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RESUMO

O presente projeto aborda, sob a perspectiva do design digital, o “Novíssimo” cinema brasileiro 
— “modelo de produção” independente e principalmente coletivo com surgimento na década de 
2010, impulsionado pelas novas tecnologias e pela revolução digital — que possibilita novas ex-
pressões artístico-culturais e a promoção de identidades regionais diversas. As produções inde-
pendentes enfrentam vários desafios devido ao modelo de distribuição/exibição e a centralização 
da indústria cinematográfica brasileira, que dificultam a aproximação do público às experiências 
proporcionadas por estas obras. Assim, discute-se a importância do campo cinematográfico e do 
campo do design como expressões que interferem no modo como a sociedade percebe a reali-
dade, entendendo o papel do design também como ferramenta para a promoção e valorização 
da diversidade cultural, encontrando no “Novíssimo” um potencial de atuação. Através da meto-
dologia e dos processos do Design Thinking, foram realizadas diversas pesquisas e estudos que 
possibilitaram o desenvolvimento da marca Revoada, com o objetivo de promover visibilidade às 
produções do “Novíssimo” cinema brasileiro, ampliar a troca de informações entre diversos coleti-
vos e realizadores e disponibilizar dados e informações sobre as obras ao público. As pesquisas e 
testes realizados apresentam resultados positivos e cenário promissor para a implementação do 
projeto, visto que este se mostra de interesse e relevante aos públicos envolvidos.

Palavras-chave: Design digital. Cultura. Cinema. “Novíssimo” Cinema Brasileiro. Coletivo.

ABSTRACT

The present project addresses, under the perspective of digital design, the “Brand New Brazilian Ci-
nema” — an independent and mainly collective “film production model” that emerged in the 2010s, 
boosted by new technologies and the digital revolution — which enables new artistic cultural ex-
pressions and the promotion of diverse regional identities. Independent film productions face se-
veral challenges due to the distribution/exhibition model and the centralization of the Brazilian film 
industry, which hinders the audience’s access to the experiences provided by these movies. Thus, a 
discussion on the importance of the cinematographic field and the design field as expressions that 
interfere in the way society perceives reality is presented, considering the role of design as a tool for 
the promotion and enhancement of cultural diversity, finding it in the “Brand New Cinema” a poten-
tial for action. Through the Design Thinking methodology and processes, research and studies were 
done to make the development of the Revoada brand possible, aiming to promote visibility to the 
productions of the “Brand New Brazilian Cinema”, broadening the information exchange between 
different collectives and filmmakers/creators, and making data and information about these works 
available to the public. The research and tests showed positive results and a promising scenario for 
the implementation of the project, since it is of interest and relevant to the public involved.

Keywords: Digital design. Culture. Cinema. Brand New Brazilian Cinema. Collective.
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A partir do século XX, as indústrias culturais tornaram-se grandes meios de comunicação e 
importantes recursos de expressão identitária. Nesse contexto, destacam-se meios audiovi-
suais nos processos comunicativos e culturais, visto que, ao promoverem a aproximação do 
público a determinadas experiências, os filmes podem influenciar o entendimento e a relação 
das pessoas com o meio (ODERICH; BALDI, 2017). Ao abordarem realidades distintas, o audio-
visual mostram-se importantes para a construção da diversidade no mundo, evidenciando a 
relevância do desenvolvimento de uma cinematografia nacional para a cultura de cada país.

As novas tecnologias e a revolução digital viabilizaram a ampliação e a democratização dos 
meios, assim como do ato de se fazer filmes, uma vez que reduziram os custos de produção 
e abriram espaço em novas mídias para diferentes formas de divulgação e exibição. Estas 
transformações impulsionaram tanto o surgimento de novos realizadores, quanto de novas 
perspectivas de exibição, principalmente para as produções independentes. Neste cenário, 
emergiu o “Novíssimo” cinema brasileiro, ou jovem cinema independente contemporâneo, 
que ganhou força a partir da década de 2010.

