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Resumo

O presente artigo propõe uma contextualização da produção audiovisual no Rio Grande 
do Norte e as políticas públicas pensadas para o setor, trazendo apontamentos 
preliminares acerca da emergência de longas-metragens realizados no Estado, em sua 
maioria apresentando um caráter experimental e colaborativo. Após realizar um 
levantamento de longas-metragens produzidos entre janeiro de 2010 e junho de 2017, 
foram aplicados questionários para obter dados sobre a produção, exibição, distribuição 
e perfil dos realizadores, problematizando os modos de produção e circulação dessas 
obras. 
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Com os fluxos informacionais, econômicos, políticos e sociais decorrentes do 

processo de globalização, é possível notar repercussões profundas nas culturas, vista por 

alguns como nicho a ser explorado economicamente e forma de difundir padrões 

culturais (FERNANDES, 2011). Dentro desse processo de integração desigual, há um 

movimento em contraposição a esta tendência, na qual as identidades buscam se afirmar 

em um contexto globalizado (ORTIZ apud PAULINO, 2000).

Em relação a esse cenário, García-Canclini comenta que “a globalização é um 

movimento de fluxos e redes (...). Não há um consenso sobre quando começou, nem de 

que modo se relaciona com as culturas nacionais e locais” (2008, p. 69-70).  García-

Canclini (2000) defende que a noção de identidade cultural não deve ser tratada com 

pretensões de “pureza”; e sim considerar as diversidades que a integram, diante dos 

processos de hibridação por quais passam as sociedades contemporâneas. 

1 Trabalho apresentado no GP Cinemado XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
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3 Orientador do trabalho. Professor do Departamento de Comunicação Social da UFRN, email: 
juciano.lacerda@gmail.com.  
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Segundo Fernandes (2011), considerando-se as sociedades ocidentais modernas, 

a cultura foi historicamente tratada como questão secundária nas questões políticas, 

sendo os direitos culturais entendidos de segunda geração, como consequência do 

aprofundamento dos direitos civis e políticos. Segundo a autora, essa concepção sofreu 

alterações após a 2ª Guerra Mundial, quando os Estados passaram a se debruçar sobre as 

questões culturais. Nesse sentido, aponta a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

de 1948, como um marco, ancorado na universalidade e integralidade dos direitos 

humanos, no qual os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais formam 

uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada.

Da segunda metade do século em diante, as Constituições alargaram os 

horizontes da proteção da cultura, surgindo daí a ideia de direitos culturais como 

direitos fundamentais do homem. No Brasil, a cultura figuraria nos textos 

constitucionais a partir de 1934, mas é na Constituição de 1988 que se fala pela primeira 

vez em direitos culturais (FERNANDES, 2011).

Sintonizada com a compreensão de cultura como um direito e objeto de 

deliberação politica a ser assegurado a todo cidadão, Chauí (1995) propõe que a política 

cultural esteja sintonizada com a necessidade de criação de uma nova cultura política, 

no sentido de se construir uma cidadania cultural, possibilitando tornar visível um novo 

sujeito social e político que se reconheça como sujeito cultural. Nesse sentido, o Estado 

deveria incentivar a participação e protagonismo dos indivíduos e grupos, 

compreendendo-os como sujeitos culturais, sociais e políticos.

Política Cultural no Brasil 

Em relação ao conceito de política cultural, Fernandes (2011) pontua que se 

refere à ação de organização da cultura - seja por parte do Estado, nos níveis federal, 

estadual e municipal, ou de particulares, como instituições públicas ou privadas, 

empresas, organizações não governamentais, dentre outros. A autora propõe que a 

política cultural serviria para o controle da cultura no sentido de promover sua 

democratização e alerta ainda para considerar a cultura não apenas como manifestações 

artísticas:

Uma interpretação corrente, porém limitada, desse conceito é a que 
considera como Política Cultural somente as ações organizadas em 
torno da questão artística (artes plásticas, música, teatro, museus etc.), 
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quando a cultura envolve níveis mais complexos (cultura popular, 
indústria cultural). O equacionamento das diferentes modalidades de 
expressões simbólicas e culturais, sem predomínio de uma sobre as 
outras, ou mesmo das imposições de objetivos políticos sobre os 
culturais, tem-se configurado como o principal desafio para a 
formulação de políticas na área da cultura. (FERNANDES, 2011, p. 
175-176) 

Assim, em relação ao papel do Estado quanto às políticas culturais, 

compreendemos que deve ser pensado 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). Além disso, 

compreendemos a necessidade de a política cultural do Estado ter como bases a 

democratização, participação, descentralização e pluralidade. 

