catarina Doolan Fernandes (Natal, RN) 

Quando adolescente, Catarina Doolan costumava gravar vídeos para trabalhos escolares 

usando uma câmera VHS do pai, um dos sócios da Prisma Filmes, uma empresa produtora de Natal 

que atua no mercado local desde 1996. O interesse pelo universo da comunicação a motivou a cursar, 

anos mais tarde, Jornalismo pela UFRN, chegando também a trabalhar na produtora como assistente 

de produção de VTs publicitários e em campanhas eleitorais.  

Mas foi durante o trabalho de conclusão de curso que Catarina teve sua primeira experiência 

como realizadora. Junto a dois colegas, iniciaram a produção do documentário “Covinhas – Uma 

 
115Joca Costa divide a direção e fotografia com Carito dos curtas-metragens “Noturnos”, “Operação Flávio Freitas”, 

montando e finalizando também alguns outros trabalhos. Fernando Suassuna é co-diretor e roteirista de “O Morador do 

1101”, “O Som da Oficina”, tendo realizado a mixagem de “Observando o Mundo Acontecendo”. Levi Herrera é montador 

de “Fronteira”, “Vida Vaza”, “O Bé Desse Bode é Ibérico”, dentre vários outros.  
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História de Fé” (2009), que aborda a lenda de duas santas populares, contada por quem afirma ter 

vivenciado um de seus milagres. Apesar de já ter produzido outros curtas dentro da universidade, 

considera que “Covinhas...” foi a primeira experiência levada a sério. Contando com uma equipe 

enxuta de apenas cinco pessoas em set e investindo dinheiro do bolso, Catarina conta que foi uma 

produção mais cuidadosa, rodada em high definition (HD) - tecnologia que estava em emergência na 

época - ainda utilizando equipamentos que estavam em transição do analógico para o digital. “A partir 

daí eu não queria produzir nada que não fosse com dinheiro, e nem de qualquer jeito”, conta.  

Após terminar o ensino superior, Catarina foi para a Irlanda fazer mestrado em Artes no Estudo 

de Cinema e Televisão pela Dublin City University, acompanhada por Júlio Castro, seu companheiro 

e parceiro de projetos, onde tiveram a primeira filha, Amèlie, período em que desenvolveu o roteiro 

do curta-metragem “Vivi”. Em 2015, Catarina e sua família retornam para Natal e consegue captar 

recursos para a produção de “Vivi” (2015), sua primeira ficção em codireção com Júlio Castro, através 

da aprovação no edital de Economia Criativa do Sebrae/RN. Durante a pré-produção do filme, nasce 

sua segunda filha, Isabela, fruto de um parto domiciliar assistido por Donana, parteira tradicional que 

anos mais tarde viria a ser protagonista de seu mais recente trabalho, intitulado “A Parteira” (2019).   

Ao final da licença maternidade e com uma menção honrosa recebida por “Vivi” no Tracce 

Cinematographicce Film Festival (Itália), Catarina dá início a criação do Núcleo de Audiovisual na 

Prisma Filmes, setor voltado ao desenvolvimento de projetos ligados ao audiovisual independente, 

envolvendo investimento de recursos pouco habitual dentre as produtoras do porte da Prisma, motivada 

pela baixa dos trabalhos de publicidade e possibilidades emergentes de incentivos federais para 

produção independente.  

 

a partir daí que foi criado o núcleo de audiovisual e desde então eu tenho 

procurado desenvolver outros trabalhos, não só [...] meus, dentro da 

produtora, [...] desenvolvendo outros projetos lá. Então [...] foi quando 

eu desenvolvi “A Parteira”. Eu já estava produzindo outros trabalhos de 

outras pessoas dentro da produtora, indo pra rodadas de negócios e tudo 

mais. [FERNANDES, 2019] 

 

 

A partir da criação do Núcleo de Audiovisual junto a Prisma Filmes, Catarina iniciou a busca 

por financiamento projetos próprios e de outros realizadores e, após participar de algumas rodadas de 

negócios, em 2016 conseguiu pré-licenciar duas séries documentais para canais de TV por assinatura, 

através de contratos que propiciavam a produtora obter recursos para a produção por meio de uma 

linha de financiamento do Fundo Setorial do Audiovisual (Prodav 02). Assim, Catarina inicia a 

produção executiva da série “Encantarias” para o Cine Brasil TV, com direção de Rodrigo Sena e Júlio 

Castro, e “Onde Está o Cinema Brasileiro?”, para a Box Brazil, com direção de Dênia Cruz, ambas 

produções documentais orçadas aproximadamente em R$ 300 mil. Embora contassem com orçamentos 
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abaixo da média nacional, a aprovação dos projetos dava indícios que os investimentos da produtora e 

da própria Catarina na captação de recursos via Fundo Setorial do Audiovisual começavam a frutificar.  

Neste mesmo ano, Catarina consegue aprovar “A Parteira” no edital Cine Natal 2016, lançado 

pela Prefeitura do Natal no valor de R$ 50 mil. Iniciado de modo colaborativo, pela primeira vez 

Catarina tinha a oportunidade de dirigir um curta-metragem que contava com recursos para custear 

não apenas a produção, mas também remunerar a equipe envolvida. Assim, o projeto foi desenvolvido 

ao longo de 2017 junto a Prisma Filmes, ao mesmo tempo em que Catarina se dividia com os demais 

projetos da produtora.  

 Em 2018, após um longo processo de finalização do filme em meio à notícia de sua terceira 

gestação, Catarina é aprovada num concurso público e passa a morar em Brasília com sua família, 

integrando o corpo docente do Instituto Federal de Brasília (IFB). Afastando-se dos trabalhos da 

Prisma Filmes, os projetos do Núcleo de Audiovisual passaram a ser assumidos por duas outras 

profissionais: Tereza Duarte, produtora, realizadora e integrante do Coletivo Caboré Audiovisual, e 

Dênia Cruz, produtora, realizadora e diretora da série “Onde Está o Cinema Brasileiro?”.  No início de 

2019, Catarina vem a Natal para o lançamento de “A Parteira” no Festival Cine Verão, desta vez 

acompanhada de sua terceira filha, Aurora, período em que realizamos a entrevista.  

 

3.1.3 J. Gomes (Alexandria, RN) 

Inácio Garapa é um personagem bastante conhecido em Alexandria, tendo uma popularidade 

que se estende aos municípios dos arredores, abrangendo não só o Rio Grande do Norte, mas o sertão 

da Paraíba e Ceará. Com viés cômico, trata-se de “um matuto que se acha muito esperto, mas tem 

preguiça de trabalhar”. Essa definição é dada por J. Gomes, criador do personagem e atualmente 

funcionário do ITEP de Mossoró, que após anos trabalhando com cobertura de eventos e mantendo 

um blog de notícias, decidiu produzir um filme com apelo popular. Assim, em 2010, surge Inácio 

Garapa – O Matuto Sonhador, primeiro longa-metragem da quadrilogia que, anos mais tarde, J. Gomes 

empreenderia.  

Sem ter formação acadêmica, J. Gomes destaca que sua paixão pelo cinema surgiu ainda jovem, 

quando viajava auxiliando exibições itinerantes em mercados públicos da região. 

 
Eu passei muito tempo trabalhando com cinema, mas não produzindo. 

Aqui em Alexandria tinha um senhor que exibia os filmes que vinham 

de Recife nas cidades aqui da região, naquele tempo não tinha televisão. 

Eu passei uns dois anos fazendo isso, aí foi quando papai puxou a minha 

orelha e disse que eu estava sem estudar. Eu acho que [eu tinha] uns 16 

anos, por aí. Eu andei muito e a gente passava esses filmes nos mercados 

públicos, não tinha nem lugar para o pessoal se sentar, o pessoal sentava 

no chão, numa telinha e a gente passava esses filmes, passava o dia 

anunciando. Eu fazia isso porque gostava, adorava fazer esse tipo de 

coisa. [GOMES, 2019] 
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Foi só em 2010, inspirado por uma personalidade conhecida de Alexandria que, além de gostar 

de beber, “fazia muito verso, literatura de cordel e piadas do pessoal da cidade”, que J. Gomes começa 

a escrever um roteiro, tendo como referência personagens populares como Chicó, do Auto da 

Compadecida, adaptada para o cinema nos anos 2000 que alcançou grande sucesso de bilheteria.  

 “Eu tinha um sonho de fazer um filme, mas é muito complicado você fazer isso com VHS, 

porque a gente trabalhava com VHS”, conta, referindo-se aos seus trabalhos de cobertura de eventos. 

Com o roteiro finalizado, decidiu investir em uma câmera que filmava em fitas Mini DV e, garantindo 

os equipamentos e locações - que seriam gravadas num sítio próximo à casa de seus pais -, J. Gomes 

inicia a busca pelo elenco.  

[Então a gente] foi a procura de personagens porque o dinheiro que era 

curto, eu tive que comprar uma câmera, na época foi uma mini DV para 

gravar esse filme e eu saía procurando os personagens. Aquele 

personagem que eu via com biotipo parecido com personagem que eu 

criei, então eu convidava, porque na realidade a gente não tinha dinheiro 

para contratar pessoas que já conhecem, que tem curso de teatro, essas 

coisas, o dinheiro era curto a gente tira do bolso para fazer. (...) E o filme 

foi formado desse jeito: a gente foi catando as pessoas na rua. [GOMES, 

2019] 

 

Inácio Garapa foi um longa-metragem produzido em 2010 com poucas pessoas na equipe, na 

qual J. Gomes assumia não apenas o roteiro e direção, mas também atuava como produtor, diretor de 

fotografia e montador. Em 2019, já em seu quarto longa-metragem tendo como protagonista o 

personagem Inácio Garapa, o modelo de produção não mudou muito, o que se justifica em parte pela 

falta de recursos, mas também pela dificuldade de encontrar profissionais em que confie.   

J. Gomes conta que não tinha ideia da popularidade  que Inácio Garapa alcançaria. Após uma 

boa receptividade durante o lançamento do filme em Alexandria, que contou com três sessões, ele 

relembra que o filme se tornou bastante popular através da venda de DVDs, que foram pirateados e 

vendidos por terceiros, chegando até mesmo a encontrar cópias circulando com o título de “Ai que 

Vida!”, longa-metragem de apelo popular lançado em 2008 pelo piauiense Cícero Filho.  

Diante do sucesso inesperado, um ano e meio depois, J. Gomes decide dar continuidade a 

produção, iniciando ‘Inácio Garapa – O Matuto Sonhador 2”, já deixando margem para o terceiro da 

quadrilogia. As exibições eram realizadas pela própria equipe, com distribuição através da venda de 

DVDs, que eram facilmente pirateados. Apenas em 2015 ele decide criar o canal Barriguda Filmes, 

nome de sua produtora, e disponibilizar no youtube seus filmes. Atualmente, seu primeiro filme conta 

com mais de 3 milhões de visualizações e cerca de 40 mil inscritos no canal116.   

 
116 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=83ZSOWOphMw. Acesso em 06/02/2020.  

https://www.youtube.com/watch?v=83ZSOWOphMw
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Em novembro de 2018, J. Gomes faz o lançamento em um cinema de Catolé da Rocha (PB) de 

seu quarto longa-metragem: “Inácio Garapa – Um Matuto Muito Esperto”, dando continuidade a saga 

do personagem protagonizado pelo professor de capoeira Wellington Marques, que hoje ganha a vida 

como ator e comediante do Inácio Garapa Show. Apesar da notoriedade alcançada, todas as produções 

foram feitas através de investimento do próprio diretor e participação colaborativa da equipe e elenco, 

além de pequenos apoios e patrocínios. Segundo J. Gomes, sua motivação é ver a repercussão do filme 

na vida das pessoas, tanto de quem participa da produção quanto de quem assiste.  

A história de uma mulher que tava depressiva, já tinha tentado suicídio 

2 vezes, ao assistir o filme começou a rir e saiu da depressão. [...] [Tem 

um rapaz que] deixou de comprar droga, construiu um quartinho para ele 

e arrumou um casamento por causa do filme Inácio Garapa, então 

histórias desse tipo é uma coisa que é um pagamento para a gente. 

[GOMES, 2019] 

 

Em agosto de 2019, J. Gomes lançou seu mais recente trabalho no canal da Barriguda Filmes no 

youtube e, em sete dias, já somava mais de 70 mil visualizações e 90 comentários. É justamente 

contando com o incentivo e reconhecimento da população que J. Gomes pretende dar continuidade a 

suas produções, mobilizando a cidade de Alexandria para contar a saga de Inácio Garapa. 

 

3.1.4 J. Júnior (Florânia/RN) 

Florânia é um município de menos de 10 mil habitantes, localizada na microrregião Serra de 

Santana, próxima a Currais Novos. É lá que mora José do Nascimento Júnior, mais conhecido como 

J. Júnior, realizador, ator e produtor que desde 2008 tem mobilizado a comunidade para participar de 

inúmeros filmes, em sua maioria curtas e médias-metragens. Além de trabalhar com audiovisual, J. 

Júnior é também pedreiro e locutor da rádio comunitária Padre Ibiapina, onde apresenta diariamente 

um programa matinal.  

Para Jota, o acesso ao cinema se deu principalmente através dos DVDs que comprava na feira 

da cidade para assistir em casa. A possibilidade de fazer filmes surgiu a partir do momento em que viu 

outras pessoas produzindo em sua cidade. A primeira experiência que destaca foi o documentário 

“Com Quantas Aves-Maria se Faz uma Santa?” (2006), dirigido pelo floraniense Albery Lúcio com 

patrocínio do Programa BNB de Cultura, que conta história da lenda da Santa Menina, bastante popular 

na cidade. Pouco tempo depois, mais uma produção é realizada em Florânia: O curta-metragem “Boi 

do Lixo” (2008), de Odaí José da Silva, por meio do edital Revelando os Brasis. Tendo a oportunidade 

de participar com ator desta última produção, Jota conta que “Boi do Lixo” foi uma forte influência, 

inspirando-o a querer produzir também. “Vi a produção de pé e comecei a ter curiosidade”, conta.  

 A partir daí, decidiu escrever um roteiro e, para viabilizar sua ideia, foi em busca de parceiros 

que pudessem apoiar o filme. Assim surge seu primeiro média-metragem: “Feliciana e os Cabaços do 
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Sertão” (2008), rodado com equipamentos emprestados e protagonizado por pessoas da comunidade, 

muitas sem experiência com atuação. Devido à falta de equipamentos próprios para a captação de som, 

todo o filme foi dublado ao final das gravações em um estúdio cedido. Como se tratou de uma obra 

realizada a partir de colaborações e sem financiamento, J. Júnior conta que, durante o processo, teve 

ainda que vender seu fusca para pagar a última prestação de uma câmera mini-DV que tinha comprado, 

já ao final das gravações.  

Tudo isso aconteceu em 2008, que considera sua primeira experiência como diretor e produtor. 

Antes disso, havia participado de alguns cursos livres de atuação em Natal, onde tinha assistido a 

algumas aulas mais voltadas para a área técnica. Com o conhecimento que tinha, começou a mobilizar 

a comunidade para a produção audiovisual, e em mais de dez anos já produziu filmes de gêneros 

variados, incluindo romance, drama, suspense e terror. No entanto, destaca que o que mais agrada ao 

público é a comédia.  

Ao longo de sua trajetória117, o trabalho continua sendo feito de modo voluntário, 

majoritariamente através da colaboração da própria comunidade que participa do filme e de apoios de 

pequenos comerciantes. Além disso, J. Júnior destaca a parceria com o Baú de Arte e Cultura, 

associação cultural que empresta os equipamentos para as produções, que ficam aos cuidados do 

próprio Jota. Após finalizados, os filmes são exibidos em praça pública e comercializados através de 

DVDs, sendo postumamente disponibilizados em seu canal no youtube.  

Visando dar mais visibilidade aos seus filmes e também incentivar novos realizadores na 

cidade, em janeiro de 2019, através de sua produtora Jota Filmes, J. Júnior promoveu o I Festival de 

Cinema de Florânia, evento voltado para exibição de mais de dez filmes produzidos na cidade. A 

programação contou com o lançamento não apenas de curtas dirigidos por ele, mas também de 

parceiros – dos quais ele assina, em sua maioria, como diretor de fotografia ou edição. Até a próxima 

edição do Festival, previsto para o início de 2020, J. Júnior pretende realizar mais quatro novos 

trabalhos com seus parceiros: “Eu gravo o meu [filme], e vou gravar o deles. Aí, a gente vai ter filme 

pro resto desse ano. Curtas, porque o longa demora”.    

Mesmo diante das adversidades que encontra, J. Júnior afirma que o maior apoio vem das 

pessoas da comunidade que incentivam o trabalho. “Eu boto um filme daquele na rua e você vê a 

quantidade de gente que sai das suas casas para assistir. Então, não tenho apoio, mas eu tenho um 

público que vai assistir”, avalia. E assim, com a colaboração da população e às margens de um circuito 

comercial, J. Júnior segue fomentando a produção audiovisual e a formação de público em Florânia.  

 
117 Dentre os trabalhos mais relevantes como roteirista e diretor, J. Júnior destaca “Feliciana e Os Cabaços do Sertão (2008), 

Rafael Gostosão (2008), Origem do Amor (2010), As Seis Marias (2011), O Encosto (2012), E Se Fosse Fim do Mundo 

(2017), A Batalha dos Delegados (2018), Diário de Uma Mãe (2019), O Resgate de Valentim (2019).  
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3.1.5 Dynho Silva (Lagoa Nova, RN)  

Foi a partir de uma viagem com a família enveredando pelo sertão do Seridó que Dynho Silva 

rememora um momento marcante de sua vida. “O que eu posso dizer é que a poesia nasceu em mim 

aquele dia. Porque o que eu vi ali me mudou completamente, aquele ambiente, aquelas pessoas e toda 

aquela vivência me fascinaram de um jeito que eu não tenho palavras para descrever”, conta. Após a 

viagem, utilizando seu celular, Dynho produziu “Memórias...”, seu primeiro curta-metragem. Até 

então, sua experiência se resumia vídeos caseiros que fazia junto aos amigos desde a adolescência, 

utilizando uma câmera fotográfica digital.  

