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Professor, 

 

Apresentamos com satisfação a Coleção Cultura de Ponta. 

A Coleção é a síntese de debates realizados em torno de temas pertinentes 

para o crescimento e transformação individual e coletiva. Os temas foram 

discutidos em encontros semanais, envolvendo público e convidados 

especializados. 

Este exemplar foi formatado com o objetivo de colaborar com os professores, 

fornecendo sugestões para a preparação de atividades e sendo um facilitador 

das discussões. Não pretende esgotar as possibilidades de abordagem dos 

conteúdos, e sim instigar o professor a buscar encaminhamentos diferentes, 

criativos e atraentes, oferecendo-lhe um material que proponha reflexões e, 

ainda, sugira novas formas de desenvolver o conhecimento em sala de aula, 

independentemente da matéria lecionada

Queremos que a rede escolar possa acessar conteúdos de qualidade para 

estimular sua comunidade local a desenvolver e colocar em prática ideias 

criativas, fornecendo ferramentas que aperfeiçoem suas atitudes diante dos 

obstáculos e aprimorem seu repertório para a construção da base de criação 

artística, econômica e social. 

O projeto foi desenvolvido em parceria com o Light e a Secretaria Estadual de 

Cultura através da Lei de Incentivo a Cultura. Esperamos que você aproveite 

bem, junto com seus alunos!

 INTRODUÇÃO 
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 PARA COMEÇO DE CONVERSA

Vamos entender um pouco mais sobre o que quer dizer “produção 

audiovisual”? Comecemos com o cinema...

Inventado em 1895, a primeira exibição no Brasil aconteceu em 1896, quando 

foram projetados pequenos filmes, pouco maiores que os comerciais de TV 

atuais, que mostravam cenas de cidades da Europa. Nos anos seguintes, o 

Brasil já produzia seus primeiros filmes. Em 1908 havia 20 salas de cinema no 

Rio. Nos anos 30 – já com o cinema falado - destacam-se o mineiro Humberto 

Mauro, autor de “Ganga Bruta”, e as chanchadas, comédias musicais com 

cantores do rádio e atrizes do teatro de revista. É quando surge o mito Carmen 

Miranda. O estúdio Vera Cruz, criado no final da década de 40 influenciado 

pelas produções estrangeiras, procurava fazer um cinema mais sofisticado. 

Sua produção “O Cangaceiro” (1953), de Lima Barreto, ganha o prêmio de 

“melhor filme de aventura” no Festival de Cannes. Contudo, o estúdio faliu em 

1954. Nos anos 60, jovens cineastas começam a fazer filmes com temas 

sociais e políticos. Entre eles está Gláuber Rocha, símbolo do movimento 

chamado Cinema Novo, diretor de “Deus e o Diabo na Terra do Sol” (1964). 

Depois do golpe militar de 1964, os realizadores do Cinema Novo continuam a 

fazer obras críticas, ainda que sob a censura dos militares. Ao mesmo tempo, 

fazem sucesso as comédias leves conhecidas como “pornochanchadas”. Em 

1969 foi criada a Empresa Brasileira de Filmes (Embrafilme). Enquanto 

existiu, sua função foi estimular e financiar a produção e distribuição de filmes 

brasileiros. Alguns dos maiores sucessos da produção nacional são da época 

da existência da Embrafilme, como “Dona Flor e Seus Dois Maridos”, de 

Bruno Barreto e “Pixote, a Lei do Mais Fraco”, de Hector Babenco. A 

Embrafilme foi extinta 1990, e a produção nacional praticamente acaba, 

caindo dos 100 filmes por ano na década de 70 para apenas 2 em 1992. 

A criação da Lei Rouanet, em 1991, e a Lei do Audiovisual, em 1993, foi muito 

importante para a recuperação da atividade cinematográfica, promovendo a 

retomada dos investimentos no cinema brasileiro. Aliás, “Retomada” é como 

ficou conhecido esse momento, a partir de 1995. O filme apontado como 

marco da Retomada é “Carlota Joaquina, princesa do Brazil”, com direção de 

Carla Camurati. Foi a primeira produção nacional a quebrar a barreira de um 

milhão de espectadores depois do fim da Embrafilme. Entre 1995 e 2002, o 

país produziu 200 longas, com o público chegando a 25 milhões. Atualmente, 

as funções de regulação e fiscalização da extinta Embrafilme são feitas pela 

Secretaria do Audiovisual e Agência Nacional do Cinema (Ancine). A função 

de distribuidora foi deixada para a iniciativa privada. 
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Mas nem só de cinema vive a produção audiovisual. 