No entanto, é possível perceber diferentes formas de o Estado se relacionar com 

a cultura, o que reflete na condução dessas políticas. Tendo como recorte as políticas 

públicas voltadas ao audiovisual brasileiro a partir da extinção da Empresa Brasileira de 

Filmes - Embrafilme4, em 1990, pelo governo de Collor de Melo, é possível distinguir 

uma perspectiva de inspiração liberal com um modelo de gestão mais ativo na 

formulação e execução de políticas culturais5, como veremos a seguir. 

Políticas Públicas para o Audiovisual Brasileiro 

Após a extinção da Embrafilme, encerrando um ciclo de intenso desenvolvimento 

do setor impulsionado por fomentos estatais diretos, o cinema brasileiro passou por um 

momento de recessão. Tendo que adaptar-se às novas condições de produção 

decorrentes do fomento indireto, os cineastas e produtores foram encontrando novas 

formas de desenvolver o mercado cinematográfico ao longo da década de 1990, 

buscando financiamento através das leis de incentivo fiscal, como a Lei Rouanet e a Lei 

do Audiovisual6 (MARSON, 2009). 

4 A Embrafilme foi criada através do decreto-lei Nº 862, de 12 de setembro de 1969, e extinta pela Lei No 8.029, de 
12 de abril de 1990, durante Programa Nacional de Desestatização (PND) do governo de Fernando Collor de Mello. 
5 Chauí (1995) distingue quatro modalidades recorrentes de relação do Estado com a cultura no Brasil: a liberal, a do 
Estado autoritário, a populista e a neoliberal, ao mesmo tempo em que faz apontamentos e problematiza a 
necessidade de se pensar e empreender uma política cultural sintonizada com a construção de uma nova cultura 
política. 
6 A Lei Rouanet (Lei nº 8.313/91) foi promulgada por Fernando Collor de Mello de 23 de dezembro de 1991, 
enquanto a Lei do Audiovisual (Lei Nº 8.685/93) foi publicada em 20 de julho de 1993 por Itamar Franco. Ambas 
consistem em uma política de incentivos fiscais que possibilita a renúncia do imposto de renda devido por pessoas 
jurídicas e físicas para projetos culturais.
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Os primeiros filmes viabilizados através da captação desses recursos foram lançados 

comercialmente em 1995, já no governo Fernando Henrique Cardoso, que deu 

continuidade às políticas culturais empreendidas nos governos anteriores. Diante dos 

gargalos enfrentados pelos mecanismos de incentivo e dos desafios para o segmento, o 

setor cinematográfico reuniu-se no III Congresso Brasileiro de Cinema (CBC)7, abrindo 

se caminho para a formação da Agência Nacional do Cinema (Ancine). 

Apesar de ter sido criada em 20018, a Ancine só começaria a funcionar 

efetivamente no ano de 2003 (MARSON, 2009, p. 163), contando com os recursos da 

Condecine - Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica 

Nacional. Com a Ancine, o cinema brasileiro pôde acompanhar inúmeras mudanças ao 

longo do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que tiveram continuidade durante a 

primeira gestão de Dilma Roussef. 

Em contraste com o modelo de inspiração liberal, em que o 
papel do Estado era, no máximo, regulador, (...) o governo Lula 
propunha um novo modelo de gestão cultural, em que o Estado 
passava a ser mais ativo na formulação e execução de políticas 
culturais. (IKEDA, 2015, p. 100)

Nesse contexto, surgem outros mecanismos decisivos para as políticas públicas 

voltadas ao audiovisual e desenvolvidas durante os governos sucessores: o Fundo 

Setorial do Audiovisual (FSA)9, destinado ao fomento da cadeia produtiva da atividade 

e, anos mais tarde, a criação da Lei 12.485/11, conhecida como Lei da TV Paga, que 

regula e incentiva a produção e circulação de conteúdo audiovisual brasileiro na TV por 

assinatura. 