Ainda criança, o cinema começou a despertar sua curiosidade, assistindo a filmes na TV ou 

através de um aparelho de DVDs: “Queria entender como aquilo tudo era feito. Por exemplo: eu não 

posso levantar desse banco aqui e sair voando, mas no cinema isso é possível. Agora imagina isso na 

cabeça de uma criança, o quão fascinante é”, relembra. Além dos filmes, Dynho conta que sua 

formação artística foi fortemente influenciada pelo seu avô, que lhe apresentou a literatura de cordel e 

o incentivou à escrita poética, bastante presente hoje em seu trabalho audiovisual.  

Morando em Lagoa Nova, município de menos de 15 mil habitantes, Dynho Silva, 23 anos, 

tem produzido inúmeros curtas-metragens, em sua maioria experimentais118. Contando com ajuda de 

amigos, que auxiliam na produção e/ou emprestam equipamentos, ele vê o seu canal no youtube como 

principal plataforma de divulgação de seu trabalho.    

 
Quando apresentei a ideia para as pessoas algumas riram e acharam que 

era loucura: ´cinema em Lagoa Nova, isso não vai colar nunca, isso não 

vai vingar´. Mas a gente foi lá e fez. A gente não tem cinema, não é? 

Cidade do interior não tem cinema. E graças a tecnologia a gente tem 

acesso a muita coisa dentro da sua casa. Então nasceu bastante disso, um 

interesse individual, e ao longo dos anos isso foi crescendo, se 

fortificando, criando raízes em mim, e a partir de janeiro de 2017 virou 

algo sério. [JÚNIOR, 2019] 

 

É de maneira autodidata, através da observação e prática, que Dynho tem, desde então, 

aprimorado seus conhecimentos. “Aprendi fazendo, aprendi errando. Produzindo, consumindo 

bastante material, seja fotografia, curta-metragem, longa-metragem, vídeos experimentais, com um 

estilo de narrativa diferente”, conta, acrescentando que ainda não chegou a ter acesso a cursos de 

audiovisual ou ensino superior.  

Em geral, Dynho conta com o apoio de uma equipe de cerca de quatro amigos, seja atuando ou 

 
118 “Eu não sou muito bom na criação de roteiro, [...] aquela narrativa clássica. Eu acho que esse é um dos motivos que me 

levaram ao cinema experimental, porque você tem mais liberdade de criação e você não se prende a convenções. Então eu 

acho mais interessante esse infinito de possibilidades. O cinema experimental é isso: um infinito de possibilidades”. 
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auxiliando na produção, enquanto ele assume o roteiro, direção, direção de fotografia e montagem. A 

princípio utilizando seu celular para captação de imagens e som, atualmente seus trabalhos são feitos 

através de uma câmera fotográfica semi-profissional emprestada por um amigo. De estrutura própria, 

ele conta apenas o computador onde faz a montagem do material.  

Como motivação, Dynho conta que encontrou no audiovisual um modo de se expressar e se 

desenvolver pessoal e profissionalmente, articulando sempre o cinema e a poesia, duas grandes 

influências.  

 

O cinema é onde eu me encontro. [...] Então para mim não é um trabalho, 

é uma necessidade. Preciso disso. Preciso pôr para fora esse turbilhão de 

ideias que existe na minha cabeça a todo momento. É uma necessidade 

de se expressar e falar ao mundo o que eu penso. [...] Mas eu acredito 

que o propósito é evoluir. Alcançar aquele estado de espírito de 

renascimento que eu busco, isso de você se libertar das amarras que lhes 

foram impostas e viver sua vida realmente. Então cada trabalho artístico 

que eu faço causa uma evolução não só no artista, mas também na pessoa. 

[...] E não é dinheiro, não é fama, é um estado de espírito que eu busco. 

Uma evolução pessoal, tá entendendo? E a arte tem me proporcionado 

isso. Então é isso que dá a certeza de que estou no caminho certo. 

[JÚNIOR, 2019]  

 

Atualmente trabalhando como freelancer, Dynho não tem planos de sair de sua cidade. “Eu 

sou o clássico rapaz do interior, eu vou a Natal quando é o jeito”, comenta, acrescentando que não 

gosta do ritmo da capital. Com um tom de voz firme, diz que pretende continuar investindo seu tempo 

nos trabalhos audiovisuais. “Eu acho que as perspectivas são essas, continuar produzindo, continuar 

aprendendo, e continuar abrindo caminhos”, finaliza.   

 

3.1.6 Buraco Filmes (Mossoró, RN) 

O que começou como uma brincadeira entre amigos, ainda na adolescência, acabou se tornando 

um trabalho levado a sério para a realizadora e publicitária Wigna Ribeiro, 27 anos, e a radialista 

Sâmya Alves, 25, que integram o Buraco Filmes, coletivo audiovisual atuante em Mossoró desde 2014, 

que se destaca pela efervescente produção. Além do casal, o coletivo é formado também pelo 

publicitário Weskley Lamonnier, 26 anos, parceria que já rendeu longas-metragens, webséries e 

diversos curtas-metragens de ficção.  

Ainda em 2011, já cursando publicidade na UERN, Wigna conta que criou a TV Buraco, canal 

no youtube em que ela e os amigos publicavam séries, videoclipes e outros conteúdos que produziam, 

em geral adaptações ou paródias, “mas tudo ainda muito amador”. O primeiro roteiro original foi 

concebido por Lammonier, que deu origem a websérie “O Segredo”, lançado no canal da TV Buraco 
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em 2013. Além de trabalhar na produção, Wigna, Samya e Lamonnier também foram para a frente das 

câmeras, contando ainda com a ajuda de vários amigos que toparam integrar o elenco. 

Após a experiência da websérie “O Segredo”, resolveram desenvolver um novo projeto, mas 

dessa vez com um caráter mais profissional. Assim, deixando de lado a TV Buraco, decidiram criar a 

Buraco Filmes, coletivo formado pelos três integrantes. 

 
A gente pensou em fazer algo mais profissional, porque a gente achava 

muito amador “O Segredo”. Quando a gente terminou tudo, a edição, a 

gente pensou: ‘Meu Deus, como a gente fez isso?’ Mas enfim, a galera 

gostava.  Ai quando a gente decidiu o projeto do “Mundo de Ana”, a 

gente: ‘ah, tem que mudar o nome, colocar algo mais profissional, sem 

perder a essência’.  [RIBEIRO, 2019] 

 

Como marco dessa fase, surge o longa-metragem “O Mundo de Ana” (2014), escrito e dirigido 

por Wigna Ribeiro, que também foi responsável pela direção de fotografia e montagem. Sabendo que 

a Prefeitura contava com um vasto acervo de cangaço, devido ao espetáculo “Chuva de Bala no País 

de Mossoró”, Wigna resolveu criar um enredo fantástico cuja protagonista, Ana, acompanha um bando 

de cangaceiros e sua luta contra um rei tirano do Nordeste. “Como a gente não tem muita grana, eu 

gosto de fazer o filme pensando no que eu já tenho”, comenta.  

Tirando dinheiro do bolso para viabilizar um filme com um elenco de mais de 20 pessoas – do 

qual integram também Samya e Lamonnier -, “O Mundo de Ana” foi o primeiro projeto em que houve 

um processo de preparação de elenco, através de oficinas ministradas por atores profissionais. “Tudo 

colaborativo, como sempre foi”, acrescenta Wigna. Como o roteiro foi desenvolvido enquanto o 

processo de gravação acontecia, ela conta que tomou um susto ao finalizar o primeiro corte do filme, 

com mais de duas horas. 

O sonho de lançar o filme numa sala de cinema foi realizado graças a um apoio negociado 

diretamente com o Multicine, rede que funciona em um shopping center de Mossoró, intermediado 

pelo chefe de Wigna – que na época estagiava na TV a cabo TCM. Desse modo, o coletivo conseguiu 

lançar o filme em um horário alternativo ao funcionamento do cinema. Apesar da sessão ter sido num 

sábado às 10h, a sala foi lotada, e o que seria uma exibição única e gratuita, se transformou em cinco 

sessões pagas.  

 O sucesso da experiência deu gás para continuar. Após a exibição no cinema, fizeram uma 

nova montagem e, apostando num formato seriado, exibiram “O Mundo de Ana” como série em três 

emissoras de TV de Mossoró. “Sempre gratuito, pensando em difundir mesmo”, acrescenta Wigna. 

Por fim, disponibilizaram no canal do youtube do Buraco Filmes, contando com cinco episódios de 

cerca de 25 minutos.  

A segunda produção da Buraco Filmes foi o longa-metragem “Era Uma Vez Lalo”, também 

roteiro e direção de Wigna. Além de ter investido dinheiro para realização, o filme foi viabilizado 
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graças a apoios e parcerias locais, com um orçamento de cerca de R$ 8 mil, utilizado principalmente 

para custear alimentação, transporte, figurino e material de arte.  

Seguindo o exemplo do longa anterior, “Era Uma Vez Lalo” foi também lançado no cinema, 

mas dessa vez de modo mais estruturado. Após firmar uma parceria com o shopping, o Coletivo 

realizou uma elaborada campanha de lançamento ao longo de um mês, dispondo de uma sala 

ornamentada com a temática circense para venda de ingressos, além de comercialização de produtos, 

como camisetas, quadros personalizados, etc119. A experiência foi tão bem-sucedida que conseguiram 

estrear o filme com pauta do cinema já paga, levantando ainda recursos para investir na produção 

seguinte. 

É através do dinheiro arrecadado com as exibições pagas que o Coletivo Buraco Filmes tem 

financiado seus trabalhos, sempre complementando com recursos próprios, pequenos patrocínios, 

apoios e parcerias. Em relação ao financiamento e trabalho colaborativo, Samya e Wigna comentam:  

 

 
S - O legal de fazer audiovisual são as parcerias, as pessoas acreditam 

muito na gente. Acreditam tanto que dá [sic] condições pra gente fazer 

uma coisa que não dá retorno pra gente. Que é meio louco isso, a gente 

buscar apoio pra algo que a gente sabe que não vai ter retorno...assim, 

imediato. Retorno financeiro, que eu digo, não tem.  

 

W – ...grande retorno. Faz porque quer, porque gosta. Que nem o povo 

do teatro. Se não tiver [financiamento], também não para, porque a 

gente bota do bolso. [ALVES e RIBEIRO, 2019] 

 

Devido a falta de financiamento e a necessidade de ajustar as gravações aos demais 

compromissos, os processos de produção acabam sendo bastante longos, desde a concepção do roteiro 

até o lançamento. Mas o trabalho vale a pena. Ao mesmo tempo que enxerga o trabalho autoral como 

portfólio, Wigna vê como principal motivação o aprendizado:  

 

Os filmes, as séries foram muito vitrine na minha carreira inteira, me 

projetou muito pra estar onde eu estou hoje. [...]É um trabalho totalmente 

autoral que eu posso fazer o que eu quiser, experimentar coisas novas, 

que talvez no meu trabalho do dia a dia eu não possa. Essa é a motivação, 

de fazer realmente o que eu gosto, mesmo eu pagando por isso. 

[RIBEIRO, 2019] 

 

Enquanto Lamonnier trabalha em uma agência de publicidade, atualmente Wigna é freelancer 

e trabalha junto a Sâmya no mandato da deputada estadual Isolda Dantas (PT). Apesar de trabalharem 

com comunicação e audiovisual, um sonho compartilhado pelas duas, todavia, é poder se sustentar 

 
119 Além da sala de cinema, “Era Uma Vez Lalo” foi exibido em emissoras de TV em Mossoró, e também no teatro para 

escolas públicas e privadas, com um viés mais educativo. Até dezembro de 2019, ainda não tinha sido disponibilizado na 

internet.  



82 
 

exclusivamente através do trabalho autoral. “A minha motivação tá ligada ao meu sonho de trabalhar 

só com cinema, e com produção nossa, idealizada por nós”, conta Sâmya. E Wigna complementa: “O 

sonho é fazer mais nada, só isso. E eu não enxergo ainda uma possibilidade de viver só disso”.  

 Enquanto o sonho não se torna realidade, elas dão continuidade aos projetos. O mais recente 

foi a websérie “Estações” (2019). Contando com dez episódios de cerca de 30 minutos, trata-se de um 

musical inspirado na obra da dupla Sandy e Jr. e voltado ao público jovem. Distanciando-se do 

universo lúdico e fantástico presente nas obras anteriores, “Estações” aposta em questões do cotidiano, 

discutindo temas como machismo, racismo e LGBTfobia. “Deixamos de fazer filme pra criança, 

vamos fazer pra adolescente, agora”, comenta Wigna. Devido a boa receptividade, as duas já planejam 

a segunda temporada e estudam a viabilidade de lançar uma campanha de financiamento coletivo.  

 

3.1.7 Caboré Audiovisual (Natal, RN)  

O interesse em produzir conteúdo audiovisual autoral foi um dos motivos que uniu, em 2013, 

dez pessoas120 a se agregar para pensar, juntos, formas de desenvolver seus projetos e apoiar os dos 

demais. Eram em sua maioria jovens, graduandos ou recém-formados em Comunicação Social 

(Radialismo ou Cinema), que tinham vínculo afetivo ou cujos caminhos já haviam se aproximado 

durante a graduação, cursos livres ou trabalhos anteriores. Assim surgiu o Coletivo Caboré 

Audiovisual, nome inspirado por uma espécie de coruja típica do Nordeste que revela força e 

imponência ao proteger sua ninhada, para simbolizar a resistência e valorização do audiovisual local.  

O coletivo surge ainda em um momento estratégico, em um ano em que houve o lançamento 

do Cine Natal, primeiro edital para fomento do audiovisual em Natal. Na primeira edição do Cine 

Natal 2013, o grupo aprova dois projetos. Assim surge o ‘Janaína Colorida Feito o Céu” e “Três Vezes 

Maria”, os primeiros curtas-metragens do coletivo, com financiamento público no valor de R$ 15 mil 

cada.  

“Três Vezes Maria” (2014) surgiu como um projeto de série que já estava em desenvolvimento 

desde 2012. Com o edital, a diretora Marcia Lohss viu a possibilidade de viabilizar o piloto da série, 

que funcionaria também como curta-metragem. Contando com uma equipe e elenco de mais de 40 

pessoas, o projeto teve que buscar ainda patrocínios, apoios e parcerias para viabilizar o projeto, de 

modo que o orçamento foi quase que inteiramente direcionado a custear a produção, recebendo a 

equipe uma ajuda de custo.  

 
120 Os integrantes eram André Santos, Babi Baracho, Débora Medeiros, Diana Coelho, Hélio Ronyvon, Johann Jean, Marcia 

Lohss, Priscilla Vilela, Pipa Dantas e Victor Ciriaco. Nos anos seguintes, duas novas integrantes entram no grupo: Vitória 

Real, em 2015, e Tereza Duarte, em 2016. Em 2019, Diana Coelho, Johann Jean e Victor Ciriaco se desvinculam do 

coletivo para permanecer como colaboradores, de forma que atualmente o coletivo conta com nove integrantes, sendo em 

sua maioria mulheres e LGBTs.  
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Com direção de Babi Baracho, “Janaína Colorida Feito o Céu” foi a segunda obra do Coletivo 

Caboré Audiovisual. Inspirado por um conto, o curta foi o desdobramento do trabalho de conclusão de 

curso de Babi, que se formou em Cinema na UnP. O filme teve cerca de 20 pessoas na equipe, incluindo 

elenco e equipe técnica.  

Com gravações no primeiro semestre de 2014, as duas experiências funcionaram como 

portfólio para o grupo, e começaram a circular por festivais nacionais e internacionais, conquistando 

premiações diversas. Logo em seguida, o coletivo desenvolveu um projeto de oficinas de audiovisual 

para jovens do bairro de Mãe Luiza, através de um edital do Fundo de Incentivo a Cultura 2013, 

lançado pela Prefeitura de Natal. Assim, além de trabalhar com produção, o grupo passava a atuar 

também na área de formação em audiovisual.   

Desde o início, para viabilizar seus projetos, os integrantes do coletivo buscaram se capacitar 

para captação de recursos. Reuniam-se para discutir os editais com inscrições abertas e desenvolver os 

projetos que se enquadravam. Foi assim que conseguiram aprovar projetos em editais municipais, leis 

de incentivo e pelo Fundo Setorial do Audiovisual121. A princípio pleiteando os editais como pessoa 

física, no qual cada integrante inscrevia seu próprio projeto, logo perceberam a necessidade de 

formalização enquanto empresa produtora, pré-requisito para receber recursos federais.  