O “Novíssimo” cinema é um modelo de produção presente em diversas cidades distantes 
do eixo Rio–São Paulo. Em suas obras, identifica-se uma pluralidade de identidades locais 
e proeminente diversidade cultural, o que o difere de padrões estéticos hegemônicos do 
clássico cinema narrativo, pensado como produto. Esta é uma geração formada por jovens 
realizadores unidos por laços de amizade e parcerias recorrentes, que originam coletivos — 
grupos que produzem em estruturas colaborativas, menos institucionalizadas e profissionali-
zadas, com orçamentos inferiores ao da média nacional, e que têm ganhado reconhecimen-
to em festivais nacionais e internacionais.

A indústria cinematográfica tende a situar-se em metrópoles. No Brasil, esta centralização 
ocorre no eixo Rio–São Paulo, que concentra os lançamentos e exibições de filmes. Nes-
te contexto, as produções independentes enfrentam diversos desafios, têm pouca visibili-
dade e geralmente permanecem restritas ao circuito de festivais. O problema da distribui-
ção e exibição dos filmes mantém-se presente no cinema nacional, visto que os modelos de 
lançamento centrados em um pequeno número de filmes impedem que muitas produções,                   
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principalmente as independentes, cheguem ao grande público.

No Brasil, a indústria audiovisual ganha destaque no processo de expressão identitária, pois 
revela uma pluralidade de experiências culturais constantemente desconstruídas e recons-
truídas. Assim, o “Novíssimo”, enquanto cinema independente (que possibilita novas expres-
sões artísticas-culturais e novas manifestações de pertencimento), mostra-se importante 
para a promoção da diversidade cultural. Com a promoção da visibilidade das obras inde-
pendentes, o público sente-se representado e ganha a oportunidade de conhecer diferentes 
culturas e regiões do próprio país.

O campo cinematográfico e o campo do design encontram-se em constante transforma-
ção, mantendo-se a par das dinâmicas sociais. Assim, faz-se pertinente a aproximação entre 
ambas as áreas, visando a promoção e a visibilidade de produtos artísticos culturalmente 
relevantes. Diante disto, o presente projeto objetiva, através do design, promover visibilidade 
às produções cinematográficas independentes do “Novíssimo” cinema brasileiro, ampliando 
a troca de informações entre diversos coletivos e realizadores, assim como o acesso pelo 
público a dados e informações sobre as produções. Busca-se também difundir a pluralidade 
do cinema brasileiro (divulgando as obras para além de seus tradicionais espectadores) e, 
consequentemente, fomentar a diversidade cultural. 

Os objetivos específicos do trabalho apresentam-se através das seguintes ações projetuais: 
Plataforma Revoada, site editorial de catalogação de coletivos e obras, resenhas, críticas 
e notícias, contribuindo com a difusão e reconhecimento das obras cinematográficas  in-
dependentes; Mostra “Novíssimo”, mostra dos atuais filmes independentes brasileiros, pro-
movendo a visibilidade e exposição destas obras; Novíssimo: Cinema Coletivo, audiovisual 
documental sobre o “Novíssimo” cinema, divulgando o cenário independente, principalmente 
para novos públicos.

Para o desenvolvimento do projeto, optou-se pela metodologia Design Thinking, apresen-
tada por Vianna et al. (2018), com a realização de pesquisas bibliográficas, leituras e levan-
tamento de dados sobre o cinema brasileiro, o “Novíssimo” cinema e seus coletivos. Foram 

também conduzidas pesquisas de campo com os públicos-alvo e estudos de caso do design 
como ferramenta de visibilidade e exibição de obras audiovisuais. 

Quanto ao desenvolvimento da proposta de design e das ações projetuais, utilizaram-se os 
conceitos de autores e teóricos da linguagem visual, como Alina Wheeler (2008), Tom Fraser e 
Adam Banks (2007), Jesse James Garrett (2010), João Gomes Filho (2008) e Ellen Lupton (2010).