Atualmente, o FSA se tornou um dos principais mecanismos de incentivo ao 

audiovisual brasileiro, realizando investimentos em vários elos da cadeia produtiva. 

Desde 2009, o Governo Federal, através da Ancine, vem lançando editais específicos 

com recursos do Fundo, como os do Programa Brasil de Todas as Telas10. No eixo da 

7 O III CBC foi realizado em Porto Alegre, de 29 de junho a 1 de julho de 2000. Cf. IKEDA, 2015, p. 35.
8 A medida provisória 2.228-1/01 previa um tripé institucional que compreendia a criação da Ancine, com função de 
regular, fiscalizar e fomentar a atividade cinematográfica brasileira; do Conselho Superior de Cinema (CSC), 
responsável pela formulação das políticas do setor; e da Secretaria do audiovisual (SAv), responsável pela produção 
de curtas e médias metragens, formação de mão de obra, difusão de filmes por meio de festivais de cinema no pais e 
preservação e restauração do acervo cinematográfico brasileiro. (IKEDA, 2015, p. 40-41). 
9 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 (2015), as primeiras chamadas públicas do FSA foram lançadas apenas em 
dezembro de 2008 e os resultados publicados em 2009.
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produção, têm sido publicadas anualmente chamadas públicas do Prodecine - Programa 

de Apoio ao Desenvolvimento do Cinema Brasileiro e do Prodav - Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro11. 

Foi a partir desse modelo de gestão em que o Estado passou a ser mais ativo na 

formulação e execução de políticas cinematográficas, culminando na criação e 

manutenção de importantes mecanismos de fomento direto e indireto, que as políticas 

públicas para incentivar o audiovisual brasileiro passaram a ter reflexos mais 

significativos no Rio Grande do Norte (COELHO, 2016). No entanto, ainda são poucos 

os realizadores que têm acesso a estes mecanismos, assim como às incipientes 

iniciativas por parte das instâncias estaduais e municipais voltadas ao incentivo ao 

audiovisual no Estado. 

Apontamentos Preliminares sobre a Produção Audiovisual no Rio Grande do 

Norte 

À margem dos polos de produção cinematográfica no Brasil, o audiovisual 

produzido no Rio Grande do Norte ainda é pouco conhecido no cenário nacional, ainda 

que venha crescendo em termos de quantidade e visibilidade no âmbito local nos 

últimos anos. Cientes das dificuldades do segmento, da carência de documentação 

histórica e de pesquisas que pudessem mensurar esse cenário emergente, em 2016 a 

ABDeC/RN – Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas do Rio 

Grande do Norte, entidade representativa da classe, encabeçou um projeto que teve 

como fruto o livro “Claquete Potiguar – Experiências Audiovisuais no Rio Grande do 

Norte”, publicação que reúne dez artigos sobre o audiovisual no Estado a partir dos anos 

2000. 

Nele, uma pesquisa elaborada por Sckaff e Cruz (2016) traz uma análise da 

produção e exibição de obras audiovisuais locais, tendo como recorte o quadro de 

associados da ABDeC/RN. Considerando os associados ativos da instituição, os autores 

10Lançado 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.
11 As chamadas públicas do Prodecine são voltadas 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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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. No entanto, a pesquisa se 

limitou aos associados da entidade, totalizando 47 membros, dos quais 35 responderam 

ao questionário aplicado. Assim, os autores sugerem que novas análises possam alargar 

o olhar da produção potiguar na atualidade.

O estudo citado nos dá pistas, mas seguramente não reflete a complexidade do 

cenário atual. Todavia, compartilhamos da percepção dos autores: “Grosso modo, são 

filmes de baixo orçamento, realizados por meio de editais, leis de incentivo, coletivos 

ou outras formas autônomas e que circulam em sistemas alternativos de exibição” 

(SCKAFF e CRUZ, 2016, p. 22)

É possível afirmar que, no período de 2010 a 2016, a produção audiovisual 

independente no Rio Grande do Norte consistiu majoritariamente em filmes de curta-

metragem, havendo poucas obras de média, longa-metragem, telefilmes ou séries para 

TV e internet. Em geral, são produções idealizadas por realizadores independentes, que 

fazem uso de diferentes estratégias para viabilizar seus filmes: equipe colaborativa, 

coletivos audiovisuais e profissionais independentes que, muitas vezes, utilizam 

recursos próprios ou fazem uso de financiamento colaborativo. 