 

Eu acho que o que explica a criação da produtora é o fato de a gente ter 

necessidade de acessar os recursos federais, [...] a gente precisava de um 

CNPJ. E a gente passou algum tempo buscando produtoras parceiras para 

inscrever nossos trabalhos, sendo que naquele momento elas, na verdade, 

cuidavam de papelada. E a gente precisava de [...] uma produção 

executiva muito mais ativa e que a gente poderia fazer, e também pela 

questão dos [...] direitos patrimoniais e de uso da obra. [...] Então a gente 

pensou: cara, vamos se esforçar e vamos criar a nossa produtora [...] A 

produtora é essencial pra representar o coletivo. Se o coletivo não tivesse 

a representação da produtora, a gente estaria até hoje botando nossos 

projetos nas mãos de outras produtoras, que muitas vezes não sabem nem 

o que a gente tá fazendo. [BARACHO, 2019] 

 

 
121 Até dezembro de 2019, dentre os projetos viabilizados através de editais públicos, cinco foram através do edital Cine 

Natal, em diferentes edições: além dos já citados “Três Vezes Maria” (2014), Marcia Lohss e “Janaina Colorida Feito o 

Céu” (2014), de Babi Baracho, viabilizadas pelo Cine Natal 2013 no valor de R$ 15 mil cada, foram produzidos “No Fim 

de Tudo” (2016), de Victor Ciriaco, através do edital Cine Natal 2014, e ainda “Em Reforma” (2019), de Diana Coelho e 

“Natureza do Homem” (2019), André Santos, através do Cine Natal 2016, estes últimos no valor de R$ 50 mil cada. Além 

desses projetos, houve ainda aporte federal do Fundo Setorial do Audiovisual para o desenvolvimento dos longas-

metragens “Todas as Cores do Branco” (Prodav 05/2014) e “Meu Sofá” (Prodav 05/2015). A primeira experiência com 

financiamento via renúncia fiscal se deu na mais recente produção, o curta-metragem “Dias Felizes”, de André Santos, 

ainda em pós-produção, através da Lei Câmara Cascudo com patrocínio da Cosern, com orçamento de R$ 25 mil. Além do 

financiamento público, o grupo investiu também em pleitear oportunidades de editais lançados por empresas privadas ou 

de capital misto. É o caso do curta-metragem “Som do Morro” (2016), de Diana Coelho e Helio Ronyvon, viabilizado 

através de duas fontes: R$ 10 mil por um edital do Sebrae/RN voltado ao apoio da economia criativa, e R$ 6 mil por um 

edital do Canal Futura voltado a estudantes. Em 2018, o Caboré consegue aprovar o projeto de duas últimas temporadas 

da websérie SEPTO através do Rumos Itaú Cultural, no valor de R$ 206 mil.  
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Assim, nos primeiros anos, o coletivo acabou firmando parcerias com duas empresas 

produtoras dedicadas, até então, à publicidade, tendo aprovado três projetos em regime de coprodução: 

o primeiro junto à SetBox para desenvolvimento do roteiro de longa-metragem “Todas as Cores do 

Branco” (Prodav 05/2014), e em seguida o curta-metragem “No Fim de Tudo” (Cine Natal 2014) e 

“Meu Sofá”, projeto de desenvolvimento de longa-metragem (Prodav 05/2015). No primeiro semestre 

de 2016, é criada a Caboré Produtores Associados, produtora que atualmente representa os projetos do 

Coletivo Caboré, agregando também trabalhos de parceiros.   

Mesmo com a produtora, não é sempre que o grupo consegue aprovar seus projetos. 

Considerando os desafios e descontinuidade das políticas de fomento ao audiovisual, o Coletivo 

Caboré tem encontrado outras formas de viabilizar suas produções, seja através de apoios, parcerias e 

investindo recursos próprios122, ou financiamento colaborativo123.  

 

O fomento não aumenta, [ou] a gente é obrigado a parar, estagnar, ou faz 

sem recurso. [...] dentro do Caboré a gente sabe que pode se apoiar. E a 

gente sabe que se a gente precisar de recursos humanos pra realizar um 

projeto, a gente sabe com quem pode contar. E isso é uma coisa muito 

forte dentro do coletivo. [BARACHO, 2019] 

 

Assim, mesclando estratégias diversas, o Coletivo Caboré Audiovisual tem, de 2013 para cá, 

um currículo com mais de 15 curtas e médias-metragens, uma websérie e dois projetos de longa-

metragem, além de cursos de formação em audiovisual. Dentre as obras de maior circulação em 

festivais nacionais e internacionais, além de “Janaína Colorida Feito o Céu” e “Três Vezes Maria”, 

destacam-se os curtas-metragens “Sailor” (2014), de Victor Ciriaco, “Som do Morro” (2016), de Diana 

Coelho e Hélio Ronyvon, e “No Fim de Tudo” (2016), de Victor Ciriaco, contando com orçamentos 

que variam de R$ 500 a R$ 50 mil. 

Uma experiência que contribuiu bastante para a visibilidade do coletivo, todavia, foi a 

coprodução da primeira temporada da websérie SEPTO (2016), que atualmente tem uma média de 85 

mil visualizações por episódio. Viabilizado através de uma campanha de financiamento coletivo no 

 
122 É o caso dos curtas-metragens “Sailor” (2014), de Victor Ciriaco, que contou com um apoio da produtora Mangue 

Filmes; “Ainda que eu Ande pelo Vale da Sombra da Morte” (2018), de Hélio Ronyvon e “Enquanto o Sol se Põe” (2018), 

de Marcia Lohss, que contaram com equipe colaborativa e pequenos apoios revertidos em alimentação e transporte. Nesse 

modelo, enquadram-se também seis curtas-metragens produzidos com duração de um minuto: “Rastro da Flor” (2014), de 

André Santos, “Chama na Trilha” (2014) de Débora Medeiros, “Sob a Sombra da Estrela” (2014), de Priscilla Vilela, 

“Pregobol” (2015), de Helio Ronyvon, “Do Mar” (2015), de André Santos e “Sobre Duas Rodas” (2015), de Priscilla 

Vilela, todos realizados para participar do FINC – Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa.  
123 Uma modalidade ainda pouco explorada é a de financiamento coletivo. Nesse sentido, a primeira experiência do 

Coletivo se deu para levantar recursos para a websérie SEPTO (2016), na época coprodutora do projeto, idealizado pela 

atriz e escritora Alice Carvalho. Assim, a primeira temporada da websérie foi viabilizada graças a campanha de 

financiamento coletivo através do Catarse, totalizando cerca de R$ 15 mil. Em 2018, a estratégia é novamente utilizada, 

desta vez para viabilizar o curta-metragem “Sem Retrato Sem Bilhete” (2018), de Babi Baracho. A campanha durou 45 

dias na modalidade “Tudo ou Nada” e arrecadou cerca de R$ 10 mil para produção.  
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Catarse no valor de R$ 15 mil, o projeto conseguiu dar continuidade e realizar suas duas últimas 

temporadas através da seleção no edital do Rumos Itaú Cultural 2018, com previsão de veiculação em 

2020.  

No que se refere a fluxo de trabalho, atualmente a maioria dos integrantes divide seu tempo 

entre os projetos autorais e comerciais. A mudança na vida dos próprios integrantes influencia na 

dinâmica do coletivo, como explicam Babi Baracho e Vitória Real:  

 

B - A gente começou de uma forma em que todo mundo tava com muito 

sangue no olho, muito gás, pra estudar e pra criar. E eu acho que foi um 

momento crucial para que a gente se consolidasse. (...) Só que com o 

passar do tempo acho que a gente saiu um pouco desse âmbito da 

coletividade enquanto criação junto, porque eu acho que o sistema e o 

mercado foram obrigando a gente a irem (sic) atrás de outras coisas que 

remunerassem a gente de fato. (...) Isso fez com que a metodologia dentro 

do coletivo mudasse. Porque a medida que as pessoas foram buscando 

outras coisas pra fazer, outros grupos de trabalho, outros freelas, o 

coletivo passou por uma fase de mudança que a gente começou a 

determinar quem ocupava melhor cada cargo. (...) Quem é de escrever 

passou a escrever, quem é de produzir passou a produzir. Não que isso 

seja especificamente boa ou ruim, tem seus ônus e os bônus. Eu sinto que 

a gente perdeu em ter a criação em coletivo, mas que eu entendo que é 

por falta de tempo, porque a gente precisa sobreviver, trabalhar, mas 

também é uma coisa boa, porque hoje cada um se enxerga dentro de um 

segmento mais específico, e consegue executar melhor aquele trabalho 

que se propõe a fazer. 

 

V - E tem o fato também do nosso período de vida, né. No começo a 

gente era universitário, tava em outro momento de vida, agora, sai de 

casa, tenho contas pra pagar, e isso modifica muito minha dinâmica de 

trabalho, porque agora eu realmente preciso de coisas que me 

remunerem, então eu entro num outro processo de vida, que muita gente 

do coletivo também entrou. [BARACHO e REAL, 2019] 

 

Se, por um lado, os integrantes percebem que a dinâmica do coletivo mudou ao longo dos anos, 

a vontade de continuar crescendo juntos ainda permanece. E, para Babi, a construção de um mercado 

de produção audiovisual no Estado é um dos desafios que se colocam. “Pensando na minha vida 

profissional, eu preciso passar desse patamar. E eu preciso que isso seja avançado com o coletivo, eu 

acredito muito que a gente precisa alcançar isso junto”, acrescenta. Para isso, o desejo e investimento 

é que, a partir de agora, o Caboré Audiovisual consiga captar recursos para desenvolvimento de 

projetos mais estruturados, mais especificamente de séries e de longas-metragens, que possibilitem 

maior retorno financeiro. 
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3.2 Aspirando um Modelo Industrial  

 

Quando eu me esforço para que pessoas 

comprem, eu me esforço para que 

pessoas vejam. 

Catarina Doolan Fernandes 

 

A afirmação da realizadora e produtora Catarina Doolan é bastante ilustrativa para pensarmos 

um modo de produzir e circular associado ao que aqui reconhecemos como um modelo industrial, no 

qual o conteúdo produzido é visto como produto voltado ao mercado, visando desempenho econômico 

e alcance de público. Nesse sentido, a adequação a um tipo de distribuição que visa segmentos de 

mercado mais tradicionais, tais como festivais consolidados, salas do circuito comercial de cinema e 

televisão, conferem não apenas legitimidade, mas também visibilidade ao que é produzido.  

Se consideramos que, no Brasil, o modelo de aspiração industrial se baseia na prerrogativa da 

profissionalização, especialização do trabalho, maior hierarquização das funções e da impessoalidade 

(OLIVEIRA, 2015), em sua maioria tratando-se de obras de longa-metragem e produções para TV 

viabilizadas através de leis de incentivo fiscal ou Fundo Setorial do Audiovisual, parece-nos inviável 

afirmar que existem iniciativas no Estado que se enquadrem neste modelo. O que encontramos, 

todavia, são práticas que aspiram uma produção voltada ao mercado, na medida em que concebem o 

conteúdo produzido enquanto produto, a partir de uma organização industrial da produção. Mas tudo 

isso acontece, vale ressaltar, com baixos orçamentos.  

 A preocupação e o desejo de consolidar produtoras que compreendam o funcionamento do 

mercado, especialmente na captação de recursos e comercialização de projetos audiovisuais é uma 

constante no discurso de Catarina Doolan. Ao defender o financiamento para o audiovisual como 

investimento para desenvolvimento de um mercado, Catarina ressalta não apenas a remuneração do 

setor, mas o impacto que isso gera na economia local.  

 

Eu vou responder pensando em mercado, sempre eu vou responder 

pensando que eu tô fazendo um produto. Eu boto meu coração, a minha 

alma, a minha fé no meu trabalho, mas eu vejo ele dessa forma. A gente 

reclama muito de o Estado e o município não tá colocando dinheiro no 

audiovisual, mas qual o retorno que o audiovisual vai dar pra 

movimentação econômica do município e do Estado? Porque é um 

investimento. E como é que a gente mostra? Mostrando nossos 

trabalhos? Beleza, é lindo o meu trabalho, mas ele foi pra onde? Ele 

circulou como? Quantas pessoas você envolveu nesse trabalho em todas 

as etapas? Ele tem retorno? As pessoas estão realizando porque 

querem realizar os seus trabalhos pessoais ou porque querem vender 

e lucrar e assim girar o mercado? Quem vai contratar funcionários, 

quem vai empregar? (...) Se a gente não pensar nessa comercialização, a 

gente tá levando a sério o mercado como ele deve ser levado? 

[FERNANDES, 2019] 
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No trecho em destaque, Catarina faz distinção entre duas visões: a de um realizador que enxerga 

seu trabalho como obra, atuando no campo da expressão; e a de produtoras preocupadas com a 

movimentação da cadeia produtiva e o retorno financeiro do produto. Foi justamente na tentativa de 

contribuir com o desenvolvimento do mercado audiovisual local que Catarina investiu esforços, de 

2016 a 2018, na criação do Núcleo de Audiovisual da Prisma Filmes. Utilizando a estrutura de uma 

produtora já consolidada no mercado publicitário, começou a agregar e desenvolver projetos com 

potencial interesse comercial e acabou firmando contrato com programadoras para produção de duas 

séries documentais para TV, com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual. 

Mesmo sabendo que os orçamentos disponíveis eram consideravelmente baixos para o mercado 

nacional124, a produtora enxergou os projetos como oportunidade de agregar experiências e aumentar 

o currículo e pontuação da produtora junto a Ancine, algo cada vez mais necessário para pleitear editais 

de longa-metragem e conteúdo para TV, tendo em vista o viés industrialista que o órgão vem 

intensificando nos últimos anos.  

 A tendência de fomento à indústria cinematográfica é visível desde as primeiras linhas de 

financiamento lançadas com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual em 2008, tendo o objetivo de 

fomentar produções audiovisuais para salas de cinema e televisão125. Apesar de algumas medidas 

voltadas a descentralização da produção, como a garantia de percentuais mínimos para a região 

Nordeste, entre 2008 a 2018, apenas sete empresas do Rio Grande do Norte conseguiram recursos do 

FSA voltados para formatos de longa-metragem e produção seriada para TV126.  

Uma dessas empresas é a Caboré Produtores Associados, produtora surgida como 

 
124 Como parâmetro, comparamos os orçamentos dos projetos aprovados pela Prisma Filmes com o estabelecido pelo edital 

Prodav 09/2014, lançado pela Ancine com recursos do FSA para financiamento de obras para TV. Considerando uma série 

documental voltada ao público adulto, o custo estimado é de R$ 78 mil para cada episódio de 26 minutos. Comparando 

com a série “Onde Está o Cinema Brasileiro?”, o custo médio por episódio é de R$ 37,5 mil.  O mesmo acontece com a 

série “Encantarias”: enquanto o custo médio é de R$ 100 mil por episódio de 52 minutos, no edital citado a base é de 

R$ 156 mil.  
125 De acordo com Lima (2015), o fomento a outros formatos, como curtas e médias-metragens, acabaram sendo 

assumidas pela Secretaria do Audiovisual (Sav/Minc). 
126 Com base nos dados disponibilizados no Observatório do Cinema e Audiovisual (OCA), as empresas foram: 1) Engady 

Cine Video, emplacando três editais: um para a produção da série Ômicron (Prodav 01/2013), e dois para o longa-metragem 

Nova Amsterdam, na modalidade de complementação de recursos (Prodecine 04/2013) e comercialização (Prodecine 

03/2016); 2) Set Box Filmes, com o projeto “Todas as Cores do Branco” na modalidade de desenvolvimento de longa-

metragem (Prodav 05/2014); 3) Mangue Filmes, com o desenvolvimento do longa-metragem “Meu Sofá’ (Prodav 

05/2015); 4) Ponta Negra Filmes, com a produção do longa-metragem “O alecrim e o sonho” (Prodecine 01/2016); e 5) Pé 

na Estrada Filmes, com três projetos: “Pulo do Gato”, na modalidade de desenvolvimento de longa-metragem (Prodav 

05/2016), e a produção dos longas-metragens “Capitão” e “Catador de Sonhos”, ambos pelo edital de Fluxo Contínuo 

Produção para Cinema 2018 (Modalidade C). Dados disponíveis no Relatório de projetos selecionados pelo FSA de 2008 

a 2017: https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/2843.pdf  e no site do BRDE: 

http://www.brde.com.br/fsa/resultados/resultados-finais-fluxo-continuo/resultados-da-chamada-publica-brde-fsa-fluxo-

continuo-producao-para-cinema-2018/. Acesso em 18 de agosto de 2019. Além das empresas citadas, identificamos ainda 

a produtora Prisma Filmes, com dois projetos de produção de série para TV (Prodav 02/2016), e o Caboré Produtores 

Associados, com um projeto de série para TV (Prodav 02/2018), além de gerenciar os projetos da Set Box e Mangue 

Filmes.  

https://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/repositorio/pdf/2843.pdf
http://www.brde.com.br/fsa/resultados/resultados-finais-fluxo-continuo/resultados-da-chamada-publica-brde-fsa-fluxo-continuo-producao-para-cinema-2018/
http://www.brde.com.br/fsa/resultados/resultados-finais-fluxo-continuo/resultados-da-chamada-publica-brde-fsa-fluxo-continuo-producao-para-cinema-2018/
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desdobramento do Coletivo Caboré Audiovisual, grupo responsável por aprovar dois projetos de 

desenvolvimento de longa-metragem (através de produtoras parceiras) e um projeto de produção de 

série para TV. Inicialmente buscando produtoras locais para atuar como proponentes em editais com 

recursos do FSA, logo o Coletivo Caboré viu a necessidade de formalização enquanto empresa 

produtora e, em 2016, surge a Caboré Produtores Associados, que representa não apenas os projetos 

do coletivo, mas também de realizadores parceiros. Desse modo, atualmente o coletivo conta com nove 

integrantes, dos quais quatro compõem a empresa produtora.  

 O desejo de inserção no mercado nacional através da produção de conteúdo para cinema e 

televisão é um dos pontos em comum entre o Coletivo Caboré Audiovisual e Catarina Doolan 

Fernandes. Para além do discurso, a aspiração a um modelo industrial se torna perceptível em como 

lidam com o conteúdo produzido, tanto no que se refere aos modos de produção quanto estratégias de 

circulação. A seguir, discutiremos algumas dessas características.  