No primeiro capítulo, contextualiza-se brevemente a historiografia cinematográfica brasilei-
ra, junto à investigação sobre o “Novíssimo”, descrevendo sucintamente o panorama atual 
das indústrias cultural e cinematográfica. Aborda-se, também, a importância do design em 
sua relação com o cinema, sobretudo enquanto ferramenta de visibilidade.

No segundo capítulo, apresenta-se a proposta de design, contendo a metodologia, as téc-
nicas de pesquisa utilizadas e a fundamentação teórica das escolhas e composições. Dis-
corre-se sobre o conceito de criação, os painéis semânticos, a definição dos públicos-alvo 
e personas, o desenvolvimento da identidade visual do projeto: naming, logotipo, paleta de 
cores, e tipografia. Desenvolvem-se também as ações projetuais: Plataforma Revoada (pro-
cesso de criação, fluxos de informação, wireframes, interface visual, prototipação), Mostra 
“Novíssimo” (organização do evento, planejamento estratégico e plano comunicacional e de 
marketing) e Novíssimo: Cinema Coletivo (tratamento e conteúdo do documentário, material 
e montagem, e elementos gráficos do audiovisual).

No terceiro capítulo, apresenta-se a fase de implementação da principal ação projetual, a 
Plataforma Revoada; a condução dos testes com os públicos-alvo, seus respectivos resulta-
dos e apontamentos que validam a ação; e as alterações e melhorias realizadas na interface.

Por fim, nas considerações finais, são desenvolvidas uma breve reflexão e impressões gerais 
sobre o projeto, assim como propostas para um futuro desenvolvimento e implementação        
do projeto.
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A presente pesquisa teórica referencial é voltada ao cinema nacional contemporâneo, mais 
especificamente à sua vertente independente — o “Novíssimo” cinema brasileiro. Para tanto, 
é relevante uma breve contextualização da historiografia cinematográfica brasileira, eviden-
ciando os principais movimentos e períodos, a atuação do Estado no setor e, sobretudo, as 
dinâmicas do campo em relação às tentativas de industrialização e consequentes mobiliza-
ções de oposição (os independentes) que influenciam o cenário atual.

Ainda que questões relacionadas à estética, linguagem e tema não sejam o cerne do atual 
estudo, foram brevemente abordadas, assim como a menção à alguns filmes para melhor 
elucidar os contextos históricos e processos de produção. 

No decorrer da investigação sobre o “Novíssimo”, detalham-se suas principais característi-
cas, sobretudo quanto ao processo social de produção, contextualizando-o no atual mo-
mento do campo cinematográfico nacional. Busca-se entender o que pode ser considerado 
“independente” (ao menos no que tange ao atual estudo) e a formação de agrupamen-
tos (os coletivos, característicos desta geração), analisando alguns casos específicos e suas     
instâncias de circulação e consagração.

Apresenta-se, sucintamente, um panorama atual da indústria cultural e cinematográfica, 
abordando as mudanças proporcionadas pelas novas tecnologias e mídias no setor e nos 
hábitos contemporâneos, assim como a relevância do cinema como bem cultural e simbó-
lico. Por fim, concluiu-se a pesquisa discorrendo sobre a importância do papel do design                
em relação ao cinema.
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1.1 HISTÓRICO DO CINEMA BRASILEIRO

Desde o seu surgimento no final do século XIX, nenhuma manifestação artística-cultural se 
propagou tão rapidamente ou cresceu de modo tão universal quanto o cinema, criando per-
sonagens e narrativas que permanecem no imaginário popular de milhões de pessoas. O ci-
nema, em poucos anos, tornou-se um “produto artístico” acessível às diversas classes sociais, 
estabelecendo-se como parte da cultura popular. De acordo com James (1989), o cinema 
como espetáculo sempre foi um produto industrial e da modernidade: a primeira forma artís-
tica que não começou em uma etapa pré-industrial da sociedade, apresenta necessidades 
tecnológicas para sua existência e pode ser reproduzido em grande escala atingindo milha-
res de pessoas durante um mesmo período.