Percebe-se também que apenas pequena parcela dos profissionais faz uso do 

financiamento público para viabilização de suas obras, seja na esfera federal, estadual 

ou municipal, através de editais, leis de incentivo, premiações, dentre outros 

mecanismos. 

Considerando as políticas públicas existentes no âmbito do Rio Grande do Norte 

para incentivar o segmento audiovisual, destaca-se a Lei Câmara Cascudo (RN)12

,mecanismo que prevê abatimento do ICMS devido por empresas situadas no Estado 

que apoiarem financeiramente projetos culturais, e Lei Djalma Maranhão (Natal)13, que 

prevê abatimento do ISS ou IPTU de pessoa física ou jurídica domiciliadas no muni

cípio de Natal que apoiarem financeiramente projetos culturais. Além desses 

dois mecanismos de renúncia fiscal, há ainda o Fundo de Incentivo à Cultura do 

12Conhecida como Lei Câmara Cascudo, a Lei nº 7.799, de 30 de setembro de 1999dispõe 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. 
13A 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.
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município de Natal14, no qual a Prefeitura lança um edital que contempla vários 

segmentos; e o Cine Natal15, único edital específico para o audiovisual e que atualmente 

contempla apenas produções de curtas-metragens. 

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

utilizados pelo setor audiovisual para viabilizar a produção, sendo no entanto 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 de 

Incentivo a Cultura – FIC abrange todas as manifestações artísticas e culturais, constata-

se que o Cine Natal é o único mecanismo pensado exclusivamente para atender o 

segmento (COELHO, 2016). 

Diante deste cenário e vendo a necessidade de articulação política, em 2013 os 

profissionais do audiovisual se organizaram e decidiram fortalecer a ABDeC/RN, 

entidade representativa do audiovisual cuja seção local foi fundada em 2000. A 

retomada da entidade foi importante para encabeçar sucessivas tentativas de diálogo 

com o Estado, e suas reuniões periódicas acabaram se constituindo como um espaço de 

discussão sobre questões de interesse da classe16. 

Além das reuniões presenciais, divulgadas no blog e fanpage da entidade no 

facebook17, os profissionais do audiovisual do Estado se articulam virtualmente através 

de três principais canais: o Fórum Audiovisual do RN, grupo de e-mails criado em 

2009, que até o fechamento deste artigo18 contava com 261 membros cadastrados; Rede 

Economia Criativa do Audiovisual no RN, grupo aberto no facebook que conta 

atualmente com 1.441 membros; e APL19 do Audiovisual, grupo no whatsapp que conta 

14No 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.
15Promovido pela Prefeitura de Natal, a primeira edição do edital Cine Natal foi lançada em 2013, e 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 teve suplementação da Ancine e premiou 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. 
16 No entanto, é possível perceber que as reuniões promovidas pela entidade ainda continuam centradas na capital, o 
que reflete na pouca participação e baixo índice de realizadores associados do interior do Estado.  
17 O blog encontra-se disponível no endereço www.abdecrn.wordpress.com. Link da página no facebook: 
https://www.facebook.com/abdcrn. 
18 Os dados coletados referem-se ao número de membros existentes até 09/07/2017.
19 APL refere-se a “Arranjo Produtivo Local”, fruto de um projeto idealizado pela ABDeC/RN aprovado no edital 
lançado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e o Ministério da Cultura 
(MinC) para a seleção de 27 Arranjos Produtivos Locais Intensivos em Cultura. Ao final do processo, em 2014, foi 
elaborado um Plano De Desenvolvimento Do Arranjo Produtivo Local, fornecendo dados sobre o cenário e potenciais 
caminhos para o setor.
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atualmente com 78 membros. Nestes espaços, os profissionais fazem uso, em sua 

maioria, para divulgar produções e eventos, além de debater questões de interesse do 

segmento.