 

3.2.1 Profissionalização e Especialização do Trabalho  

As práticas associadas ao modelo industrial de produção aparecem, aqui, vinculadas a empresas 

produtoras, tendo como exemplos o trabalho de Catarina Doolan Fernandes, através da Prisma Filmes, 

e do Coletivo Caboré Audiovisual, representado pela Caboré Produtores Associados. Embora possa 

parecer contraditório a presença de um coletivo, em geral associados a modos não institucionalizados 

(MIGLIORIN, 2012), ressaltamos que a experiência do Coletivo Caboré Audiovisual é caracterizada 

pelo trânsito entre modos diferenciados de produção.  

Assim, se outrora a vivência do Caboré foi marcada por processos de criação em conjunto, com o 

passar dos anos a metodologia se transformou, adequando-se aos fluxos dos sujeitos e contextos no 

qual o grupo está inserido. Embora as tomadas de decisão mantenham-se horizontalizadas, atualmente 

os projetos são realizados reproduzindo a lógica de um modelo industrial, baseado na 

profissionalização e especialização dos integrantes para desempenho de determinadas funções. “Eu 

sinto que a gente perdeu em ter a criação em coletivo, mas também é uma coisa boa, porque hoje cada 

um se enxerga dentro de um segmento mais específico”, avalia Babi.  

 A divisão e especialização do trabalho também é uma prática visada nas produções de Catarina 

Doolan, seja atuando como produtora ou realizadora. Um dos entraves é, todavia, quando não se tem 

recursos suficientes para contratação de profissionais, operando-se uma lógica colaborativa que, por 

vezes, pode acarretar em acúmulo de função. Por isso, Catarina investe esforços em obter 

financiamento suficiente para a produção, como foi o caso de último curta-metragem “A Parteira” 

(2019):  

A gente contratou uma assessoria de imprensa com mídia digital para a 

primeira exibição do filme e foi ótimo, porque a assessoria dizia pra mim: 

faça isso, faça aquilo, e eu não ficava pensando no que é que eu vou 
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postar, tô focando só em ser a diretora. (...) porque se não, a gente não 

vai conseguir fazer o que a gente quer fazer, que é criar, enquanto 

realizador, né? [FERNANDES, 2019] 

 

 Vitória Real, integrante do Coletivo Caboré Audiovisual, concorda que a ausência de 

financiamento está intimamente ligada ao acúmulo de funções: “Quando a gente tem dinheiro pra 

fazer, não sobrecarrega a pessoa com milhões de funções. São dois tipos de filmes diferentes”, 

comenta. Esse acúmulo, por sua vez, tem sido cada vez mais evitado pelo grupo. Dentro do coletivo, 

mesmo quando não há recursos para pagamento dos profissionais, a tendência é desenvolver produções 

mais estruturadas e segmentadas. “A partir do momento que a gente começou a entender como cada 

cargo é importante para a grande engrenagem rodar, a gente passou a prezar por mais pessoas, mesmo 

que com poucas condições, executando cada um sua função...”, explica Babi Baracho.  

É importante notar, contudo, que a tendência em especialização e segmentação da equipe não 

implica em uma relação necessariamente contratual. “Você se aproxima muito daquelas pessoas; por 

estar trabalhando e convivendo com elas, você acaba tendo uma relação com elas que me parece muito 

familiar”, comenta Vitória. Desse modo, no Coletivo Caboré os laços criativos acabam criando um 

contexto em que os campos afetivo e profissional coexistem e se retroalimentam, atravessando as 

produções. 

 

3.2.2 Financiamento  

Se a maior parte da produção audiovisual independente do Estado consiste na realização de 

curtas e médias-metragens, em sua maioria autofinanciados e em modo colaborativo, as experiências 

de Catarina Doolan e do Coletivo Caboré Audiovisual configuram-se como exceções, na medida em 

que encontram modos de financiamento de seus trabalhos, acessando inclusive os mecanismos do 

Fundo Setorial do Audiovisual. Mesmo assim, a descontinuidade e ausência de políticas de fomento 

ao audiovisual local atravessam suas vivências, de modo que ambos investem esforços para alcançar 

sustentabilidade no mercado.  

Dentre as tendências relatadas pelas entrevistadas, destacam-se três modos diferenciados no 

que se refere ao financiamento: 

• Autofinanciado 

A produção é majoritariamente autofinanciada, na qual os realizadores/produtores investem 

recursos próprios. Em geral, configuram-se com equipes menores, de até 10 profissionais, que 

trabalham em caráter não-oneroso e através de redes colaborativas. Pode contar com pequenos 

patrocínios e apoios, que não cobrem a totalidade das despesas de produção. É uma modalidade 

comumente descrita também como “cinema guerrilha” ou “cinema brodagem”.  

• Financiamento parcial 
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Tratam-se de produções que contam com patrocínios, apoios, crowdfunding ou outros modos 

de financiamento com aportes menores, mas suficientes para cobrir os custos de produção. Em 

geral, os recursos são direcionados a custear despesas de transporte, alimentação, arte, dentre 

outras necessidades. A equipe participa em caráter não-oneroso através de redes colaborativas. 

• Financiamento integral 

Em geral, as produções que se enquadram nesta categoria são financiadas com recursos 

públicos ou privados, através de editais com montante mais significativo ou associando mais 

de uma fonte financiadora. Além de custear todas as etapas da produção, nesta modalidade os 

profissionais envolvidos são pagos pelo desempenho de seu trabalho.  

 

Compreendemos essas categorias como ponto de partida, tendo em vista os entrecruzamentos 

que essas modalidades assumem na experiência dos sujeitos. É comum, portanto, haver transmutações 

no decorrer do processo, sendo possível que uma produção inicie de modo autofinanciado, mas consiga 

financiamento parcial na etapa de pós-produção, por exemplo.  

Em sua trajetória, Catarina Doolan articula as três modalidades. Contando com uma produção 

autofinanciada e pequenos apoios, “Covinhas” (2009) foi seu primeiro curta-metragem como diretora, 

realizado com uma equipe de cinco pessoas em set. Após alguns anos, retoma a direção com “Vivi” 

(2015), viabilizado a partir de um edital lançado pelo Sebrae/RN que subsidiou os custos de produção 

do projeto, contando com equipe colaborativa de cerca de 15 profissionais. Seu último trabalho, “A 

Parteira” (2019), iniciou de modo autofinanciado e, no decorrer do percurso, conseguiu financiamento 

integral através de um edital lançado pela Prefeitura de Natal. Atualmente, Catarina tem como foco 

buscar formas de financiamento e retorno comercial de suas produções, embora reconheça as 

dificuldades que o contexto local apresenta: 

 
Vez ou outra eu tô fazendo guerrilha por questão de currículo e de 

prática, é muito natural isso, tendo em vista que a gente não tem muito 

recurso aqui. Mas pra mim que já tava com duas filhas, não valia a pena, 

já que eu tava na produção executiva de outros trabalhos. Até porque eu 

acredito no amadurecimento do mercado, então se eu tenho esse discurso 

eu também tenho que aplicar isso, né? [FERNANDES, 2019] 

 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, o Coletivo Caboré Audiovisual também compartilha o desejo 

de conseguir desenvolver produções com financiamento adequado, vendo como estratégico o 

desenvolvimento de séries para TV e longas-metragens, formatos que possibilitam retorno comercial. 

Mesmo com um currículo de mais de quinze curtas e médias-metragens, uma websérie e dois roteiros 

de longa-metragem, apenas cinco destes projetos contaram com financiamento integral. Diante das 

dificuldades no que se refere ao fomento do audiovisual local, as estratégias para continuar a produzir 
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se configuram, grosso modo, de modo colaborativo. “A gente sempre tá nesse impasse, ´vamos parar 

de fazer cine brodagem, precisamos pensar em mercado, alcançar outros patamares´. Ao mesmo 

tempo, a gente pensa: ´Não podemos deixar de fazer, vamos fazer sem recurso´”, comenta Babi.  

 

3.2.3 Distribuição  

 As estratégias que Catarina Doolan e o Coletivo Caboré Audiovisual adotam na distribuição 

de seus curtas e médias-metragens apresentam muitas convergências. Reconhecendo que o retorno 

comercial para esses formatos se configura como residual, em geral através da comercialização para 

TV ou premiações em festivais, o curta-metragem é encarado como um formato de experimentação e 

currículo. “O curta é a escola, é onde você aprende não só técnica mas até o trabalho em coletivo, você 

vai aprimorando, porque é uma equipe menor”, comenta Babi.  

 
Nas nossas condições, a gente vai muito para o curta não porque a gente 

se identifica só com essa linguagem, mas porque ele acaba sendo de fato 

esse degrau para esse próximo passo, que seria o longa. Apesar de achar 

que essa visão não é muito legal (...), mas ao mesmo tempo eu vejo que 

é o que a gente tem em mãos... [REAL, 2019] 

 

Mesmo assim, no que se refere a distribuição do conteúdo, nota-se a prevalência de uma 

estratégia que segue a exibição escalonada nos sucessivos segmentos: festivais de cinema e televisão 

(fechada e aberta)127, aproximando-se de um de modelo de distribuição que visa os segmentos de 

mercado mais tradicionais.  Essa lógica de distribuição baseia-se na restrição do acesso que confere 

valor ao produto, característica do modelo industrial, em contraponto à lógica de compartilhamento do 

que Migliorin (2011) denomina como cinema pós-industrial: “Na era pós-industrial, (...) quanto mais 

circulação, quanto mais pessoas envolvidas e invenção, mais conhecimento e mais valor”.  

 Desse modo, tanto Catarina quanto o Caboré seguem um modelo de distribuição de curtas e 

médias-metragens que enxerga como segmento primário a circulação em festivais e mostras de 

cinema128. Após esse circuito, investem em tentar comercializar o filme, através de licenciamento para 

TV aberta ou por assinatura. É só após o período de licenciamento - ou caso não tenham êxito na 

comercialização -, que disponibilizam o filme em plataformas como o youtube ou vimeo. O acesso 

gratuito ao filme através da internet acontece, em média, dois anos após o lançamento. 

 
127 Para Ikeda (2018), a tendência entre os realizadores brasileiros em buscar segmentos de mercado mais tradicionais pode 

sugerir uma incipiente exploração de possibilidades efetivas que as transformações nos modos de recepção podem oferecer 

para o audiovisual brasileiro independente. 
128 Embora afirme que cada produto pode apresentar um modelo de negócio diferenciado, Catarina reconhece uma 

tendência comum na distribuição de curtas-metragens. Esse modelo é descrito por Vitória Real da seguinte forma: “Eu 

acho que estratégia de distribuição a gente não tem muito pra onde correr, é inscrever em festival. Depois que passar aquela 

vida útil em festival, tentar licenciamento, e se não der certo, colocar pra ver online, de graça”.   
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Os festivais e mostras de cinema são vistos como estratégicos, como nos aponta Babi Baracho: 

“Os festivais ocupam um espaço dentro da distribuição do cinema brasileiro que é muito importante, 

eles formam público, existe grande intercâmbio de profissionais nos festivais. E a gente consegue 

acessar isso como? Através dos curtas, principalmente”. Desse modo, se, por um lado, a circulação em 

festivais e premiações conferem legitimidade e agregam valor ao filme, por outro potencializam não 

apenas um possível desempenho comercial, mas também a carreira dos profissionais envolvidos.  

Se a distribuição é um dos elos da cadeia produtiva mais fragilizados em termos de políticas 

públicas voltadas ao desenvolvimento da indústria cinematográfica no Brasil (IKEDA, 2015a), para 

os curtas-metragens a distribuição continua sendo uma experiência permeada de desafios. Enquanto 

no modelo industrial há a presença de empresas distribuidoras, na produção audiovisual no Rio Grande 

do Norte essa etapa é, em geral, assumida pelos próprios realizadores e produtores.  

O acúmulo de função marca também a experiência de Catarina Doolan. Enquanto esteve à 

frente do Núcleo Audiovisual da Prisma Filmes, era Catarina quem assumia a responsabilidade de 

distribuição das produções, focando nos segmentos de festivais e comercialização para TV. Para ela, 

a sobrecarga se dá por, em geral, trabalhar com orçamentos insuficientes para pagar profissionais 

responsáveis para o desempenho da função. “Muitos financiamentos não permitem colocar custo com 

distribuição, então isso também é um agravante”, pontua Catarina, acrescentando que enxerga cada 

vez mais necessidade de investir em distribuição como estratégia para potencializar o desempenho 

comercial do filme. 

Eu acho que a gente tá tão focado na produção que a gente esquece da 

distribuição mesmo. A gente pensa: ́ Esse é um problema para a Catarina 

de depois´. Mas por que não é um problema pro Vlamir [Vlamir Cruz, 

realizador e produtor que atua com distribuição] depois? Por que eu não 

já penso nisso? ´Ah, eu não posso pensar nisso porque o meu 

financiamento não permite´, então realmente eu vou tentar um 

financiamento pra distribuir depois, mas em quanto tempo a gente vai 

conseguir a grana? Então assim, acho que a gente tem que amadurecer 

muito ainda, as experiências nos diferentes filmes vão trazendo essa 

perspectiva, esse know-how. No próximo eu vou fazer diferente, já vou 

amarrar na pré-produção a distribuição. [FERNANDES, 2019] 

 

 

No caso do Coletivo Caboré Audiovisual, quem especializou-se na distribuição dos curtas e 

médias-metragens foi Babi Baracho, que assume a função até hoje e também integra a produtora 

Caboré Produtores Associados. Além dessas produções, ela destaca o diferencial da experiência com 

a websérie SEPTO, única produção que foi pensada primariamente para a web, através de veiculação 

gratuita. 

 

Em 2016, (...) a gente entrou de cabeça e não entendia desse mercado. A 

gente não conhecia que a gente teria esse alcance, e muito menos que a 

gente podia monetizar e ter retorno com SEPTO. A gente não sabia onde 
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tava se metendo. Se a gente entendesse de youtube, de mercado, de 

monetização, de todas essas questões, se a gente entendesse 

minimamente sobre isso em 2016...[BARACHO, 2019] 

 

De fato, SEPTO consiste em um ponto fora da curva na trajetória do Coletivo, majoritariamente 

focada em formatos mais tradicionais. Desde sua primeira temporada, a websérie foi distribuída através 

dos canais do Brasileiríssimos129 nas plataformas facebook e youtube, visando potencializar o alcance 

do público. Paralela à distribuição gratuita na internet, SEPTO circulou em festivais específicos para 

o formato, sendo também licenciada para uma plataforma de streaming LGBT. Embora o sucesso da 

websérie tenha sido significativa, a possibilidade de retorno através do youtube não se efetivou devido 

ao canal do Brasileiríssimos ser impossibilitado de monetizar os vídeos.  

Ainda no que se refere a monetização, embora o Coletivo Caboré e Catarina Doolan 

reconheçam as potencialidades que o segmento de vídeo sob demanda (VoD) poderiam proporcionar 

aos produtores, esta modalidade ainda não é explorada. Assim, com exceção do formato websérie, a 

veiculação pela internet acaba sendo vista como última etapa do ciclo de distribuição, em geral em 

caráter não-oneroso. 

 

3.2.4 Retorno Financeiro 

Na medida em que a distribuição apresenta como foco o desempenho comercial, as estratégias 

assumem moldes de um modelo industrial. No entanto, são raros os casos em que os produtores 

obtiveram retorno financeiro significativo a partir da comercialização de suas produções. “Por curta 

não ser um produto tão comercializável, ele acaba sendo uma porta pra você poder fazer outros 

trabalhos. Enquanto retorno de venda, é mínimo. Eu acho que é assim: fazer sem contar com esse tipo 

de retorno, fazer para abrir portas”, comenta Catarina.  

A experiência de Catarina Doolan aproxima-se mais uma vez da do Coletivo Caboré, na qual 

a comercialização de curtas e médias-metragens acaba focando na busca de licenciamento para 

emissoras de TV ou VoD.  

 
Eu acho que a gente precisa pensar em utilizar as ferramentas de 

mercado, então eu acabo indo nessa lógica também: festival, 

comercialização e link no youtube. Se eu conseguir comercializar pra TV 

ou pra VoD de forma rentável eu vou fazer, até mesmo porque é pra 

produtora que investiu no filme, então eu preciso pensar em estratégias 

de retorno para essa empresa. [FERNANDES, 2019] 

 

Para Catarina, a negociação com as TVs dá através rodadas de negócios com potenciais 

 
129 Site de notícias e entretenimento relacionados a cultura brasileira, mais especificamente a música, com mais de 9 milhões 

de curtidas na página do facebook: https://www.facebook.com/br4sileirissimos/. Acesso em 19/08/2019.   

https://www.facebook.com/br4sileirissimos/
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interessados ou como desdobramento do desempenho em festivais. Foi esse o caso do curta-metragem 

“O Menino do Dente de Ouro” (2014), de Rodrigo Sena, em que Catarina atuou como agente de vendas 

para o Cine Brasil TV, que se interessou em comprar o conteúdo após tê-lo visto circular em festivais 

de cinema.  

O mesmo aconteceu com o curta-metragem “Sailor” (2014), do Coletivo Caboré Audiovisual. 

Após a exibição em festivais, o curta foi convidado para compor a grade do Canal Brasil, configurando-

se como o primeiro licenciamento do grupo para o segmento televisivo130. Em 2018, o Caboré assina 

contrato de licenciamento da primeira temporada de SEPTO para uma plataforma de streaming Revry, 

especializada em conteúdo LGBT. Além dessas duas experiências, Babi Baracho relembra casos 

pontuais de retorno financeiro através de premiações em dinheiro e taxa licenciamento para exibição 

em festivais, configurando-se ambas as práticas como exceções131.  

Compreendendo que curtas e médias-metragens ocupam um lugar marginal nas políticas de 

fomento ao audiovisual brasileiro, tampouco apresentando perspectivas de retorno financeiro 

substancial, o Coletivo Caboré e Catarina Doolan percebem a necessidade de se investir no 

desenvolvimento de projetos com mais apelo comercial, focando em formatos para salas de cinema e 

TV. “A gente não vive de arte, a gente vive de fazer arte para vender. Como é que eu vou pagar as 

contas?”, questiona Catarina. 