O cinema chegou no Brasil logo após sua criação pelos irmãos Luimière na França, em 1895 1. 
Inicialmente, as produções brasileiras eram realizadas de maneira esparsa e isolada (quase 
artesanalmente) e com exibições até então muito restritas às capitais e grandes cidades. 
Xavier (1993) afirma que a chegada do cinema no país gerou muito entusiasmo entre a popu-
lação, tanto a “letrada” quanto a “não-letrada”, no final daquele século.

Em 1907, com a implantação da usina de Ribeirão das Lajes para a regularização da dis-
tribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro, foram instaladas mais de 20 salas de cine-
ma em torno da Avenida Central, cujos donos começaram a também produzir os filmes. Tal 
acontecimento atraiu técnicos, profissionais e estúdios (inclusive estrangeiros) para a cidade. 
Este ciclo de alianças entre produtores e exibidores nacionais marcou o período que Bellerini 
(2012) considera como a  belle époque do cinema nacional, enquanto Gomes (1996) denomi-
na “idade de ouro” do cinema brasileiro. Este último destaca também que a literatura teve um 
papel importante, influenciando a produção cinematográfica nessa fase.

1 Alguns livros de história do cinema brasileiro afirmam que o cinema foi trazido ao país por imigrantes italia-
nos, em meados de 1896 (BALLERINI, 2012).

Nesse período, foram lançados filmes como: Os capadócios da Cidade Nova (1908), A gueixa 
(1909), A viúva alegre (1909) e Sonho de valsa (1910). As obras de maior sucesso, de acordo com 
Ballerini (2012), eram aquelas que retratavam grandes crimes da época, como Os estrangula-
dores (1906) e O crime da mala (1908).

As primeiras ideias voltadas à criação de um cinema industrial brasileiro, baseado nos mol-
des de Hollywood, começaram na década de 1920 com o surgimento de uma “classe de 
produtores” no país — embora já nesse primeiro momento a distribuição e exibição de filmes 
fossem estruturadas por majors2 norte-americanas (a Universal chegaria ao Brasil em 1915 e a 
Fox e Paramount em 1916), visto que durante a Primeira Guerra Mundial conseguiram superar 
os concorrentes europeus e expandir seus mercados para vários países (AUTRAN, 2004).

Tal ocorrência encareceu os equipamentos e materiais cinematográficos, fazendo com que 
a produção brasileira passasse por forte queda, o que consequentemente levou o setor ao 
desemprego e a migração dos artistas e técnicos para rádios, teatros de revista, dentre ou-
tros. O domínio das empresas e produtos cinematográficos norte-americanos no Brasil, se-
gundo Bernadet (1979), é uma característica que se faz presente durante toda a história do                  
cinema nacional.

Não é possível entender qualquer coisa que seja do cinema brasileiro se não se 
tiver sempre em mente a presença maciça e agressiva, no mercado interno, do fil-
me estrangeiro, importado quer por empresas brasileiras, quer por subsidiárias de 
produtores europeus e norte-americanos. Esta presença não só limitou as possi-
bilidades de afirmação de uma cinematografia nacional, como condicionou em 
grande parte suas formas de afirmação (BERNARDET, 1979, p. 11).

Os cineastas que permaneceram no setor voltaram-se aos gêneros que não concorriam com 
o cinema norte-americano: cinejornais e documentários tornaram-se as produções nacio-
nais majoritariamente realizadas durante a década de 1920. Nesse mesmo período, houve a 

2 Substantivo em inglês usado para caracterizar as empresas mais importantes de um determinado setor. 
Quando voltado à indústria cinematográfica, este termo é mais frequentemente usado do que conglomerado, 
companhia ou empresa.
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sofisticação dos locais de exibição nas grandes cidades, como a inauguração do suntuoso 
Cine República em São Paulo, e a reforma de diversas salas. Tal processo, de acordo com 
Ballerini (2012, n.p.), fez com que “o cinema deixasse de ser uma diversão apenas da massa 
menos escolarizada, atingindo as classes mais altas”.