Com o surgimento de câmeras digitais portáteis cada vez mais poderosas, a 

gravação de imagens não é mais algo distante e inacessível, só para 

especialistas, mas algo que faz parte do cotidiano. O cinema passou a 

conviver e competir com a televisão, o computador e o celular. A internet é o 

meio mais barato para distribuição de filmes e vídeos, favorecendo produtores 

independentes e amadores, que podem atingir maior público sem que isso 

signifique mais custos.

O Youtube nasceu em 2005, e hoje vemos trabalhos de ótima qualidade, com 

profissionais vindos da TV ou do cinema. Muita gente vem percebendo o 

potencial do mercado audiovisual voltado para a web, e já existem bolsas de 

incentivos, editais e festivais específicos para este formato. Cada vez mais a 

rede ganha status de TV. Com o passar do tempo, o aumento mobilidade e do 

acesso à Internet pelas classes sociais mais baixas, a tendência só deve 

aumentar. Atualmente, o grupo de consumidores de audiovisual entre 18 e 34 

anos passa mais tempo vendo vídeos online do que assistindo TV. 

Nos últimos tempos, ouviu-se falar bastante sobre a nova lei da TV paga, que 

obriga os canais a apresentar “conteúdo qualificado brasileiro”. A Lei 12.485 é 

extensa, mas fica explícita em alguns aspectos: canais que exibem 

predominantemente filmes, séries, animação e documentários passam a ter 

obrigação de dedicar à veiculação de conteúdos brasileiros três horas e 30 

minutos semanais de seu horário nobre – das 11h às 14h e das 17h às 21h nos 

canais direcionados para as crianças e de 18h à 0h para os demais. Além 

disso, a lei estabelece que todos os pacotes oferecidos aos consumidores 

devem incluir um canal de espaço qualificado de programadora brasileira para 

cada três canais de espaço qualificado. 

A lei não é nova – foi criada em 2011 –, mas as obrigações de programação 

começaram em setembro de 2012. A ideia é aumentar a quantidade e a 

qualidade do produto brasileiro visto em tela. A nova lei afeta diretamente 

canais, operadoras, produtoras independentes e, claro, beneficia a classe 

artística e todos os profissionais envolvidos na produção, na frente ou atrás 

das câmeras. Com a imensa abertura no campo de trabalho, atores, 

produtores e técnicos passam a ser cada vez mais requisitados. 
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 EM AÇÃO

Algumas atividades podem ser propostas para a turma, como um começo de 

conversa sobre o que é uma produção audiovisual.

Se possível, promova uma sessão do filme “A invenção de Hugo Cabret”. Em 

seguida, estimule os alunos a falarem sobre filmes que eles tenham assistido 

recentemente. Pergunte em que plataforma viram (cinema, TV, computador), 

formatos (longa, curta, animação, séries), temas, etc. Avalie com eles quanto 

tempo dedicam a atividades que envolvem produtos audiovisuais – se veem 

novelas, se realizam eles mesmos pequenos filmes para o Youtube, se trocam 

material entre si, etc.

Relembre com seus alunos que os seres humanos sempre procuraram 

registrar suas atividades. Desde a pré-história deixaram nas paredes das 

grutas pinturas que relatavam as suas ações como cenas de caça, danças e a 

criação de animais. Analise com eles algumas dessas imagens, que podem 

ser facilmente encontradas na internet. 

Prossiga mostrando que outras técnicas foram desenvolvidas - pinturas, 

desenhos e gravuras, mas que até o século 19 não havia sido possível 

registrar o movimento. O fotógrafo inglês Eadweard J. Muybridge desenvolveu 

um sistema para registrar até 24 imagens de um mesmo corpo em movimento. 

As fotos eram apresentadas em sequência e parecia, para o observador, que 

os personagens estavam realmente se mexendo. Peça para que os 

estudantes tragam suas câmeras fotográficas. Proponha o desafio de criar 

uma sequência de movimentos a partir da animação quadro a quadro, usando 

a técnica conhecida como stop motion. Se preciso, recorra novamente à 

internet: existem vários filmes explicando a técnica. Dependendo da 

desenvoltura da turma, sons, música e até falas podem ser inseridos. 