Esse é mais um problema do nosso mercado: a gente não tem empresas 

produtoras que estão realmente investindo em fazer produção de 

conteúdo, a gente tem realizadores que estão tentando realizar seus 

trabalhos. [...] Então eu acho que isso é um problema em termos de 

mercado, que precisa ser visto e percebido pelos empreendedores que 

precisam investir, ser produtoras, em modelos de negócio que vão 

permitir um retorno, que você não dependa de financiamento do Fundo 

Setorial [do Audiovisual]. [FERNANDES, 2019] 

 

Tendo como aspiração um modelo industrial supostamente autossustentável, Catarina Doolan 

considera urgente a profissionalização de produtores para atuar no mercado. Mas se, por um lado, as 

possibilidades de produção e a circulação de conteúdo audiovisual aumentaram, a política de fomento 

estaduais para o setor não acompanhou o ritmo, configurando-se as ações como pontuais e 

descontinuadas. Em meio a esse cenário adverso, a aspiração a um modelo industrial parece figurar 

como promessa de melhores condições de trabalho.  

 

 
130Fora a experiência de Sailor, há ainda os curtas-metragens “No Fim de Tudo”, licenciado em 2018 para o Canal Brasil, 

e o curta-metragem “Som do Morro” (2016), licenciado para o Canal Futura. No entanto, o caso se diferencia pois se 

tratou de uma produção viabilizada a partir de um edital do próprio canal, de modo que a exibição na grade da emissora 

era uma das obrigações contratuais.  
131“Como a gente tá sempre fazendo curtas, o retorno dos curtas é muito difícil. Conseguir licenciar uma obra pra um canal 

é difícil, é um retorno baixo. Se a gente tivesse um longa talvez a gente pensasse em um circuito comercial de salas de 

exibição de cinema, mas no caso de curta, é muito complicado”, afirma Babi. 
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3.3 A Comunidade é Nosso Centro: Cinema de Bordas Ou O Cinema de Possibilidades 

 

Não é porque a gente tem uma cidade 

aqui no interior que a gente não saiba 

fazer. Nós sabemos fazer do nosso jeito. 

Eu conheço a linguagem. E como é que 

eu aplico a linguagem? Como eu disse a 

você: nas possibilidades.  

J. Júnior 

 

Ao mesmo tempo que é possível perceber a emergência de uma produção que busca a inserção 

no mercado, assumindo um caráter mais institucionalizado através de formalização como empresas 

produtoras e investindo em processos marcados pela profissionalização e especialização, é inegável o 

quanto há, para além desse modelo, uma infinidade de práticas que se transformam e alargam as 

configurações e possibilidades de se produzir conteúdo audiovisual independente na 

contemporaneidade.  

Se no capítulo anterior estabelecemos como estratégia a busca por obras exibidas em festivais 

e mostras audiovisuais no Rio Grande do Norte, compreendendo esses espaços como instâncias de 

visibilidade e legitimação da produção, é importante refletirmos sobre outros modos de fazer e circular 

que ocorrem às margens desse circuito. Nesse sentido, destacam-se realizadores que atuam em 

pequenas cidades, produzindo não apenas curtas e médias-metragens, mas apresentando uma produção 

consistente de longas-metragens.  

Há duas experiências que se aproximam bastante no que se refere aos modos de produção e 

distribuição: J. Júnior, de Florânia, cidade com menos de 10 mil habitantes, e J. Gomes, natural de 

Alexandria, município com cerca de 13 mil habitantes. Além da semelhança do nome artístico “Jota” 

- abreviação de José -, ambos iniciaram na produção audiovisual há pelo menos oito anos, realizando 

de modo autofinanciado ou com pequenos apoios e patrocínios locais, em sua maioria. São 

profissionais versáteis, que em geral acumulam diversas funções: direção, roteiro, produção, fotografia 

e edição, não tendo nenhum deles ensino superior.  

Outro caso que dialoga é o de Wigna Ribeiro, do Coletivo Buraco Filmes. Também sendo uma 

profissional multitarefa, é responsável pela direção, direção de fotografia e edição das produções do 

coletivo que integra junto a dois amigos: Sâmya e Lammonier. Formada em Publicidade pela UERN 

e morando em Mossoró, segunda cidade mais populosa do Estado132, Wigna desenvolve seus trabalhos 

autorais articulando recursos próprios, pequenos apoios e patrocínios e contando ainda com redes 

colaborativas, com equipes formadas por amigos e profissionais parceiros. Embora tenha no currículo 

 
132 Segundo dados do IBGE, em 2018 Mossoró tinha uma população estimada de quase 300 mil habitantes.  
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curtas e médias-metragens, o foco do Coletivo tem sido a produção de longas-metragens que assumem 

um modo de distribuição mais local, tendo trabalhado ainda mais recentemente com o formato 

websérie.  

A seguir, discutiremos algumas das tendências e estratégias adotadas nas etapas de produção e 

distribuição do conteúdo que esses realizadores estabelecem.  

 

3.3.1 Modo de Produção 

Uma das características que atravessa todas as experiências aqui relatadas – J. Gomes, J. Júnior 

e do Buraco Filmes – é a de que as produções audiovisuais não se configuram como atividade primária, 

sendo esse trabalho uma espécie de hobbie feito nas horas vagas. Mas isso não quer dizer que não seja 

levado a sério. “A gente não faz isso só por fazer, não é só uma diversão de domingo. A gente faz com 

um propósito, faz porque quer trabalhar e ganhar dinheiro com isso”, afirma Sâmya Alves. Já Wigna 

Ribeiro, também do Coletivo Buraco Filmes, enxerga no trabalho autoral uma oportunidade de 

aprendizado: “É um trabalho que eu posso experimentar coisas novas que talvez no meu trabalho do 

dia a dia eu não possa. Mas o sonho é fazer mais nada, só isso. E eu não enxergo ainda essa 

possibilidade”, acrescenta. 

Para J. Gomes e J. Júnior, a motivação parece ligada ao sentimento de satisfação em realizar 

somado ao reconhecimento da população. “Na realidade, a criançada adora, aquela coisa mesmo do 

povão, o povo simples é que gosta mesmo”, comenta J. Gomes, acrescentando alguns relatos de 

pessoas que afirmam ter suas vidas transformadas por causa dos filmes de Inácio Garapa. O apoio da 

população é também apontado como primordial para a continuidade do trabalho de J. Júnior: 

 

A força maior tá vindo assim, entendeu? Das pessoas. E, eu sei que as 

pessoas gostam do nosso trabalho, eu boto um filme daquele na rua e 

você vê a quantidade de gente que sai das suas casas para assistir. Então, 

eu tenho público. Eu tenho vontade de fazer filme. Eu não tenho apoio, 

mas eu tenho um público que vai assistir. [JÚNIOR, 2019] 

 

No que se refere a bens materiais, todos têm equipamentos próprios, que foram adquirindo ao 

longo dos anos. Quando realizou seu primeiro filme, em 2008, J. Júnior dependia de equipamentos 

emprestados, mas antes de concluir as gravações conta que vendeu seu carro para pagar uma câmera 

mini-DV. Hoje, seus filmes são feitos através de equipamentos cedidos por uma associação cultural 

parceira, que ficam sob sua responsabilidade. Foi neste mesmo contexto, com a popularização de 

câmeras mais leves e baratas, que J. Gomes decidiu investir, em 2010, numa câmera mini DV, com a 

qual rodou “Inácio Garapa – O Matuto Sonhador”. Conforme a tecnologia se atualizava, J. Gomes 

investia em novos equipamentos, mudanças que se tornavam perceptíveis no resultado das produções. 

O mesmo aconteceu com as produções do Coletivo Buraco Filmes: “Em relação aos 
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equipamentos, acho que tanto em [O Mundo de] Ana quanto em [Era uma Vez] Lalo, a gente percebe 

a diferença do meio pro final, porque é quando a gente consegue adquirir alguma coisa”, comenta 

Sâmya. Embora já estivessem familiarizadas com a tecnologia digital desde a adolescência, quando 

utilizavam câmeras portáteis para filmagens caseiras, foi com a popularização das câmeras DSLR que 

Wigna e Sâmya começaram a fazer suas primeiras produções, utilizando aparelhos celulares para 

captação do som. Na medida em que o tempo passa, o coletivo vai investindo em equipamentos para 

melhorar as produções.  

Por não se configurar como um trabalho primário e remunerado, tampouco contando com 

financiamento público ou privado, é comum que o processo de produção seja mais dilatado, 

dependendo de encaixe na agenda da equipe e elenco, em geral, durante os finais de semana.  

 

Eu imagino o filme, fico imaginando as cenas para dirigir. Quando você 

chega no set de gravação, as coisas mudam porque você não tem o 

financeiro. Aquilo que você imaginou, ficou para trás. E o que é que eu 

vou fazer? Fazer o que dá para fazer. Muitas vezes, eu vejo que uma cena 

não tá legal, mas eu vou voltar de novo com essa pessoa, que é uma dona 

de casa? Ela teve disponibilidade hoje, não tem amanhã. Quando você 

não paga, o negócio é outro. [JÚNIOR, 2019]  

 

Assim, a produção se torna uma tarefa mais complexa e o processo mais longo a depender da 

quantidade de pessoas envolvidas. “É a principal dificuldade de se gravar com um elenco grande. 

Numa cena inteira, tem que estar todo mundo disponível pra gravar naquele sábado. Se não, vai pro 

outro...é assim”, comenta Wigna, acrescentando que passou um ano para concluir as gravações de “Era 

Uma Vez, Lalo”, seu segundo longa-metragem.   

 

3.3.2 Financiamento  

Se na capital as dificuldades de obter financiamento público e privado para obras audiovisuais 

já se faz presente, para os realizadores que atuam no interior trata-se de uma constante. Um ponto em 

comum entre as experiências de J. Júnior, J. Gomes e do Buraco Filmes é que as produções são 

viabilizadas, majoritariamente, graças ao suporte da comunidade, seja através de apoios ou patrocínios 

de empresas locais, doações, permutas ou parcerias. “Até hoje, nós trabalhamos no voluntariado em 

Florânia”, afirma J. Júnior que, mesmo após mais de dez anos, desenvolve seu trabalho encontrando 

modos criativos para produzir:  

A gente fez uma cidade cenográfica aqui, perto de uma capela. Seis casas 

de taipa, em tamanho real. [A Prefeitura] mandou a caçamba, mandou 

água na pipa, comprou prego, comprou cerrote pra gente cerrar as 

madeiras. Essas coisas. Ela ajudou na logística. Então, com treliça de 

fazer casa, a gente fez uma grua, com tábua. A prefeitura comprou 

material, a gente fez. Um guidão de bicicleta é a base onde a gente fica. 

Ela funciona normal, e é feita de treliça. [JÚNIOR, 2019]  
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Muitas vezes, o suporte é oferecido por amigos e familiares ou pessoas interessadas em 

contribuir, seja disponibilizando recursos ou ofertando serviços ou produtos que possam vir a baratear 

os custos de produção: “Até minha irmã foi câmera”, ilustra J. Júnior. Não é de se estranhar, por 

exemplo, que o deslocamento da equipe seja feito a partir de veículos emprestados, como é o caso do 

longa-metragem “Era Uma Vez Lalo”, no qual o pai de Wigna Ribeiro, que trabalha numa empresa de 

transporte, foi responsável pela logística da equipe.  

Ainda que contem com uma rede de colaboradores, é comum que os realizadores invistam 

recursos próprios para complementar a produção dos filmes:  

 

Todos eles, a gente já está no quarto filme que tira dinheiro do bolso para 

fazer. Porque, à medida que a gente foi fazendo, a gente foi melhorando 

na questão de edição, de câmeras, né, umas câmeras melhores pra dar 

mais profissionalismo ao filme. Isso custa dinheiro. Então, sem você 

receber recursos através do Governo do Estado ou do Governo Federal, 

não dá para você fazer sem tirar do bolso, porque o patrocinador 

patrocina com R$ 300,00, R$ 400,00, que isso quando você for levar em 

consideração o trabalho que você tem para se deslocar, para filmar, para 

editar...[GOMES, 2019] 

 

Em relação aos orçamentos, o custo costuma variar a depender da complexidade e formato do 

projeto. Em seu trabalho de estreia, “Inácio Garapa – O Matuto Sonhador”, J. Gomes conta que teve 

custo estimado de R$ 20 mil, parcialmente investido em equipamentos de filmagem e pós-produção133.  

No caso do Buraco Filmes, Wigna Ribeiro conta que o trabalho mais caro foi “Era Uma Vez Lalo”, 

no qual teve que desembolsar cerca de R$ 8 mil para custear a arte e a produção.   

Quando questionados se já buscaram oportunidades de financiamento público para suas 

produções, J. Gomes demonstra preferir manter um trabalho mais autônomo. Por sua vez, Wigna 

Ribeiro e J. Júnior não descartam a possibilidade e afirmam já ter pleiteado editais, mas diante das 

sucessivas negativas decidiram continuar buscando formas alternativas de viabilizar seus projetos. “A 

gente tem muita vontade de aprender essa questão de captação de recursos, projetos, mas falta tempo 

de parar e estudar, e correr atrás disso. Enquanto não dá, a gente vai fazendo o que a gente gosta...”, 

comenta Sâmya. E é assim, dentro das possibilidades - como disse J. Júnior -, que esses realizadores 

vão encontrando modos de dar continuidade às suas produções. 

 

3.3.3 Equipes 

 
133“No primeiro filme, por exemplo, 80% do filme a gente jogou no lixo, porque eu fui olhar e eu achei que a coisa não 

tava do jeito que eu queria. Aí fui fazer tudo de novo, então isso foi mais um custo, e a gente não arrecadou R$ 600 de 

comerciais. O segundo teve prejuízo também, só a câmera que a gente comprou foi R$ 11.000,00”, explica J. Gomes. 

Segundo ele, o único trabalho não teve que investir recursos próprios foi no terceiro filme da quadrilogia de “Inácio 

Garapa”, pois já dispunha de equipamentos, contando ainda com apoio de alimentação e transporte disponibilizado pela 

Prefeitura.  
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Diante da insuficiência de recursos para pagamento de profissionais, a equipe e o elenco que 

integram os projetos participam em caráter não-oneroso. O acúmulo de funções pelo diretor é também 

uma constante, que em geral assina também o roteiro, direção de fotografia e edição, seja pela 

facilidade em centralizar o processo ou pela ausência de profissionais capacitados e/ou que 

estabeleçam trocas criativas de forma voluntária. 

Em “Feliciana e os Cabaços do Sertão” (2008), o primeiro filme feito por J. Júnior, a equipe 

técnica contava com cerca de 4 pessoas em set, sendo mais de 40 no elenco. A tendência continuou 

nos demais filmes, geralmente assumindo as funções de diretor, roteirista, cinegrafista e montador. Em 

“O Encosto” (2012), o elenco chegou a contar com mais de 60 envolvidos, enquanto a equipe em set 

tinha cerca de 13 pessoas. Segundo J. Júnior, o acúmulo de funções está relacionado principalmente à 

falta de recursos e indisponibilidade de profissionais capacitados na região: 

 

Se eu pudesse pagar uma pessoa para filmar, eu pagaria. Se eu pudesse 

pagar uma pessoa para editar, eu pagaria. Se eu pudesse comprar um bom 

roteiro, eu compraria. Então, é a necessidade de não ter profissionais na 

área para fazer aquele trabalho. Por isso que eu faço os três ou quatro em 

um. Um dos que eu menos gosto de fazer é editar. Mas, por outro lado, 

tenho que editar porque senão uma hora de edição em estúdio é caro. 

[JÚNIOR, 2019] 

 

“Já pensou ir para um estúdio para editar um filme, um longa? A gente já tira do bolso para 

fazer para fazer isso, então a gente faz tudo”, comenta J. Gomes. Mobilizar grande quantidade de 

pessoas para participar do elenco do filme, muitas vezes sem prévia experiência com atuação, é uma 

constante também em suas produções. Em seu primeiro longa-metragem, “Inácio Garapa – O Matuto 

Sonhador” (2010), J. Gomes assumiu o filme praticamente sozinho, com um elenco de mais de 30 

pessoas. “Trabalhando comigo só tinha eu, minha esposa e um amigo meu aqui de Alexandria. O resto 

fazia parte do elenco, aí quem não tava gravando na hora estava auxiliando, carregando um tripé, 

montando alguma coisa, pegando uma câmera... o auxílio que a gente tinha era esse”, relembra.  

Em seu longa-metragem mais recente, “Inácio Garapa – Um Matuto Muito Esperto” (2019), a 

equipe se ampliou para cerca de 4 profissionais, que assinam como “auxiliares” e maquiagem. Se por 

um lado ele avalia a sobrecarga como um ponto negativo, também enxerga algumas facilidades. “Tanto 

que eu não uso claquete, não uso nada disso. Quando eu for editar aí já tenho tudo na cabeça”, diz. J. 

Gomes.  

 
Na realidade você não tinha pessoas que pudessem fazer esse trabalho e 

eu sou um cara também que não confio muito, a pessoa tem que ser boa. 