Foi utilizando estes canais que a classe audiovisual se organizou e promoveu, em 

setembro de 2015, o movimento Claquetada Cultural, protesto realizado contra a 

Prefeitura de Natal que visou dar visibilidade às questões do setor, reivindicando o 

pagamento dos editais passados, a manutenção do edital Cine Natal, retomada de um 

grupo de trabalho (GT) junto ao executivo municipal e com participação do segmento 

para formular políticas voltadas ao audiovisual local, dentre outras propostas20. 

O movimento publicou uma carta de demandas, intitulada “Carta Aberta do 

Segmento Audiovisual do RN” e disponibilizada no blog da ABDeC/RN, na qual 

relatava os avanços e entraves que enfrentavam. Assim, tendo como objetivo reafirmar a 

possibilidade de se fazer cinema no Estado e dar visibilidade à produção, o segmento 

audiovisual local manifestava também a necessidade de existirem políticas públicas 

voltadas ao setor que possam incentivar o desenvolvimento desse cenário em 

emergência. 

A produção de Longas-Metragens no Rio Grande do Norte

Diante do cenário de articulação dos profissionais do audiovisual, notamos que 

já na década de 2000 começam a despontar iniciativas em todo o Estado ligadas à 

produção de longas-metragens, além de outros formatos, como séries para TV, 

webséries, e médias-metragens: “Esse cinema notadamente autoral e de baixo 

orçamento produz em sua maioria filmes de curta-metragem (...) e algumas iniciativas 

começam a fortalecer a produção de longas e séries” (SCKAFF e CRUZ, 2016, p. 30-

31). 

Ainda que não se configure como uma produção expressiva em termos 

quantitativos, trata-se de um fenômeno novo no Rio Grande do Norte, visto que, 

segundo Anchieta Fernandes (2007), até então o último longa-metragem potiguar foi 

lançado na década de 8021. 

20 Foram produzidos diversos vídeos sobre a Claquetada Cultural, publicados na página no facebook e disponíveis 
também no canal da entidade: <youtube.com/user/ABDeCRN>. Para mais informações sobre o movimento, conferir 
COELHO (2016, p.48).  



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

9

Cientes das incipientes políticas públicas voltadas à produção audiovisual local, 

temos como hipótese que essas iniciativas são motivadas pelo interesse de produzir 

através de redes colaborativas. Para investigar essa questão, realizamos um 

levantamento de longas-metragens22 produzidos e lançados no Rio Grande do Norte de 

janeiro de 2010 a junho de 2017. Para fins de análise, foram consideradas as obras 

realizadas no RN que tenham a direção assinada por profissionais domiciliados no 

Estado há pelo menos dois anos, desconsiderando as obras de caráter publicitário e/ou 

institucional.

A primeira etapa consistiu na coleta de dados. Para isso, fizemos uso dos canais 

de articulação do audiovisual no Rio Grande do Norte, 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, projeto de extensão 

do IFRN voltado à preservação e circulação de obras audiovisuais do Rio Grande do 

Norte. Dos 366 filmes potiguares disponíveis no acervo, constavam seis longas-

metragens23, dos quais dois já haviam sido mapeados em nossa pesquisa; três foram 

desconsiderados por não se enquadrarem nos critérios de análise24, acrescentando-se 

mais um título à lista. 

Após este levantamento, foram identificados dez filmes para análise: Inácio 

Garapa, um Matuto Sonhador (2010), dirigido por J Gomes; Inácio Garapa um Matuto 

Sonhador 2 - O Retorno (2011), dirigido 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 

21Segundo o autor, a atividade cinematográfica resumiu-se à produção pontual de dois longas-metragens rodados no 
Estado por diretores potiguares: 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 (FERNANDES, 2007, p. 66-67). 
22 Por longa-metragem, compreendemos filmes de duração superior a 70 minutos. 
23 Os filmes identificados foram: 5 anos de cultura da casa do cordel (2012), de Hélio Gomes; São Miguel do Gostoso 
(2011), de Eugenio Puppo; Casas Antigas (2010), de HellyoViturino; Natal, Encruzilhada do Mundo (2011), de Fred 
Nicolau; Eu, Bicho do Mundo – Biografia não autorizada (2015), de Guaraci Gabriel e Carlos Tourinho; e Inácio 
Garapa, um Matuto Sonhador (2010), de J Gomes. Destes, não se enquadravam nos critérios da pesquisa o longa-
metragem “5 anos de cultura da casa do cordel”, tratando-se de um institucional da Casa do Cordel; “São Miguel do 
Gostoso”, dirigido por Eugenio Puppo, realizador não residente no Rio Grande do Norte; e “Casas Antigas”, que não 
havia sido lançado oficialmente até junho de 2017.
24 Longas-metragens produzidos e lançados no Rio Grande do Norte de janeiro de 2010 a junho de 2017, 
desconsiderando-se as obras de caráter publicitário ou institucional, cuja direção foi assinada por profissionais 
residentes e domiciliados no Estado há pelo menos 2 anos.
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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; Irmã Ananília - A Mãe dos Pobres (2016), 