A exibição dos filmes produzidos pode ser um grande evento envolvendo 

outras turmas e séries.  Para saber mais:

http://www.ancine.gov.br/.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12485.htm

http://www.escoladarcyribeiro.org.br/

http://www.matizar.com.br/

http://www.sicavrj.org.br/

http://stic.com.br/plus/

http://www.sindcine.com.br/site/

http://www.riocontentmarket.com.br/
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 BANCO DE ATIVIDADES

LEI DA TV PAGA: UMA TRANSFORMAÇÃO RADICAL NO MERCADO 

BRASILEIRO DE AUDIOVISUAL
Apenas 30 minutos a mais por dia de programação nacional provocam 

uma pequena revolução para público, profissionais, produtores e 

exibidores.
 
A Lei 12.485, conhecida como Lei da TV por assinatura, depois de longamente 

discutida no Congresso Nacional, foi sancionada em 2011. Desde então, 

canais que exibem filmes, séries, animação e documentários passam a ter 

obrigação de dedicar três horas e 30 minutos semanais de seu horário nobre 

para conteúdos brasileiros. A transformação aconteceu de forma gradativa, 

atingindo a totalidade em setembro de 2013, e agora todos os canais já estão 

obrigados a cumprir a chamada “cota”. 

De início os dois lados – canais de TV e produtoras nacionais – viveram um 

momento de suspense e estranhamento. As empresas produtoras brasileiras 

não tinham, até então, tradição na produção de projetos de ficção, e esta seria 

a principal demanda dos canais de séries e internacionais. Os canais, por sua 

vez, temiam a interferência no seu perfil e no padrão de qualidade. Passados 

três anos desde a criação da lei, representantes de todos os envolvidos nesta 

transformação estiveram reunidos para avaliar as consequências da lei. 

Debora Ivanov, diretora do Sindicato da Indústria Audiovisual do Estado de 

São Paulo, Mara Lobão, produtora, e Maria Carolina Telles, supervisora de 

produção e desenvolvimento do canal Discovery discutiram as vantagens, 

desvantagens e possibilidades para o futuro do cenário do audiovisual 

brasileiro,construído pela nova lei.

A 12.485 abriu oportunidades de crescimento para diferentes segmentos do 

mercado: para as produtoras, pela enorme demanda de conteúdos nacionais 

e independentes inéditos, para as programadoras brasileiras, já que a lei 

levará ao aumento de canais de TV brasileiros de espaço qualificado, e para 

as programadoras estrangeiras, que terão uma proximidade maior do público 

brasileiro.  Isto sem falar em atores, roteiristas, diretores, figurinistas, 

cenógrafos, eletricistas, enfim, todas as carreiras e profissões ligadas à cadeia 

produtiva do audiovisual. A primeira constatação é a de que este é um 

momento único, histórico, porque, além da implementação da lei da cota, mais 

dois fatores contribuem para a explosão que se vê no mercado. Primeiro, com 

a famosa ascensão da classe C, houve um grande aumento da base de 

assinantes, ou seja, temos hoje mais pessoas vendo TV a cabo, buscando 

novidades, assuntos de interesse, novas histórias. Aliado a isso, a evolução 

tecnológica - que hoje permite ao usuário ver filmes, séries e programas na TV, 

no computador de mesa, no laptop, no tablet e no celular - multiplica a 

demanda e as oportunidades de exibição e distribuição.
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Outra coisa que se percebe é que a cota nem é tão grande assim - cerca de 

meia hora por dia - mas foi o suficiente para causar uma revolução no setor 

produtivo do audiovisual, abrindo um espaço para o conteúdo brasileiro num 

segmento muito importante é o da TV a cabo.  

O mercado brasileiro está se formatando, com os profissionais – 

especialmente os de roteiro - se capacitando no sentido de produzir conteúdo 

de ficção e não-ficção (factuais, de estilo de vida, doc-reality),  formatos que 

para o mercado brasileiro são muito novos. É uma metodologia diferente, é 

uma técnica diferente, um jeito diferente de se conseguir contar a história, e 

que ainda é pouco conhecida e desenvolvida no Brasil. Mas audiovisual não é 

sinônimo apenas do trio roteirista- diretor – ator. A cadeia produtiva do AV é 

enorme, e abrange áreas tanto artísticas quanto técnicas: figurinistas, 

maquiadores, camareiros, maquinistas, eletricistas, assistentes, produtores 

de elenco, preparadores de atores, cenógrafos, continuistas, cenotécnicos, 

diretores de arte... é uma oportunidade para muitas áreas, e que conhece o 

assunto garante: está faltando tudo, de roteirista a carregador.
 