Geralmente não tem aqui um cinegrafista, pessoas que trabalham como 

cinegrafista. Isso é um ponto muito negativo, porque quando você reúne 

várias coisas para você fazer sozinho, como manusear câmera, certo, 

você como diretor fica observando. [Mas] aquele diálogo que os 

personagens estão fazendo, passa coisa que você não vê. Quando você 
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vai olhar na gravação, você vê que tem alguma coisa errada aqui que 

poderia ter sido melhor, justamente pela falta de pessoas para te auxiliar 

e fazer isso com você. [GOMES, 2019] 

 

No caso do Coletivo Buraco Filmes, nota-se também a concentração de funções em torno da 

direção, em que Wigna Ribeiro costuma assumir ainda roteiro, direção de fotografia e edição. No 

entanto, o processo de criação assume um caráter mais colaborativo, no qual os demais integrantes 

contribuem na concepção do projeto, em geral assumindo em set funções diversas, seja como elenco, 

roteiro, som direto, produção ou arte. As equipes costumam ser maiores, apresentando uma média de 

15 pessoas em set, formadas por amigos ou pessoas que estão iniciando na área, o que traz alguns 

desafios à produção:  

 
S - O nosso maior problema hoje, além do áudio que sempre vai ser um 

problema, é a questão da produção. Nossa equipe de produção é uma 

galera mais jovem que a gente, que tem menos conhecimento, e que acha 

que aquilo é uma brincadeira bem mais do que a gente acha que é. Então, 

é uma falta muito grande. As pessoas se divertem na gravação. Não que 

a gente não se divirta, a gente adora. Mas a gente leva mais a sério.   

 

W - Muita gente nunca trabalhou com isso. Pegar um menino de 16 anos 

que maquia muito bem, mas nunca trabalhou com isso. Ele [Victor 

Barros, diretor de produção] saiu pescando as pessoas, montou a equipe 

de cada setor, e ele coordena essas equipes. É a estrutura como funciona 

hoje. [ALVES e RIBEIRO, 2019]  

 

Além de contar muitas vezes com uma equipe ainda pouco familiarizada com o processo de 

produção, o mesmo acontece com os atores. Em “O Mundo de Ana” (2016), primeiro longa-metragem 

do coletivo, o elenco contava com cerca de 20 pessoas, em sua maioria inexperientes com atuação para 

o audiovisual. Já em “Estações” (2019), o elenco aumenta e, por se tratar majoritariamente de jovens 

e adolescentes, o coletivo viu a necessidade de pensar oficinas de formação. Desse modo, contando 

com apoio de profissionais parceiros, viabilizaram oficinas de formação para os atores e também para 

a equipe técnica.  E assim, o Buraco Filmes vai encontrando formas de aprimorar o trabalho, 

incentivando a formação e a realização através de redes colaborativas.  

 

3.3.4 Distribuição 

Distantes do circuito de festivais e das salas de cinema comercial, a distribuição dessas 

produções, em sua maioria curtas, médias e longas-metragens, tem acontecido sobretudo através de 

exibições promovidas pela equipe, venda de DVDs, exibição em TVs locais através de parcerias e 

distribuição na internet, através do youtube.  

As estratégias utilizadas por J. Júnior e J. Gomes são bastante semelhantes, seguindo uma 

lógica de exibição escalonada em sucessivos segmentos: lançamentos (gratuitos ou pagos), venda de 
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DVDs e, após um tempo, internet. Enquanto isso, o Buraco Filmes tem desenvolvido uma prática de 

firmar parcerias para exibição em salas de cinema e TV locais, finalizando com veiculação no canal 

do youtube.  

No caso de J. Júnior, a primeira exibição costuma acontecer em praça pública, proporcionando 

acesso gratuito à população. Para ele, a gratuidade é vista como uma forma de oferecer uma 

contrapartida a todos os colaboradores; é comum encontrar nos créditos iniciais logomarcas e nomes 

de pequenos comerciantes, por exemplo. O lançamento é também uma estratégia para comercialização 

dos DVDS, cujo apurado acaba sendo investido na próxima produção. Após alguns meses, J. Júnior 

disponibiliza na internet, com o objetivo de divulgar o trabalho e possibilitar o acesso a outras pessoas 

interessadas, para além de Florânia.   

A mesma lógica é adotada por J. Gomes, que costuma promover o lançamento na própria 

cidade, Alexandria, ou em municípios vizinhos. Em seu último filme, por exemplo, o lançamento 

aconteceu no Cine Garden, antigo cinema de rua de Catolé do Rocha (PB), ao longo de três dias. 

Durante o tempo que o filme fica em cartaz, J. Gomes aproveita para comercializar os DVDs e, após 

uma janela de cerca de seis meses, disponibiliza na internet.   

A venda de DVD apareceu, nos dois casos, como uma estratégia importante de distribuição, 

seja para garantir algum retorno ou para ajudar na divulgação do trabalho realizado. Apesar disso, J. 

Júnior e J. Gomes sentem a queda do segmento134.   

 
Não era todo mundo que tinha internet na época do “Feliciana”. Então, a 

gente não tinha muito como expandir para fora, a não ser o DVD. A 

venda de DVD circulava muito. O pessoal comprava para mandar para 

os familiares, que moram fora. E o dinheiro que a gente vendia, daquele 

DVD, já era para o outro filme. Então, peguei essa tática. Até hoje eu 

faço isso. Nesse último filme agora, eu só fiz R$ 170 reais de DVD, 

porque DVD perdeu, agora, né? As pessoas, quase ninguém tem DVD. 

Quem comprou, foi para ajudar. Mas, os R$ 170 já tá guardado para 

próxima produção. [JÚNIOR, 2019] 

 

Para J. Gomes, a visibilidade e reconhecimento de Inácio Garapa, trabalho feito 

despretensiosamente, se deu através da pirataria, com venda de DVDs. “Tem esse lado positivo, a 

pirataria propaga ao seu trabalho em tudo que é canto. Estou cansado de viajar, a pessoa olha para a 

placa do carro e: “Alexandria, terra de Inácio Garapa”, comenta.  

 

É isso que eu digo: a popularização do filme, o caminho dela, foi a 

pirataria tá entendendo? Porque na realidade a gente não tem uma 

estrutura de distribuição do filme. (...) Então esse pessoal faz isso: a gente 

 
134Se no início dos anos 2010, J. Júnior afirma conseguir comercializar cerca de 200 DVDs no lançamento de seus filmes, 

em 2019 ele relata que a quantidade caiu para de cerca 40 unidades, o que reflete a queda do segmento de vídeo doméstico 

no Brasil. 
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lançou o filme, entregou o DVD na mão de uma pessoa qualquer, a 

pessoa que pegar pronto! Ali a gente já não tem mais nada, já não vende 

quase nada. A gente não vende 300 DVDs, primeiro porque a gente não 

tem um esquema de distribuição e segundo porque a pirataria quando 

pega, toma de conta, então a repercussão do primeiro filme foi muito 

grande e tudo isso comandado pela pirataria. [GOMES, 2019]  

 

É só após a comercialização de DVDs que tanto J. Júnior quanto J. Gomes disponibilizam suas 

produções na internet, garantindo um público cativo através do youtube. O primeiro filme da 

quadrilogia de “Inácio Garapa” (2010), por exemplo, atualmente conta com mais de 3 milhões de 

visualizações, enquanto “Feliciana e os Cabaços do Sertão” (2008) tem mais de 3 milhões e 700 mil 

visualizações135. As narrativas permeadas de humor e centradas em personagens populares é visto 

como um elemento importante para a popularidade dos filmes.  

Enquanto isso, o Coletivo Buraco Filmes tem as parcerias locais como estratégicas para a 

exibição de suas produções, seja através de uma sala de cinema comercial136, emissoras de TV ou 

espaços culturais. Desde a exibição de seu primeiro longa-metragem numa sala de cinema, por meio 

de uma parceria com exibição gratuita em horário alternativo, o Coletivo percebeu a oportunidade de 

arrecadar recursos através da bilheteria das sessões137. O caso mais bem sucedido foi com “Era Uma 

Vez Lalo”, que foi incluído na programação do cinema.  

 
S – A gente ficou em cartaz no cronograma do cinema, e foi muito bacana 

porque as pessoas realmente procuraram o filme, pessoas de fora da 

nossa bolha. Ia pro cinema e “ah, gostei desse cartaz aqui, dessa sinopse, 

quero assistir”. 

 

W – “Um filme de Mossoró? De Mossoró? Mossoró faz filme?” [ALVES 

e RIBEIRO, 2019] 

 

Diante da demanda de público, desde então tem promovido lançamentos de suas produções no 

Multicine Cinemas, mediante sessões pagas, como modo de ter retorno financeiro e atrair mais 

visibilidade para o grupo e as obras produzidas. Além do cinema, outro espaço bastante utilizado é o 

Teatro Municipal Dix-Huit Rosado, onde aconteceu o lançamento da websérie “Estações” (2019), mais 

recente projeto.  

Após o lançamento das obras, uma estratégia comum de distribuição se dá através de parcerias 

com emissoras locais para veiculação gratuita na grade. Foi assim que “O Mundo de Ana” foi incluído 

na programação de três canais de Mossoró: TCM, UERN TV e Cidade Oeste, por exemplo. Para o 

 
135 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WNhL3KbXxyY. Acesso em 06/02/2020.  
136Além de Natal, Mossoró é a única cidade que possui salas de cinema comercial em funcionamento no Rio Grande do 

Norte: o Multicine Cinemas, localizado no Partage Shopping Mossoró.  
137Embora mínimo, o retorno financeiro ajuda a baratear os custos das próximas produções, como explica Wigna Ribeiro: 

“O dinheiro que a gente arrecadou no cinema com O Mundo de Ana, a gente juntou pra fazer Era Uma Vez Lalo, e o 

dinheiro de ´Lalo´ a gente juntou pra fazer Estações”.  

https://www.youtube.com/watch?v=WNhL3KbXxyY
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coletivo, a internet é vista como último segmento de exibição, com exceção da websérie “Estações” 

(2019), que foi idealizada especificamente para este meio.   

É perceptível o quanto os festivais e mostras aparecem como um segmento pouco explorado. 

Apesar de inscreverem em alguns eventos, o Coletivo Buraco Filmes considera a inserção ainda muito 

incipiente138. Segundo as integrantes do coletivo, um dos motivos é a falta de conhecimento sobre a 

etapa de distribuição: “Eu acho que a gente perde a produção porque a gente não sabe pra onde ir, pra 

onde levar, como distribuir. Então, eu acho um desperdício esse lance de distribuição dos nossos 

projetos. Porque acaba que a gente exibiu, morreu. Eu vejo como uma morte depois que exibe”, 

comenta Sâmya Alves. Para J. Júnior, a distribuição em festivais também é uma prática pouco adotada, 

principalmente por sua produção ser majoritariamente formada por médias-metragens, formato pouco 

explorado.   

Ainda que não se enquadrem neste circuito, é evidente o quanto essas experiências encontram 

modos alternativos de acessar o público alvo, aproximando-se do que Cánepa e Suppia (2013) 

descrevem como cinema de bordas, um fenômeno caracterizado por experiências amadoras139 de 

ficção, feitas por pequenas comunidades, em geral para consumo próprio em exibições improvisadas 

e itinerantes.  

 
Esses cineastas compartilham alguns procedimentos no que se refere aos 

modos de produção. Eles são, por exemplo, quase sempre também 

roteiristas e produtores de seus filmes. Usam majoritariamente recursos 

financeiros próprios, realizando filmes muito baratos e com tecnologia 

de vídeo caseiro. Esses realizadores também buscam colaboradores entre 

parentes e amigos, fazendo suas gravações em locações reais e com o 

mínimo de interferência (muitas vezes em suas próprias casas ou em 

locais públicos como praças, ruas e escolas). [CÁNEPA e SUPPIA, 

2013, p. 9).  

 
 
Para além das condições de produção, o cinema de bordas é comumente caracterizado também 

pelo conteúdo, em geral emulando cânones do cinema industrial de gênero (em sua maioria longas-

metragens de ficção), só que em condições muito precárias, aproximando-se da produção realizada por 

J. Júnior e J. Gomes.  

Ao mesmo tempo que as estratégias de circulação parecem ter como foco a própria 

comunidade, a quantidade de acessos através da distribuição pela internet demonstra a potencialidade 

 
138 Dentre suas produções, destaca-se “Bordô” (2018), curta-metragem surgido como exercício das oficinas de preparação 

de elenco que circulou em alguns festivais locais, e “Era Uma Vez Lalo (2017)”, longa-metragem selecionado para a 

Mostra Sesc de Cinema Potiguar.  
139 O termo amador é utilizado por Cánepa e Suppia não como como oposição com cinema industrial (ou comercial), mas 

como uma espécie de cinema comunitário, a partir de uma revisão da utilização do termo utilizado por Shand: “Nesse 

sentido, o filme de bordas acaba se prestando a um duplo objetivo: não só relembra e celebra as experiências dos envolvidos 

na filmagem, como também se abre para a espectatorialidade alheia.” (2013, p. 11) 
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dessas produções junto a um público que não necessariamente se encontra no território onde as obras 

são produzidas. A ideia de comunidade então se expande, sendo pensado não apenas em termos do 

espaço geográfico.  

 
3.4 Autonomia e Ação Entre Amigos 

Dentro do cenário da produção independente, identifica-se ainda uma prática ligada a realizadores 

que se posicionam na contramão de um modelo industrial de produzir e circular, enxergando o 

audiovisual principalmente como ferramenta de expressão de sua potência criativa. Sem que a ausência 

de financiamento seja um entrave, seus trabalhos se entrelaçam com suas vivências, sendo em sua 

maioria viabilizados sozinhos ou junto a parceiros com os quais mantém vínculos afetivos.  

Em seu artigo “Ação entre amigos: opção, afirmação ou necessidade?”, o crítico, curador e 

realizador Eduardo Valente aborda algumas tendências de um tipo de produção audiovisual que 

emerge no Brasil a partir dos anos 2000, que tem com pressupostos a amizade como trabalho conjunto, 

e o desejo de viabilizar algo sem um grande aporte externo de verba, de forma que “fazem o cinema 

que podem fazer, e não pedem desculpas por isso –  até por não deverem nada a ninguém.” (2011, p. 

39) 

Naturalmente, o conceito de “ação entre amigos” engloba tipos muito distintos de produção, 

considerando o lugar em que esses realizadores ocupam no campo do cinema. Aqui, discutiremos um 

modo de fazer caracterizado por um profundo entrelaçamento entre obra e vida dos realizadores, mais 

como um “artista que volta sua atenção não para o mercado, mas para uma vocação de expressão, uma 

postura ética” (IKEDA, 2018, p. 408).  

Colocamos aqui em diálogo as experiências de Carito Cavalcanti e Dynho Silva, que apesar da 

diferença geracional e geográfica – Carito é de Natal e Dynho de Lagoa Nova -, têm em comum uma 

postura mais autônoma de sua produção. Em relação a motivação de seu trabalho, Carito afirma:  

 

É como Leminski fala, as pessoas têm que achar tudo tem que servir pra 

alguma coisa…isso é o sistema capitalista que a gente vive. Quando a 

gente é criança, a gente não fica assim: “ah eu vou brincar de carrinho 

porque...” não, você vai brincar porque você tem prazer em brincar, né. 

Então assim, eu porque que eu gravo nessa vida? Nada! Porque eu 

gostava de fazer as coisas... [CAVALCANTI, 2019] 

 

Buscando liberdade artística e criativa sem se preocupar necessariamente com um circuito 

legitimado de exibição, Dynho e Carito mantém um diálogo fértil entre o audiovisual e a poesia, 

aproximando-se do campo experimental através de seus curtas e médias-metragens. A seguir, 

discutiremos algumas das tendências apresentadas na produção e distribuição adotadas por esses 

realizadores.  
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3.4.1 Modo de Produção 

O processo de barateamento de equipamentos de produção e finalização de imagens, somado a 

ampliação das formas de exibição e distribuição de conteúdo ocasionou um cenário propício para que 

o multiartista Carito Cavalcanti pudesse, em 2010, realizar “Estirado no Estirâncio”, videoclipe para 

sua banda Os Poetas Elétricos, iniciando sua profícua trajetória no audiovisual. Neste mesmo período, 

foi com as câmeras digitais portáteis que utilizava na adolescência que Dynho Silva começou a se 

interessar pela área para, anos mais tarde, enxergar o audiovisual como um meio de expressar-se 

artisticamente.  

 Estimulado por um amigo fotógrafo, Carito decide adquirir em 2012 uma câmera Panasonic 

compacta e versátil e, de lá para cá, começou a interessar-se em aprender a manusear o equipamento e 

experimentar através da criação de filmes-ensaios. “Quando eu comprei eu fiquei assim “meu Deus o 

que é que eu faço com essa câmera?”, comecei a filmar Flávio [Freitas] ´na doida´, sem saber usar 

direito140”, conta Carito. A partir de então, passou a investir em equipamentos e desenvolver processos 

viáveis e mais autônomos, que não dependessem de recursos e com equipe mínima, em seus trabalhos 

autorais.  

Se for olhar a quantidade de equipamento que eu tenho hoje, eu tenho 

realmente equipamento de uma mini produtora, eu tenho umas 4 

câmeras, umas 16 lentes, tenho gravadores, vara de boom, tudo. Eu 

comecei a fazer mais publicidade com Joca [Soares] e depois a coisa foi 

meio que se transformando porque acabei indo para um lado de um 

mercado de audiovisual de projetos culturais de baixo orçamento que não 

cabia muita equipe, mas o que eu tinha sempre era bem-vindo para a 

qualidade do produto. Então, eu comecei a me inserir dentro daquele 

processo com as máquinas. Não por egoísmo de não querer ninguém 

trabalhando, mas por limitação de recurso. [CAVALCANTI, 2019]  

 

 Assim como Carito, os processos criativos de Dynho Silva acontecem de modo mais autônomo, 

articulando questões que permeiam seu cotidiano e se transformam em curtas-metragens 

experimentais, filmes-ensaio, videopoemas, dentre outros gêneros. Sem formação em audiovisual, 

seus primeiros curtas-metragens foram feitos com celular, que utiliza até hoje para captação de som, 

por não ter acesso a equipamentos profissionais.  