dirigido por Carlos Medeiros; Era Uma Vez Lalo (2017), dirigido por Wigna Ribeiro.

Assim, a segunda etapa da pesquisa consistiu na aplicação de um questionário 

com os diretores dos filmes listados, solicitando informações sobre quatro eixos: 

produção, exibição, circulação e dados gerais do filme e do diretor. Os questionários 

foram aplicados de 7 a 12/07/2017, período em que obtivemos resposta de cinco filmes. 

Análise dos Dados

Os filmes levados em consideração na análise foram: Eu, Bicho do Mundo – 

Biografia não autorizada (2015); Rio Contado (2015); Passo da Pátria: Porto de 

Destinos (2016); Lua de Fogo (2016) e Era Uma Vez Lalo (2017).

Baseando-se no método do Cinema Processo25, “Eu, Bicho do Mundo” foi 

dirigido pelo artista plástico Guaraci Gabriel e pelo realizador Carlos Tourinho, que 

identificam sua obra como um docudrama. Protagonizado pelo próprio Guaraci e tendo 

uma equipe enxuta e formada majoritariamente por amigos, trata-se de um filme 

experimental, cujo roteiro foi construído no decorrer das filmagens em conjunto com os 

atores e equipe. Somando-se recursos dos próprios diretores a pequenos patrocínios de 

empresas, o filme foi majoritariamente rodado em Natal, contando com cenas também 

gravadas na Paraíba, São Paulo e Rio de Janeiro. 

O documentário “Rio Contado”, com direção do documentarista Airton De 

Grande, traz relatos e dados históricos sobre o rio Potengi, além de retomar o desastre 

ambiental ocorrido no rio em 2007, com ampla repercussão na mídia local, denunciando 

os supostos responsáveis pela tragédia. As filmagens ocorreram em diversos municípios 

do Rio Grande do Norte, como Cerro Corá, São Paulo do Potengi, São Gonçalo do 

Amarante, Macaíba e Natal, e foram realizadas com recursos do próprio diretor, 

contando ainda com apoios de pequenas empresas e de profissionais que acreditaram no 

projeto.

25 Cinema Processo refere-se aqui a um sistema de produção que se propunha realizar filmes com uma nova 
metodologia de trabalho, baseada em ação colaborativa e no conhecimento nativo de pessoas de uma determinada 
localidade. Idealizado pelo realizador potiguar Buca Dantas, o Manifesto do Cinema Processo foi publicado no site 
Overmundo em maio de 2006 e  teve entusiasmada repercussão na cena cultural local (OLIVEIRA, 2016) . 
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Já o documentário “Passo da Pátria”, com direção do jornalista e realizador 

Paulo Dumaresq e do fotógrafo Alex Régis, faz um recorte da comunidade do Passo da 

Pátria, uma das mais antigas de Natal, sob os aspectos histórico, ambiental, esportivo, 

cultural e social. Os realizadores arcaram com os custos das gravações, contando ainda 

com colaboração de profissionais e produtoras locais, no sentido de disponibilizar mão 

de obra e equipamentos. 

Estreia do artista plástico Walfran Guedes na direção, a ficção “Lua de Fogo” é 

protagonizada por moradores de Tibau do Sul (RN) e produzida de forma independente 

e colaborativa. O filme traz as desventuras de Lutero, homem rude que retorna ao lugar 

onde nasceu depois de trinta anos na esperança de reaver um terreno do qual é herdeiro. 

Segundo Ferreira (2016), o filme possibilita uma reflexão sobre amores passionais, 

conflitos de gêneros e violência contra a mulher. 