Para quem ainda não pegou o “bonde da história” e procura a porta de entrada 

para este mercado, o primeiro passo é se associar a uma casa produtora. O 

audiovisual é uma indústria, uma estrutura mais ou menos sistematizada, e, 

salvo algumas exceções, estar vinculado a uma produtora – como contratado 

ou freelancer, e seja qual for a função – é a melhor forma de ganhar 

capacitação profissional, realizar contatos, mostrar seu trabalho e apresentar 

suas idéias. Também é importante participar dos encontros que acontecem 

regularmente e que reúnem profissionais, produtoras e canais de TV. Estes 

encontros são uma excelente oportunidade de conhecer o perfil das 

emissoras, suas necessidades em termos de programação, seus canais para 

apresentação de projetos, os formatos de apresentação desses projetos, 

estabelecer redes de contato pessoal, etc.
 
Além disso, existem ainda os pitchings, espécie de reuniões para defesa oral 

de um projeto, os editais, as linhas de fomento, as leis de apoio à cultura, etc. 

De acordo com quem já viveu a experiência, conquistar seu espaço no 

mercado, mesmo um mercado aquecido como o nosso neste momento, é um 

caminho longo, no qual todo trabalho é bem-vindo, tanto como fonte de renda 

quanto de aprendizado.
 
Mas a palavra de ordem é “diálogo”, e toda lei nova, toda política publica nova, 

precisa de tempo para amadurecer. O mercado está sendo lapidado aos 

poucos, e a meta é encontrar um denominador comum que permita à indústria 

audiovisual brasileira acontecer de verdade.
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1) Veja a íntegra do debate em:

 https://www.youtube.com/watch?v=1UWpgGzNCGc

2) Analise com seus alunos os créditos de um filme, novela ou série. Veja 

com eles quantas são as diferentes áreas e tarefas, e quantas pessoas 

estão envolvidas em episódios de, por vezes, apenas meia hora de 

duração. 

3) O universo do audiovisual, embora bastante presente no dia-a-dia, ainda é 

uma “caixa-preta” para a maioria dos jovens que tem contato apenas com 

o seu resultado – o filme, a novela, o episódio do seriado. Procure montar 

com eles um “Livro Branco do Audiovisual”, com os termos mais técnicos, 

as definições das carreiras e as instituições públicas e privadas mais 

tradicionais na área. 

4)Existe, na sua comunidade, bairro ou região, algum projeto de 

audiovisual? Visite ou convide alguém do projeto para conversar com a 

turma. Consulte a instituição que promove o projeto sobre a possibilidade 

de parcerias. 

 PARA PENSAR 
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A POPULARIZAÇÃO DO AUDIOVISUAL: CADA EZ MAIS, UMA 

CÂMERA NA MÃO E UMA IDÉIA NA CABEÇA

Câmeras menores, melhores e mais baratas, celulars e tablets tornaram a 

produção e a exibição de filmes cadavez mais rápidas, simples e quase sem 

custos. Que efeitos isso pode causar?

Uma pesquisa do Instituto Pereira Passos no Complexo do Alemão indicou 

que 90% dos freqüentadores da sala de cinema inaugurada lá em 2010 nunca 

tinha ido ao cinema até então. Uma taxa quase inacreditável, considerando 

que são moradores de uma comunidade encravada no meio de uma das 

maiores cidades do Brasil e da América Latina. Ao mesmo tempo, embora a 

pesquisa não tenha este dado, é quase certo que todos, ou pelo menos a 

esmagadora maioria dos “sem-cinema” tenha no bolso um celular com 

câmera e acesso à internet. Em outras palavras, são cineastas em potencial. 

Cinema, TV, Internet, indústria cinematográfica e filmetes caseiros são as 

várias faces de um mesmo universo, o da produção audiovisual. Os 

realizadores que começaram suas carreiras há de 20, 10 anos vivem hoje em 

um outro mundo, talvez nunca imaginado por eles.  Crianças, jovens e adultos 

de todas as idades utilizam celular, câmeras fotográficas e de vídeos para 

gravar situações cotidianas a qualquer hora. Cenas cuja filmagem custava 

milhares de dólares agora podem ser conseguidas com um equipamento de 

preço médio de US$ 400, sem perda de qualidade. Assim, produções de 

todos os gêneros e formatos pipocam nos sites todos os dias. 