 

O único equipamento que eu tenho é o meu computador, é onde faço a 

montagem. No mais, tenho um amigo que é jornalista que sempre 

disponibiliza a câmera. Aí a gente se vira, tá entendendo? Captação de 

áudio faz com o celular mesmo, iluminação a gente compra uma lâmpada 

aqui, outra ali, mas é isso, é criatividade e improviso. A gente se vira 

com o que tem, sempre foi assim, desde o início e é até hoje. A qualidade 

das produções tem melhorado porque a gente vai aprendendo ao longo 

do caminho. [SILVA, 2019]  

 
140 Carito faz referência ao documentário “Operação Plástica Flávio Freitas” (2011), seu segundo curta-metragem.  
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Para Dynho, o audiovisual se trata de uma necessidade de expressão, sendo cada filme uma 

espécie de marco de um processo de vida. “Então o cinema para mim não é um trabalho. Preciso pôr 

para fora esse turbilhão de ideias que existe na minha cabeça a todo momento. É uma necessidade de 

falar ao mundo o que eu penso”, conta. Nesse mesmo sentido, Carito comenta: “Eu tenho muito mais 

sonhos, ideias, projetos em andamento, e vou ficando mais velho e vou tendo mais urgência de fazê-

los”.  

Como ponto em comum, as produções de Dynho e Carito acontecem através de relações menos 

formais e contam com processos mais fluidos, muitas vezes solitários, em que filmar é indispensável 

para continuar no mundo.  

 

3.4.2 Equipes  

Autodidatas, Dynho e Carito são profissionais versáteis, desempenhando múltiplas funções, sendo 

comum vê-los assinando direção, roteiro, direção de fotografia, montagem e som direto em suas 

produções. Apesar de apostarem também em processos mais solitários, seus processos criativos podem 

ser feitos em conjunto com amigos e parceiros – características que, em geral, caminham juntas. 

Dispensando elencos grandes, os filmes costumam contar com a participação de amigos, sendo as 

equipes, em geral, bastante sucintas. No caso de Dynho Silva, a técnica é assumida por ele, enquanto 

os amigos acabam auxiliando nas demais necessidades, em geral como atores. O mesmo acontece com 

Carito, que costuma apostar em processos mais autônomos, aglutinando profissionais parceiros apenas 

na etapa de pós-produção.  

Isso de você tá sendo filmmaker facilita muito. Eu comecei a ver como é 

que eu vou funcionar com equipe mínima. Porque nunca é sem equipe, 

porque tem a pós e tal, muitas vezes tem ali o editor, a pessoa que tá 

fazendo o tratamento do áudio, uma pessoa que faz um projeto gráfico 

etc.  Mas assim, é uma equipe mínima. [CAVALCANTI, 2019]  

  

 Apesar de ter desenvolvido um método de trabalho mais solitário, Carito não descarta a 

possibilidade de firmar parcerias criativas. É o caso do multiartista Jota Soares, com o qual divide a 

direção e direção de fotografia dos curtas-metragens “Operação Flávio Freitas” (2011) e 

“Noturnos”(2012) e, mais recentemente, com Fernando Suassuna, co-diretor e roteirista de “O Som da 

Oficina” (2018) e “O Morador do 1101” (2019).  

 

3.4.3 Financiamento 

O autofinanciamento é uma prática constante no trabalho de Dynho e Carito, sendo em sua maioria 

projetos de baixíssimo orçamento. Ao buscar processos orgânicos, os realizadores apostam em 

estratégias mais simplificadas e rápidas, viáveis em uma diária, ou com um caráter processual, que 
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pode se desenrolar ao longo de anos. Desse modo, o trabalho é desenvolvido sem fontes de 

financiamento público ou privado.  

“A gente nunca teve patrocínio para nada, né? Eu sempre corri atrás do que era necessário pra 

produzir aquela obra. Em “O Espelho” eu tinha dois reais no bolso mas usei pra comprar de pão depois 

das gravações”, afirma Dynho. Contando com ajuda de dois amigos, o curta-metragem “O Espelho” 

foi gravado em duas diárias em uma única locação, a própria casa do realizador. “Eu tive a ideia de 

tarde, à noite a gente se juntou”, relembra. 

Apesar de ter em sua filmografia mais de quinze curtas e médias-metragens, Carito nunca teve 

projetos financiados por editais, o que se explica em parte por prezar por processos mais livres. No 

entanto, além de sua produção mais autoral, ele enxerga em seu trabalho comercial um potencial para 

desenvolver novos filmes. Tratam-se de trabalhos encomendados, em sua maioria making of do 

segmento cultural, no qual Carito mescla um discurso institucional com uma linguagem mais poética 

e experimental. É o caso dos documentários “O Bando” (2015), sobre a trajetória do grupo Gira Dança, 

e “O Homem Que Inventou Dom Quixote” (2017), sobre o processo de construção de um espetáculo 

do grupo circense Tropa Trupe.   

 

Eu procuro sempre falar assim pra pessoas que fazem as encomendas: 

“Quer fazer um teatro filmado, uma dança filmada ou um show filmado? 

Eu faço, porque eu preciso de dinheiro”. Mas se eu tiver uma certa 

liberdade com a pessoa, se for uma pessoa mais amiga, eu tento 

convencer que invés disso a gente pode fazer uma espécie de curta, 

alguma coisa aí que pode ser um institucional poético, o nome que quiser 

dar, de alguma forma que aquilo ali atinge a necessidade de um briefing, 

mas também tem uma autonomia de linguagem e tem uma poesia... 

[CAVALCANTI, 2019]  

 

3.4.4 Distribuição 

Embora também busquem inscrever seus filmes em festivais e mostras de audiovisual, Carito 

e Dynho não aspiram retorno comercial, sendo possível encontrar seus trabalhos na internet, através 

de sites de armazenamento de vídeos. Morando em um município com menos de 15 mil habitantes em 

que não há espaços coletivos de fruição audiovisual, Dynho enxerga a distribuição em seu canal do 

youtube como estratégica para alcançar mais pessoas.  

 

A maioria dos cineastas têm os festivais como foco principal; eu não, 

meu foco é o Youtube, eu considero como meu principal veículo hoje. 

Tanto é que quando eu termino um trabalho, ele vai direto para o 

Youtube. Alguns festivais não aceitam, né? Eles têm essas regrinhas que 

não aceitam os postados na Internet, mas isso nunca interferiu no meu 

pensamento. Sempre no Youtube, porque o público tá lá e essa 

mensagem deve ser levada. Festivais são bons mas o Youtube é tão bom 
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quanto, tenho esse pensamento comigo. E as redes sociais como meio de 

divulgação desses trabalhos, né? Sempre pela Internet. [SILVA, 2019] 

 

Como estratégias de distribuição, Dynho aposta em publicar seus curtas-metragens no canal do 

youtube, atualmente contando com mais de 7 mil inscritos, e divulgar em uma página profissional no 

facebook, onde publica não apenas seu trabalho audiovisual, mas também suas poesias.  

Trabalhando há mais de dez anos com audiovisual, Carito já teve inúmeros curtas-metragens 

circulando em festivais e mostras, mas considera esse tipo de distribuição um processo desgastante e 

que desloca sua atenção de seu interesse principal, que é a criação. Em seus primeiros trabalhos, Carito 

contou com uma parceria com Vlamir Cruz, também realizador, que inscrevia seus filmes em festivais, 

mas depois de um tempo Carito passou a assumir sozinho essa função.  

 

Eu sou péssimo nessa parte. Eu sei que é uma falha principalmente nos 

dias de hoje que você tem que ser do it yourself né, há muito tempo na 

verdade. [...] Hoje em dia a gente tá numa produção super massa de 

qualidade, [...] mas na época de “Operação Plástica” nenhum filme local 

tinha entrado numa mostra nacional [do Goiamum Audiovisual, em 

2012]. Mas depois de um tempo o próprio Vlamir também começou a 

querer a fazer as coisas dele né, aí de repente não tinha muito sentido 

assim tipo de continuar distribuindo. [...] Eu entendi o lado dele também, 

mas aquilo meio que me desestimulou, porque eu não tenho essa... não 

sei nem como é que eu chamo, capacidade, esse saco, esse tempo que 

várias pessoas têm, eu sei que é preciso ter. [CAVALCANTI, 2019]  

 

Embora reconheça a necessidade de investir mais na distribuição em festivais para projetar a 

carreira dos filmes, Carito explica que, devido a dificuldade de gerenciar sozinho essa etapa, acaba 

recorrendo ao seu canal no vimeo como uma estratégia de divulgação. “Então de uma forma ou de 

outra eu acabo abrindo [o link dos filmes] porque eu acho que é um atenuante, saber que os filmes tão 

ali livres pra quem quiser ver. Mas assim, eu gostaria de fazer as carreiras dos filmes direitinho como 

as pessoas fazem”, comenta. Ao mesmo tempo, compreende a importância de publicizar seu trabalho 

na internet como forma de manter o portfólio atualizado e, assim, conseguir potenciais clientes.  

 Assim, adotando um modo em que se mesclam estratégias de distribuição no circuito 

legitimado de festivais às potencialidades que a internet oferece, Carito e Dynho seguem encontrando 

formas de produzir e se expressar de modo pulsante, vendo o audiovisual como uma experiência, 

entrelaçando os processos criativos à própria vida.  

 

*** 

 

Neste capítulo, procuramos aprofundar experiências de sete realizadores e/ou grupos que, a 

nosso ver, refletem a multiplicidade de posicionamentos diante do fazer audiovisual e de como circular 
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o conteúdo produzido. Ao promovermos diálogos entre as experiências desses sujeitos, nosso intuito 

foi compreender de que modos eles ora convergem, ora distanciam-se, seja por questões políticas, 

econômicas, territoriais, subjetivas ou de outra natureza que interferem nas práticas adotadas. Desse 

modo, é importante ressaltar que não se trata de entender as três categorias desenvolvidas enquanto 

polaridade ou rigidez, justamente porque estão em constante transformação e entrelaçamentos, 

coexistindo neste múltiplo cenário que é a produção audiovisual independente no Rio Grande do Norte.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O cenário audiovisual independente no Rio Grande do Norte tem sido caracterizado, na última 

década, por uma produção heterogênea, que assume modos diferenciados de produzir e circular. Neste 

contexto, encontram-se desde experiências realizadas através de redes colaborativas e autofinanciadas, 

até produções estruturadas por uma lógica de especialização do trabalho; filmes feitos “por uma pessoa 

só” ou com equipes numerosas assumindo processos de produção mais complexos. Por sua vez, o 

campo da circulação amplia-se cada vez mais, podendo essas produções escoar em circuitos 

legitimados (como festivais e mostras de audiovisual) ou encontrando modos alternativos, através de 

exibições itinerantes para grupos ou comunidades, distribuição de DVDs, youtube, dentre outras 

possibilidades.  

Ao adotarmos os conceitos de audiovisual independente e de modelo industrial como 

parâmetros analíticos, entendemos que se tratam de noções que servem para situar a posição que os 

realizadores e produtores de conteúdo ocupam, em determinado contexto, no campo do cinema. Não 

nos interessa aqui cristalizar nomenclaturas, mas estabelecer uma base para compreendermos que a 

experiência dos sujeitos e grupos nos leva além de qualquer noção dicotômica, assumindo que há 

gradações e entrelaçamentos entre os modos de produção e circulação adotados, construindo uma 

tessitura complexa de práticas que, não raro, revelam-se enredadas e se retroalimentam. 

Ao mesmo tempo, no que se refere a produção audiovisual no Rio Grande do Norte, parece-

nos evidente o quanto o modelo industrial configura-se como uma aspiração. Aproximar-se de um 

modo industrial surge, nos discursos dos realizadores, como desejo e, ao mesmo tempo, como sonho 

distante, apresentando-se como uma possibilidade de sobreviver exclusivamente da produção de 

conteúdo audiovisual. Nesse sentido, é possível identificarmos realizadores e coletivos que se 

aproximam deste modelo, ao mesmo tempo em que adotam práticas diferenciadas em suas obras, a 

depender do contexto e do projeto em questão.  

Através desta pesquisa, foi possível identificar o quanto o acesso ao financiamento através de 

mecanismos públicos é ainda pouco presente na produção audiovisual realizada no Estado. Dentre os 

pilares para o desenvolvimento do cinema e produção audiovisual no Brasil, constam as leis de 

incentivo fiscal, mecanismo que contribuiu para o fortalecimento da produção cinematográfica 

nacional em meados da década de 90, e o Fundo Setorial do Audiovisual, já no final dos anos 2000. 

Considerando as obras analisadas no período de 2010 a 2018, é notável o quanto o aporte de recursos 

através destes mecanismos ainda é incipiente no Estado, o que se relaciona com a fragilidade de 

falarmos sobre modelos industriais de produção e desenvolvimento de mercado no Rio Grande do 

Norte.  
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Ao delimitar nossa pesquisa abarcando os formatos de curtas, médias, longas-metragens e 

webséries, encontramo-nos diante de uma produção e circulação audiovisual múltipla e diversa. Nesse 

sentido, um dos desafios apresentados se refere a prevalência de uma bibliografia que, no campo do 

cinema e audiovisual, privilegiam o formato de longa-metragem como objeto de investigação, mais 

especificamente de ficção e lançados em salas de cinema comerciais. Diante das transformações que 

o acesso a tecnologias audiovisuais tem proporcionado à produção contemporânea, parece-nos urgente 

ampliar o olhar para práticas que assumem um importante papel na sociedade, ainda que não estejam 

situadas em um circuito hegemônico de exibição.   

Nesse contexto, é inegável o quanto o alcance de público, na contemporaneidade, já não se 

encontra exclusivamente atrelado ao circuito tradicional de salas de cinema e televisão. Na medida em 

que a disseminação do digital ampliou as possibilidades de distribuição de conteúdo audiovisual, é 

possível identificar parâmetros e lógicas diferenciadas, tais como visualizações em plataformas digitais 

e a consolidação de outros circuitos de exibição, tais como cineclubes e novos festivais e mostras 

realizados nos mais diversos locais. 

Ainda que reconheçamos a multiplicidade desse cenário emergente, parece-nos importante 

também, do ponto de vista político, perceber tendências estruturantes. Desse modo, foi possível 

identificar que a produção se dá, majoritariamente, nos formatos de curta e média-metragem, havendo 

iniciativas esparsas no que se refere a produções de longas-metragens e webséries. A concentração da 

produção na capital do Estado é significativa no formato de curtas e médias (68,5%), sendo realizados 

predominantemente por homens cisgênero (73%), pessoas brancas (49%) e com pós-graduação (43%). 

Em sua maioria, tratam-se de obras autofinanciadas (65,7%) e com equipes colaborativas, cuja 

circulação acontece principalmente no próprio Estado.  

No que se refere ao formato de longas-metragens, nota-se uma efetiva participação de 

realizadores de diferentes municípios do Estado, de forma que a produção se dá majoritariamente 

distante da capital potiguar. A tendência de autofinanciamento, somado a pequenos apoios, 

patrocínios, parcerias e equipe colaborativa também se apresenta como característica estruturante. No 

que se refere à circulação, é possível perceber que acontece majoritariamente no Estado, assumindo 

um modo mais artesanal, através de exibições itinerantes e comercialização de DVDs. No entanto, a 

distribuição pela internet aponta para um alcance mais abrangente, na medida em que, em certos casos, 

atinge milhões de visualizações141.  

A potencialidade da internet tem sido reconhecida por alguns produtores que tem investido na 

produção de webséries, sendo este um formato emergente no Estado. Majoritariamente feito por 

 
141 É o caso do longa-metragem “Inácio Garapa – O Matuto Sonhador” (2010), de J. Gomes, que atualmente conta com 

mais de 3 milhões de visualizações, enquanto “Feliciana e os Cabaços do Sertão” (2008), de J. Júnior, tem mais de 3 

milhões e 700 mil visualizações.  
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realizadores jovens e estudantes, as produções são compostas por equipe colaborativa, que buscam 

fontes de financiamento diversas para viabilizar seus projetos, vendo o youtube e vimeo como 

principais plataformas de distribuição.  

Com o objetivo de ir além de um decalque, partimos também em busca de experiências que 

nos pareciam articular modos diferenciados de produção e circulação, a fim de ampliar nosso olhar 

sobre o audiovisual independente realizado no Rio Grande do Norte. Assim, conduzimos entrevistas 

com sete realizadores e/ou coletivos atuantes no Estado no período de 2010 até 2018, de forma a 

identificar três linhas principais de atuação, que em vários momentos se aproximam. Assim, ao mesmo 

tempo que é possível reconhecer uma prática hegemônica que tem como foco a circulação em festivais 

e mostras de audiovisual, assumindo um fluxo escalonado de distribuição, há outros realizadores que 

enxergam o youtube como meio prioritário, ou que encontram em exibições itinerantes uma estratégia 

de dialogar com o público local e obter retorno comercial, através de exibições pagas ou venda de 

produtos.  

No que se refere a circulação do conteúdo audiovisual, alguns segmentos revelam-se pouco 

explorados. As exibições no segmento televisivo acontecem, em sua maioria, em emissoras locais e 

em caráter não oneroso, sendo o licenciamento uma prática ainda incipiente entre os realizadores 

potiguares. Além disso, a utilização de plataformas de Vídeo sob Demanda (VOD) e streaming são 

comumente subutilizadas, sendo a internet em geral encarada como última etapa da estratégia de 

distribuição.  

Quanto às salas de cinema comercial, é praticamente inexistente a presença de produção 

audiovisual potiguar, o que se justifica em parte pela ausência de políticas públicas voltadas ao 

fortalecimento do mercado local - em especial no formato de longa-metragem -, como também pela 

lógica excludente e competitiva que estrutura esse segmento, dominado por produções de grandes 

distribuidoras estrangeiras (as majors) ou longas-metragens nacionais com forte apelo comercial142.   