Produzido pelo Buraco Filmes, coletivo audiovisual atuante na cidade de 

Mossoró, “Era uma Vez Lalo” é uma ficção que aborda o universo circense a partir das 

aventuras de Lalo, um aprendiz de mágico em busca de dinheiro. Com direção da 

publicitária e realizadora Wigna Ribeiro, o filme foi financiado com recursos próprios e 

contou com pequenos apoios e a colaboração da equipe e elenco, unidos pela vontade de 

movimentar a cena audiovisual do município em que moram. As gravações aconteceram 

em Mossoró e em cidades vizinhas, como Assu, Felipe Guerra e Areia Branca.  

 Produção

Dentre os cinco filmes analisados, no que diz respeito à forma de financiamento, 

três utilizaram recursos próprios, além de contar com apoios, parcerias e uma equipe 

colaborativa como forma de viabilizar o filme. Apenas uma produção contou com 

pequenos patrocínios de empresas, o que não foi suficiente para garantir a realização, de 

forma que se optou por complementação com recursos próprios. Por fim, uma das 

produções foi realizada exclusivamente com apoios, parcerias e equipe colaborativa. 

Em relação aos valores utilizados, os realizadores estimam que o orçamento de 

duas das obras analisadas foi de até R$ 10 mil, enquanto outras duas gastaram entre R$ 

40 e R$ 50 mil. Houve ainda um filme que enquadra-se na faixa intermediária, tendo 

um orçamento estimado de R$ 10 a 20 mil. 
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 Exibição e Distribuição

Em relação à circulação dos filmes, nota-se que é a própria equipe, em geral o 

diretor ou produtor, que atua como exibidor e distribuidor, promovendo exibições das 

obras em espaços alternativos, além de enviar para festivais e mostras, sendo presente 

também a venda e/ou distribuição gratuita de DVDs. Dos cinco filmes analisados, três 

chegaram a ser exibidos em pelo menos uma mostra e/ou festival de cinema, todos 

realizados no Rio Grande do Norte, enquanto dois haviam sido exibidos apenas em 

eventos a convite ou promovidos pela própria equipe, como descrito na tabela a seguir:

Eu, Bicho do 
Mundo (2015)

A própria equipe realiza a exibição do filme, tendo sido apresentado 
em eventos organizados pelos diretores em Natal, Rio de Janeiro e 
Cuba. A distribuição do filme é feita através de venda de DVDs.

Rio Contado 
(2015)

As exibições são feitas sob demanda da sociedade civil, tendo o filme 
sido apresentado em escolas públicas e privadas, universidades e 
órgãos públicos. A distribuição se dá gratuitamente através de DVDs 
para instituições e interessados.

Passo da 
Pátria (2016)

As exibições também ocorrem sob demanda da sociedade civil, tendo 
sido apresentado em escolas e instituições públicas e privadas. A 
distribuição se dá através de envio para mostras e festivais e venda de 
DVDs. 

Lua de Fogo 
(2016)

A própria equipe se encarrega da exibição do filme. A distribuição se 
dá através de envio para mostras e festivais. 

Era uma Vez 
Lalo (2017) 

A própria equipe realiza a exibição do filme, tendo sido apresentado 
no complexo Multicine Cinemas através de parcerias locais, no Teatro 
Municipal e em escolas públicas e privadas de Mossoró. 

*Tabela elaborada pela autora, com dados obtidos através dos questionários enviados pelos realizadores. 

Diante dos dados coletados, é possível perceber que esses filmes tiveram como 

motivação o interesse em produzir e experimentar a linguagem audiovisual, como 

resume a realizadora Wigna Ribeiro: “A principal motivação é a vontade de movimentar 

a cena cinematográfica mossoroense”. “O motivo para fazer foi exclusivamente a 

paixão pelo cinema”, comenta ainda Walfran Guedes. Assim, as obras não foram 

pensadas sob uma lógica de mercado e nem projetadas para serem exibidas em salas de 

cinema comerciais, assumindo um modo mais artesanal de produção e circulação.

Perfil dos Realizadores 
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Em relação ao recorte de gênero, a amostra analisada compreendeu cinco filmes, 

totalizando sete diretores. Destes, seis eram homens, havendo apenas uma mulher na 

direção. No que diz respeito ao grau de escolaridade, quatro dos diretores tinham ensino 

médio completo, dois possuíam graduação em Comunicação Social, e um tinha pós-

graduação (Mestrado).