Se a produção e a distribuição têm muito a ganhar com os novos formatos e a 

sua popularização, qual o futuro da comercialização? Veremos no universo 

das imagens a repetição do fenômeno já registrado na indústria fonográfica, 

onde nunca tantos ouviram tanta música, mas poucos estão dispostos a 

pagar por ela? Diante deste cenário, o que mais instiga os criadores quanto ao 

futuro da imagem em movimento? Para discutir a consequência desta 

popularização para o cinema, a TV e para a própria internet, estiveram 

reunidos o produtor cultural Anderson Quack, a gerente de projetos da 

RioFilme Márcia Mansur e a coordenadora de produção Mariana Ferraz. 

O barateamento e a facilidade de acesso tanto ao hardware quanto aos 

softwares e ferramentas de gravação, edição e publicação de produtos 

audiovisuais criaram uma onda irreversível de popularização desta forma de 

registro. Instituições de ação social – ONGs, escolas, etc - passaram a incluir 

a capacitação profissional nesta área em seus projetos, e os jovens das 
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camadas populares rapidamente se apropriaram dela para contar sua própria 

história, para serem protagonistas daquilo que eles mesmos consumiam. 

Ao mesmo tempo, os filmes de arte, filmes nacionais, documentários, etc, 

permanecem pouquíssimo tempo em cartaz, alcançando um público muito 

pequeno, e só agora, com a Lei da TV Paga, as TVs por assinatura estão 

abrindo suas grades para produtos nacionais. Aparentemente, os benefícios 

da produção audiovisual alcançaram mais a etapa da produção que a do 

consumo. 

O cenário e as soluções não são ainda claros para ninguém. Tudo está 

acontecendo no agora, se formando. Existe uma grande quantidade de 

coisas que sendo produzidas, de boa qualidade, para as quais não há saída, 

não há escoamento, não há público. De fato, a internet é um caminho muito 

importante, mas como disponibilizar material na rede sem que ele se torne 

apenas mais um vídeo? A internet é um veículo que valoriza o que é exibido? 

Ou, ao contrário, banaliza? E ela se presta a qualquer formato? Filmes 

pensados para a tela grande, a sala escura e a fruição coletiva têm a mesma 

receptividade quando vistos num tablet?

Uma saída para a questão da exibição está no fomento público para a criação 

e democratização do acesso às salas de cinema, como foco na formação de 

plateia. Construir salas de cinema em bairros onde há maior demanda por 

salas, e trabalhar para superar os obstáculos identificados. No caso do 

Alemão, por exemplo, a pesquisa citada indicou ainda que o preço do 

ingresso, a distância, as dificuldades de mobilidade urbana e a falta de 

informação eram os principais impedimentos para a frequência.

 

Num plano mais abstrato, um aspecto a observar, decorrente da 

popularização das formas de captação e exibição, é o do possível surgimento 

de uma nova estética, com o abandono gradativo da estética do cinema 

clássico, ou se o que está surgindo é uma recriação dos conceitos. 
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1) Veja a íntegra do debate em:

https://www.youtube.com/watch?v=47VmN8rrpNk

2) Produza um curta-metragem com seus alunos. Cada dupla, ou trio, fica 

responsável por uma área: roteiro, maquiagem, direção, figurino, etc. A 

história pode ser original, criada pelos alunos, ou a adaptação de um texto 

conhecido. Se possível, a edição também pode ficar sob a 

responsabilidade da turma. 

3) Proponha a criação de um cineclube na sua escola. 

4)Existe, na sua comunidade, bairro ou região, algum projeto de 

audiovisual? Visite ou convide alguém do projeto para conversar com a 

turma. Consulte a instituição que promove o projeto sobre a possibilidade 

de parcerias.

 PARA PENSAR 
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O MERCADO DE TRABALHO E  O PROFISSIONAL DE AUDIOVISUAL:  

A TEORIA E A PRÁTICA
Vivendo um momento de enorme demanda por produção de 

conteúdo, o mercado de trabalho do profissional de audiovisual vive 

crise de amadurecimento

Até pouco tempo, não havia formação teórica voltada para o mercado 

audiovisual. Profissionais das mais diferentes áreas se aventuravam no 

cinema e ali desenvolviam um currículo totalmente baseado na experiência 

prática. Hoje, os tempos são outros: houve um aumento na oferta de cursos 

universitários na área de cinema e vídeo. Porém, nem sempre um bacharel 

em cinema está apto a atuar no mercado ao sair da universidade, e vemos 

cada vez mais bons profissionais surgirem em cursos técnicos ou até mesmo 

autodidatas. E ainda: aumentam os projetos de capacitação em áreas de 

favela e periferia, revelando talentos para o mercado.