Nesse sentido, parece urgente a necessidade de refletirmos de modo aprofundado acerca das 

políticas públicas num contexto local. As ações pensadas para o audiovisual pelo Governo do Estado 

e Prefeitura de Natal – único município do Estado a lançar um edital voltado ao segmento - se 

configuram como pontuais e dispersas, afetando uma pequena parcela de realizadores. Desse modo, 

como sobreviver através do trabalho criativo com audiovisual se torna uma pergunta recorrente por 

parte dos realizadores e produtores locais, sendo necessário uma reflexão aprofundada que aponte para 

soluções que visem o fortalecimento da cadeia produtiva, em todos seus elos.  

 
142 Mesmo diante dessas dificuldades, experiências como o do Coletivo Buraco Filmes, de Mossoró, e o de Jota Gomes, 

realizador de Alexandria, revelam algumas alternativas de inserção em salas de cinema comerciais. Através de negociação 

direta entre produtor e exibidor, dispensando o intermédio de empresas distribuidoras, eles conseguiram viabilizar a 

exibição de seus filmes em curtas temporadas dentro da programação de cinemas locais, estratégia que pode figurar como 

possibilidade tanto em nível individual como coletivo.  
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No que se refere as políticas públicas federais, nota-se que os esforços de regionalização da 

produção não chegaram a impactar estruturalmente o segmento audiovisual no Estado, sendo 

necessária uma efetiva regulação. É importante lembrar ainda que o progressivo direcionamento dessas 

políticas para uma concepção industrial do cinema e audiovisual se configura como uma estratégia 

excludente, que culmina na invisibilização de certos territórios e sujeitos neste circuito hegemônico.  

Configurando-se o cenário atual como reflexo de um processo histórico atravessado por 

aspectos econômicos, políticos e culturais, que interferem no modo de produzir e circular, torna-se 

urgente para o debate público e produção do conhecimento reconhecer a produção audiovisual 

independente produzida no Estado em sua complexidade e pluralidade. Como nos relembra Migliorin 

(2012), “a manutenção e exclusividade do modelo industrial no campo do cinema (...) é fundamental 

para excluir dos debates (e das políticas públicas) uma massa de produtores, espectadores e criadores”. 

Parece-nos, contudo, que certos processos em curso não retrocedem. O impacto que a 

ampliação do acesso às tecnologias digitais trouxe às nossas vidas, fazendo emergir outros modos de 

produção e consolidação de novos circuitos de visibilidade, são perceptíveis em nossa experiência 

cotidiana e apontam para um terreno de possibilidades em constante transformação. É certo que a 

existência dessa produção audiovisual continuará a existir independente das ações estatais. O que 

parece estar em jogo é a posição que esses sujeitos assumem no campo social.  

Nesse sentido, nosso desejo é que esta pesquisa seja um gesto provisório, um agenciamento 

que se entrelaça neste múltiplo cenário que é a produção audiovisual independente no Rio Grande do 

Norte. Não se pretende, aqui, construir um discurso de unidade, fixar imagens do mundo ou delimitar 

fronteiras, mas fazer rizoma, enxergando como parte de um movimento em curso, em prol do 

reconhecimento de práticas invisibilizadas e emergência de novos sujeitos no campo, que nos 

permitirão olhar para outras possibilidades que estão por vir.  
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RIBEIRO, Wigna. Entrevista concedida a Diana Coelho. Natal, 10 mar. 2019. [A entrevista encontra-
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Seção 1 de 7

Questionário | Cu�as e Médias
Olá! 

Se você está recebendo este questionário, é porque seu filme se enquadra no perfil de nossa pesquisa de 
mestrado, desenvolvida pela produtora e pesquisadora Diana Coelho, vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Mídia da UFRN!  

O questionário tem como objetivo realizar um levantamento de informações acerca de curtas e médias-
metragens potiguares que circularam em festivais e mostras realizadas no Rio Grande do Norte entre 
2010 e 2018.  

Contribua para a pesquisa e produção de dados sobre o setor audiovisual no Rio Grande do Norte! A 
dissertação será publicada no repositório online da UFRN e seus resultados devem ser divulgados em 
fóruns e comunidades virtuais no primeiro semestre de 2019.  

O prazo para recebimento de respostas se encerra no dia 30/11. Em caso de dúvidas, entrar em contato: 
cartografiadoaudiovisualrn@gmail.com ou (84) 98899-3519. 

Obrigatória

Resposta curta

Texto de resposta curta

Texto de resposta longa

Nome do Filme

Sinopse

Questionário | Cu�as e Médias

Perguntas Respostas 70

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pt-BR&continue=https://docs.google.com/forms/u/4/d/1F_I6YWIHlJ2qPNDahiHAr5TakP45HsWenCwhx2aQ4T0/edit
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Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Ficção

Documentário

Experimental

Filme-Ensaio

Outros

*

Sim

Não

Em processo de requerimento

Link e Senha (se houver)

Ano de Lançamento

Duração

Tipologia

O filme possui CPB - Certificado de Produto Brasileiro?
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Seção 2 de 7

Exibição
Descrição (opcional)

*

Sala de Cinema

Emissoras de TV (Local)

Emissoras de TV (Nacional/Internacional)

Festivais e Mostras de Audiovisual

Plataformas digitais

Cineclubes

Eventos promovidos pela equipe

Outros

Ex: TVU-RN | Programa Olhar Independente | 2016 | Gratuito 

Texto de resposta longa

*

Até 5 festivais

Em quais segmentos o filme foi exibido?

Caso o filme tenha sido exibido em emissoras de TV, informe o nome da emissora, programa no 
qual foi veiculado, ano de exibição e se foi uma exibição gratuita ou remunerada. 

O filme foi exibido em quantas mostras ou festivais de audiovisual?
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Seção 3 de 7

De 10 a 15

De 15 a 20

Mais de 20 festivais

Ex: Festival Guarnicê de Cinema 2015, etc. 

Texto de resposta longa

Distribuição
Descrição (opcional)

*

Distribuidora

Diretor(a)

Produtor(a)

Outros

*

Envio para mostras e festivais

Se possível, informe o nome e ano de realização dos 3 festivais/mostras mais significativos que 
o filme foi exibido.

Quem é/foi responsável pela distribuição do filme?

Quais as estratégias utilizadas na distribuição do filme?
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Após a seção 3

Seção 4 de 7

Licenciamento para emissoras de TV e outros segmentos

Disponível em plataformas digitais (youtube, vimeo, etc.)

Vídeo sob demanda

Venda de DVDs

Distribuição gratuita de DVDs

Acervo (Cinemateca Potiguar, etc.)

Promoção de eventos para exibição do filme

Outros

*

Ex: Licenciamento para emissoras, venda de DVDs, premiações em dinheiro, etc.

Sim

Não

Ir para a seção 5 (Produção)

Subseção 01
Descrição (opcional)

*

Ex: Premiação em dinheiro no Festival Cine Fest RN 2018 | Licenciamento para o Canal Brasil | Venda de DVDs

O filme obteve algum retorno financeiro?

Se o filme proporcionou algum tipo de retorno financeiro, informe de que forma isso se 
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Após a seção 4

Seção 5 de 7

Continuar para a próxima seção

Produção
Descrição (opcional)

*

Produtora (com CNPJ)

Produtora (sem CNPJ)

Coletivo Audiovisual

Agrupamentos diversos

Produção autônoma

Outros

Texto de resposta curta

*

Sim

Não

Outro

Quem responde pela produção do filme?

Em caso de coprodução, informe as produtoras envolvidas

O filme contou com equipe colaborativa, trabalhando em caráter não oneroso?
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*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Considerar o valor estimado que foi efetivamente gasto para viabilizar a produção 

Até R$ 500

De R$ 500 a 2 mil

De R$ 2 mil a 5 mil

De R$ 5 mil a 10 mil

De R$ 10 mil a R$ 20 mil

De R$ 20 mil a R$ 50 mil

De R$ 50 mil a R$ 80 mil

Mais de R$ 80 mil

*

Se houver mais de uma modalidade, marcar as que se enquadram

Editais Públicos (editais federais, estaduais, municipais, prêmios, etc.)

Editais Privados (edital de empresas, como Sebrae/RN, etc.)

Leis de Incentivo (Lei Djalma Maranhão, Lei Câmara Cascudo, Lei do Audiovisual, etc.)

Ano de gravação

Município(s) onde o filme foi produzido

Orçamento Total

Qual a fonte de recursos do filme?
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Após a seção 5

Seção 6 de 7

Crowdfunding (catarse, kickante, vakinha, etc.)

Financiamento Privado (patrocínio direto, etc.)

Apoios e Parcerias

Autofinanciado (Investimento Próprio)

Outros

Ex: Edital Cine Natal 2014 (R$ 50 mil) | Edital Economia Criativa do Sebrae/RN (R$ 10 mil) | Crowdfunding (R$ 3 mil) | 
Autofinanciado (R$ 150,00), etc. 

Texto de resposta longa

Continuar para a próxima seção

Dados do(a) Diretor(a)
Descrição (opcional)

*

Se houver mais de um(a) diretor(a), incluir todos e separar por barras

Texto de resposta curta

*

Se houver mais de um(a) diretor(a), selecionar as opções que se aplicam

Se possível, detalhe quais as fontes de recurso e os respectivos valores para viabilização da 
produção

Direção

Cor/Raça/Etnia (Direção)
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Preto(a)

Pardo(a)

Amarelo(a)

Indígena

Não declarado

Outros

*

Se houver mais de um(a) diretor(a), selecionar as opções que se aplicam

Feminino (cis)

Masculino (cis)

Feminino (trans)

Masculino (trans)

Não binário

Outro

*

Se tiver cursado o ensino superior, informar o curso e ano de conclusão.

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior (Completo)

Ensino Superior (Incompleto)

Gênero (Direção)

Grau de Escolaridade (Direção)



26/01/2020 Questionário | Curtas e Médias - Formulários Google

10/11

Após a seção 6

Seção 7 de 7

Pós-Graduação

Outros

Ex: Comunicação Social - Jornalismo (2013). 

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

Continuar para a próxima seção

Dados para contato

Em caso de ensino superior completo, se possível informe o curso e ano de conclusão

Nacionalidade (Direção)

Cidade/Estado de Origem (Direção)

Cidade/Estado onde o(a) diretor(a) reside atualmente

E-mail (Direção)



26/01/2020 Questionário | Curtas e Médias - Formulários Google

11/11

Dados para contato
Descrição (opcional)

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Texto de resposta longa

Questionário preenchido por

Função: 

Telefone:

E-mail:

Caso deseje, deixe aqui algum comentário adicional.
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1.

2.

3.

4.

5.

Produção

[Questionário] Longas-Metragens do Rio
Grande do 

Nome do Filme

Sinopse

Link e Senha (se houver)

Ano de Lançamento

Duração do Filme

Norte
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6.

7.

8.

Other:

Check all that apply.

Financiamento Público, através de editais, leis de incentivo, premiações (federal,
estadual, municipal)

Patrocínio (privado)

Investimento Próprio

Apoios, parcerias, equipe colaborativa

9.

Municípios onde o filme foi gravado

Fale um pouco do processo da produção. Qual a motivação para fazer esse
filme?

Qual a fonte de recursos do filme? (Se houver mais de uma modalidade, marcar
as que se enquadram)

Detalhe melhor quais as fontes de recurso para viabilização da produção
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10.

Dados do(a) Diretor(a)

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Custo Estimado do Filme (Considerar o valor estimado que foi efetivamente
gasto para viabilizar a realização do filme)

Nome Artístico

Grau de Escolaridade (Se tiver cursado o ensino superior, informar o curso e
ano de conclusão)

Cidade/Estado de Origem

Cidade/Estado onde reside atualmente

E-mail

Telefone
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17.

Exibição

18.

Mark only one oval.

Sim

Não

19.

Filmografia do(a) diretor(a). Informar nome do Filme, Ano de Lançamento,
Minutagem. Ex: Tatuagem (2013, 110 min)

O filme foi exibido em mostras ou festivais de audiovisual?

Se marcou sim, informar nome dos festivais/mostras e ano em que foi exibido.
(Ex: Festival Goiamum Audiovisual 2015)
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20.

Distribuição

21.

Check all that apply.

Disponível na internet

Venda de DVDs

Envio para mostras e festivais

A própria equipe realiza a exibição do filme

Outros

22.

Mark only one oval.

Other:

Diretor(a)

Produtor(a)

Informe outros locais onde o filme foi exibido. Se houver mais de 5 exibições
públicas, considerar as 5 mais significativas. Informar nome do evento e ano. Ex:
Lançamento na Prefeitura do município de Janduís (2016). Exibição em Praça
Pública em Cerro Corá (2017).

Como o filme é atualmente distribuído?

Quem é responsável pela distribuição do filme?
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23.

24.

Mark only one oval.

Sim

Ainda não

Comente um pouco como funciona a distribuição e exibição do filme. Onde o
filme foi exibido? Como funciona a distribuição? Caso tenha havido fases
diferentes, detalhar. Ex: 1º ano: exibição em festivais. 2º ano: disponibilização na
internet.

O filme está disponível na Cinemateca Potiguar?

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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Seção 1 de 6

[Questionário] Webséries do Rio 
Grande do No�e
Olá! 

O presente questionário tem como objetivo realizar um levantamento de informações acerca de 
webséries potiguares realizados no Rio Grande do Norte entre 2010 e 2018.  

Se você está recebendo este questionário, é porque sua produção se enquadra no perfil de nossa 
pesquisa de mestrado, desenvolvida pela produtora e pesquisadora Diana Coelho, vinculada ao Programa 
de Pós-Graduação em Estudos da Mídia da UFRN. 

Contribua para a pesquisa e produção de dados sobre o setor audiovisual no Rio Grande do Norte! A 
dissertação será publicada no repositório online da UFRN e seus resultados devem ser divulgados em 
fóruns e comunidades virtuais no primeiro semestre de 2019.  

O prazo para recebimento de respostas se encerra no dia 30/11. Em caso de dúvidas, entrar em contato: 
cartografiadoaudiovisualrn@gmail.com ou (84) 98899-3519. 

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Nome da Produção

Ano de Lançamento

Tipologia

[Questionário ] Webséries do Rio Grande do No�e_02

Perguntas Respostas

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=pt-BR&continue=https://docs.google.com/forms/u/4/d/1Ys2GkRKTwXDY43orXZM8aMidGVcGcOb97AEmv8POIQU/edit%3Fusp%3Ddrive_web
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Outros…

Documentário

Experimental

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

Texto de resposta longa

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

Gênero (Ex: Comédia, Drama, etc.)

Quantidade de Episódios (1ª temporada)

Duração dos Episódios (aprox.)

Sinopse

Link e senha (se houver)

Público Alvo
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Após a seção 1

Seção 2 de 6

Texto de resposta curta

*

Sim

Não

Em processo de requerimento

Continuar para a próxima seção

Circulação
Descrição (opcional)

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

*

Municípios onde foi gravado

A produção possui CPB – Certificado de Produto Brasileiro? 

Data de publicação do primeiro episódio

Data de publicação do último episódio

Qual foi a primeira janela de exibição? (Ex: youtube, facebook, vimeo, etc.)
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Após a seção 2

Seção 3 de 6

*

Texto de resposta longa

*

Outros…

Distribuidora

Produtora

Diretor(a)

Texto de resposta longa

Continuar para a próxima seção

Produção
Descrição (opcional)

*

Se a produção foi exibida em mostras ou festivais de audiovisual, informe aqui o nome do 
evento e ano (Ex: Rio Webfest 2017)

Quem é responsável pela distribuição?

A produção obteve algum retorno financeiro (licenciamento para plataformas, premiações em 
dinheiro, etc.)? Se sim, informe de que forma isso se deu. 

Quem responde pela produção do filme?
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Coletivo

Agrupamento Independente

Produtora (sem CNPJ)

Produtora (com CNPJ)

Outros

*

Outros…

Sim

Não

*

Texto de resposta curta

*

Outros…

Financiamento Público (leis de incentivo, editais públicos, premiações, etc.)

Financiamento Privado (patrocínio direto, editais, etc.)

Crowdfunding (catarse, kickante, vakinha, etc.)

Apoios e parcerias

Autofinanciado (Investimento Próprio)

A produção contou com equipe colaborativa, trabalhando em caráter não-oneroso?

Orçamento Total (Considerar o valor efetivamente gasto na produção)

Qual a fonte de recursos do filme? (Se houver mais de uma modalidade, marcar as que se 
enquadram)
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Após a seção 3

Seção 4 de 6

Após a seção 4

Seção 5 de 6

*

Texto de resposta longa

Continuar para a próxima seção

Dados da Produtora
Descrição (opcional)

Texto de resposta longa

Texto de resposta curta

Texto de resposta longa

Continuar para a próxima seção

Detalhe quais as fontes de recurso e os respectivos valores para viabilização da produção

Nome

CNPJ (Se houver)

Informe os dados dos coprodutores ou produtores associados (Se houver)
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Se houver mais de um(a) diretor(a), incluir todos e separar por barras

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

Nome Artístico

Gênero

Cor/Etnia

Data de Nascimento

Grau de Escolaridade (Se tiver cursado o ensino superior, informar o curso e ano de 

Cidade/Estado de Origem 

Cidade/Estado onde reside atualmente 
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Após a seção 5

Seção 6 de 6

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Texto de resposta curta

Texto de resposta longa

Continuar para a próxima seção

Contato 
Informe os dados do responsável pelo preenchimento deste questionário. 

Nacionalidade

E-mail

Telefone

Filmografia do(a) diretor(a). Informar nome da produção, ano de lançamento, minutagem. Ex: 
Tatuagem (2013, 110 min) 
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Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

*

Texto de resposta curta

Função

E-mail

Telefone