Considerando a filmografia da direção, é possível perceber que, dentre os sete 

diretores, três alegaram ser sua obra de estreia, não tendo dirigido outras obras 

audiovisuais previamente, o que pode justificar o fato de dois deles terem dividido a 

direção com realizadores já atuantes. Os demais já tinham experiência na direção de 

uma ou mais obras audiovisuais, em sua maioria curtas-metragens. 

Considerações Finais

Considerando os longas-metragens analisados, que têm em comum o fato de 

terem sido realizados e lançados no Rio Grande do Norte entre janeiro de 2010 e julho 

de 2017, nota-se que se tratam de filmes viabilizados graças às redes colaborativas e 

iniciativas dos próprios realizadores, não tendo sido beneficiados com mecanismos de 

investimento público26, ocorrendo apenas patrocínios eventuais. 

Em relação às políticas publicas no âmbito estadual, constata-se que o único 

mecanismo para atender especificamente o audiovisual contempla apenas a produção de 

filmes de curta-metragem, o que reflete na ausência de longas-metragens que contaram 

com investimento público. Nota-se também a dificuldade dos realizadores locais 

acessarem os recursos federais, de forma que se torna necessário pensar estratégias que 

visem a formação, capacitação, produção, além de uma maior articulação da cadeia 

produtiva para reverter esse cenário. Nesse sentido, torna-se necessário ainda pesquisas 

que aprofundem essas questões e possam fornecer diagnósticos mais precisos.

Com base em estudos feitos anteriormente sobre o audiovisual no Rio Grande do 

Norte, os dois últimos filmes de longa-metragem produzidos no Estado foram realizados 

na década de 70 (FERNANDES, 2007). No entanto, percebe-se a ausência bibliográfica 

26 Considerando o recorte temporal desta pesquisa, ressalta-se que houve apenas um único longa-metragem 
beneficiado com incentivos públicos: O filme “Nova Amsterdã”, 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 dedital do CTAV/SAv/Minc – Centro Ténico de Audiovisual no valor de R$ 10 
mil, além de outros patrocínios (COELHO, 2016, p. 42). No entanto, até o fechamento deste artigo, o filme não havia 
sido lançado, de forma que não foi considerado para análise neste estudo. 
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que se debruce no período que compreende as décadas de 1980 a 2010. Considerando o 

recorte temporal de nossa análise, compreendemos que pesquisas futuras possam 

possibilitar uma maior compreensão das dinâmicas relacionadas ao audiovisual potiguar 

neste período e alargar o olhar sobre a complexidade deste cenário. 

No que diz respeito à circulação, constata-se, com base nos questionários 

aplicados, que os filmes analisados não se enquadram numa lógica de mercado, 

pautando-se em uma lógica de exibição e distribuição autônoma e protagonizada pelos 

próprios diretores e/ou produtores. Compreendemos que há vários modos de produção e 

circulação; entretanto, enquanto não houver condições que favoreçam o 

desenvolvimento da cadeia produtiva como um todo, os longas-metragens produzidos 

no Rio Grande do Norte continuarão distante do circuito exibidor comercial e 

desconhecidos pelo público em geral. 

A necessidade de se expressar e a possibilidade de se fazer um cinema no Estado 

surgem como fatores estruturantes nos discursos dos realizadores entrevistados. Nesse 

sentido, é importante problematizar a invisibilidade não só no cenário nacional como no 

próprio Estado, devido à carência de janelas de exibição e circuitos alternativos 

estruturados onde a obra possa circular. 

Compreendemos não só a criação, como também a circulação e a fruição como 

direitos culturais, sintonizados com a concepção expressa por Chauí (1995)27. Se 

considerarmos o cinema e o audiovisual como instâncias simbólicas onde as identidades 

são também constituídas, percebe-se a necessidade em pensarmos em políticas culturais 

que atendam o segmento e, no âmbito do Rio Grande do Norte, possam possibilitar a 

emergência de novas vozes no fazer audiovisual, dando visibilidade a discursos e 

expressões que possam diversificar essa produção emergente, ainda tateante. 
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