Fica a questão: o mercado deve se fechar ao profissional sem formação 

teórica, ou os cursos de cinema devem fazer prevalecer a prática sobre a 

teoria?

Rafael Dragaud, roteirista e diretor, Luciano Vidigal, ator, professor de teatro 

do Grupo Nós do Morro e cineasta, e Patrícia Rebello, doutora e mestra em 

Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

conversaram sobre as características e dificuldades da formação do 

profissional de audiovisual. 

O grande momento que a indústria do audiovisual viveu e está vivendo é o do 

surgimento e expansão da tecnologia digital. Quando ainda feito 

exclusivamente na película, o cinema sempre foi uma arte muito cara, e por 

isso mesmo mentinha uma distância quase mítica entre o público e os 

realizadores. O recurso digital facilitou o acesso do espectador comum aos 

papéis de criadores e produtores. Isto foi uma grande transformação. Quem 

tem hoje menos de 18 anos já nasceu na sociedade da imagem, onde é 

comum a comunicação entre duas pessoas acontecer não com palavras, mas 

com selfies, filmes ou gifs animados. 

Neste cenário, em que todos somos amadores, a formação do profissional de 

audiovisual entrou em crise de identidade. A universidade,as escolas 

técnicas, os cursos livres, etc, devem formar as pessoas para irem para o 

mercado, preparadas técnica e esteticamente para lidar com o que já existe, 

na certeza da empregabilidade, ou elas devem ser estimuladas a desafiar o 

mercado, rompendo com padrões, inserindo inovações, mas com  risco à sua 

empregabilidade? A questão talvez seja encontrar o difícil equilíbrio, o meio 
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termo entre o conhecimento já cristalizado e as mudanças formais e 

tecnológicas que não param de acontecer. É uma via de mão dupla que 

começa a se reinventar.

As escolas de cinema ainda estão presas a um modelo que é o de análise de 

filmes e estudo da obra dos nomes consagrados. Existe uma distância entre 

os jovens que já nasceram e cresceram com grande intimidade com o mundo 

das imagens e a formação que a universidade ainda é capaz oferecer. Hoje 

temos uma maneira consolidada de entender o cinema e o audiovisual, 

academicamente aceita e reproduzida, mas, ao mesmo tempo, já existe um 

repertório muito grande dentro da produção e das vivências do digital, que 

ainda precisa ser assimilado para poder ser transformado em um novo 

escopo teórico, em novos cânones.

Além da formação técnica - aquela que prepara o profissional para lidar com 

as ferramentas de seu ofício - em se tratando de audiovisual também é 

preciso pensar na formação estética, conceitual, ideológica, e as 

manifestações populares de junho de 2013 foram um excelente laboratório 

para se perceber a quantidade de discursos que podem ser criados a partir de 

uma mesma imagem. Veiculadas pela grande imprensa, pelas redes sociais e 

pela imprensa alternativa, a mesma cena teve – ou pode ter – interpretações 

diferentes e até opostas. 

Com a apropriação do audiovisual pelas classes populares, a questão da 

estética ganha relevância, e pode ser longamente discutida, com muitos 

exemplos e – talvez – nenhuma certeza. O profissional de AV – seja o diretor, o 

roteirista, o produtor – que tem raízes nas comunidades, frequentemente é 

alvo de cobranças no sentido de ser, necessariamente, responsável e porta-

voz do seu “quintal”. Isso acaba se tornando uma camisa de força para a 

criatividade, limitando as escolhas estéticas e os caminhos narrativos do 

criador.  O cinema é uma forma de expressar um sentimento, expressar uma 

opinião, uma forma de se comunicar com o mundo, e o profissional que vem 

da comunidade deve se esforçar para se livrar dos discursos prontos, do 

clichê, humanizando o que às vezes é visto como um estereótipo, para ter 

liberdade de propor dentro da arte. 
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1) Veja a íntegra do debate em:

https://www.youtube.com/watch?v=P4bo7ASiCB4

2) Procure saber se na sua comunidade existe alguma escola, curso livre ou 

projeto social de formação na área de audiovisual. Em caso positivo, 

covide um dos professores para um bate-papo com sua turma sobre a 

carreira. 

3) Divida a turma em grupos e nomeie cada um dos grupos com uma função – 

diretor, roteirista, produtor, cenógrafo, figurinista, etc – promova a “Feira 

das profissões”, dia em que cada grupo deve apresentar sua “profissão” 

aos demais. Estimule seus alunos a usarem todos os recursos – 

entrevistas, filmes no Youtube, pequenos esquetes teatrais, etc, - para 

explicar o que cada um faz dentro da produção de um fillme. 

4) Existe algum filme feito sobre seu bairro, comunidade ou região? Procure 

assistir com seus alunos e convide seus realizadores para um bate papo. 

5)  Caso não exista, que tal sua turma realizar um pequeno documentário?

 PARA PENSAR 
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 CURRÍCULOS DO EIXO
TEMÁTICO CULTURA URBANA

Debora Ivanov – Advogada e produtora cultural, diretora do Sindicato da 

Indústria Audiovisual do Estado de São Paulo – SIAESP e sócia da Gullane 

Entretenimento. Em atividades de inclusão social, atua como Diretora 

Executiva do Instituto Querô, organização voltada para a inserção no 

mercado audiovisual de jovens na região portuária de Santos (SP). 

Mara Lobão – Produtora e diretora, sócia da produtora carioca Panorâmica 

Comunicação, produtora executiva de programas dos canais canais GNT, 

Multishow e Futura. Formada pela PUC / RJ em Comunicação Social, com 

cursos de especialização em cinema em Los Angeles.

Maria Carolina Telles – Supervisora de produção e desenvolvimento do 

canal Discovery, de TV por assinatura. Foi produtora, diretora e roteirista nas 

TVs Globo e Record. 

Márcia Mansur - Gerente de Projetos na RioFilme

Mariana Ferraz – Formada em Comunicação Social, sempre trabalhou com 

produção audiovisual. Produtora e diretora, coordenadora de produção da 

Matizar.

Anderson Quack – Produtor cultural, diretor de teatro, de comerciais, de TV 

e de cinema. Autor do livro autobiográfico “No olho do furacão”. Secretário-

geral da Central Única das Favelas (Cufa).

Rafael Dragaud - Roteirista e diretor. Na TV Globo, além dos programas de 

Regina Casé, trabalhou no Fantástico e no Som Brasil e Amor e Sexo. Foi 

diretor do programa Conexões Urbanas, do AfroReggae,  o roteirista de 5 x 

favela – Agora Por Eles Mesmos. Esteve na produção executiva de Falcão, 

os meninos do tráfico. 

Luciano Vidigal - Ator, professor de teatro do Grupo Nós do Morro e 

cineasta. É um dos diretores do filme 5 x favela – Agora Por Eles Mesmos, 

ganhou prêmios em 2010 com seu episódio " Concerto para Violino". Diretor 

de Copa Vidigal. Foi preparador de elenco em "Cidade de Deus" de 

Fernando Meirelles e atuou em mais de 13 filmes. 

Patrícia Rebello - Doutora e mestra em Comunicação Social pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com pesquisa orientada 

para o campo do cinema documentário. Membro do comitê de seleção de 

curta-metragens do Festival Internacional de Documentários É Tudo 

Verdade.
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 REALIZAÇÃO

Sede Rio de Janeiro

Rua da Lapa, nº 180 – Centro - Rio de Janeiro/RJ

Tel.: + 55 21 3095.7200

Contatos 

www.afroreggae.org

facebook.com/afroreggaeoficial

twitter.com/AfroReggae

É permitida a reprodução dos conteúdos desta publicação, desde que citada 

a fonte. Reproduções para fins comerciais são proibidas.

Presidente do GAS

José Junior

Coordenadora do NAR

Bruna Camargos

Coordenador do Projeto Cultura de Ponta

Luiz Lopes

Conselho Editorial

Ana Rosa Reis

Bruna Camargos

Danilo Costa

Diego Dadalt

Fabiana Guzman

Jefferson Oliveira

Larissa Lage

Luana Cabral

Luna Rozenbaum

Rafael Ruas

Thales Santos

Texto e Sistematização do Catálogo

Lilian Sapucahy

Supervisão Editorial

Marcelo Garcia
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