A produção em São Paulo no final de 1920 e início de 1930 deu enfoque à Revolução Cons-
titucionalista através de filmes cívicos e militares como: Às armas (1929) de Otávio Gabus 
Mendes, um jovem crítico ligado à Cinearte que despontou como um dos talentos da época; 
Amor e patriotismo (1930) e Alvorada da glória (1931). Outro destaque do período foi Barro 
Humano (1928), dos jovens Adhemar Gonzaga, Pedro Lima, Paulo Wanderley e Álvaro Rocha, 
também vinculados à Cinearte. Ballerini (2012) afirma que nesse mesmo momento surgiu um 
dos mais renomados cineastas da primeira metade do século XX, Mário Peixoto, tido como 
precursor do cinema de arte no Brasil.

Por conta do impacto negativo causado pelo domínio do produto estrangeiro no setor, em 
1920 surgiram as primeiras reivindicações por medidas protecionistas para as obras nacio-
nais através da solicitação de leis para a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros. 
Segundo Simis (1996, p. 108), havia um “projeto em elaboração no Congresso Federal que pro-
punha a inclusão de um filme nacional por semana nos programas de cinema, sob pena de 
um agravamento sério de taxas”,  assim, em 1932 foi instituída “a obrigatoriedade de exibição 
de filmes nacionais”.

Outro marco do pensamento em torno de uma indústria cinematográfica foi a criação da 
Revista Cinearte em 1926, por Mário Behring e Adhemar Gonzaga, e a fundação da Ciné-
dia3 em 1930, por Adhemar Gonzaga, no Rio de Janeiro. Esta última foi uma produtora aos 

3 Na década de 1920, surge a primeira tentativa de formação de uma indústria cinematográfica brasileira. 
Adalberto Almada Fagundes patrocina a construção de estúdios e funda a Visual Filmes. A empresa só gerou 
um filme, Quando elas querem (1925), mas conseguiu chamar a atenção dos críticos cinematográficos Adhemar 
Gonzaga e Pedro Lima, que defendiam o cinema nacional nas revistas Para Todos, Selecta e, principalmente, na 
célebre Cinearte (BALLERINI, 2012).

“moldes hollywoodianos” que se destacou pela produção de dramas e comédias populares                     
— chanchadas, documentários, filmes experimentais e educativos.

Assim, em 1930, Adhemar Gonzaga criou a Cinédia, procurando promover a atua-
lização técnica e estética do cinema brasileiro. Em seguida, em 1934, a atriz Car-
mem Santos fundou a Brasil Vita Filmes, com o objetivo de fazer “cinema brasileiro 
de qualidade”, e em 1937 foi fundada a Sonofilmes (BALLERINI, 2012, n.p.).

As produções realizadas no Rio de Janeiro pela Cinédia entre as décadas de 1930 e 1940 que 
mais se destacam são: Ganga bruta (1933), obra considerada um clássico nacional, mas que 
foi fracasso de público na época, fazendo com que a empresa passasse a produzir musicais 
e comédias (chanchadas); A voz do carnaval (1933); Alô, alô, Brasil (1935) e Bonequinha de 
seda (1936), com artistas como Ary Barroso, Francisco Alves e Carmen Miranda. Na década 
seguinte, a empresa voltou a investir em grandes produções como O cortiço (1945), adapta-
ção do livro de Aluísio Azevedo.

O modo de fazer e pensar os filmes, sem um planejamento nacional ou estatal, durou até 
1930, com o governo Vargas. Este, além de criar um conjunto de diretrizes para a atividade 
cinematográfica, apresentou um projeto de incentivo ao setor, sobretudo para obras com 
fins educativos e de cunho nacionalista. Segundo Simis (1996, p. 92), “a intervenção do novo 
governo ocorreu no plano da produção, da distribuição, da importação e da exibição”.

Na década de 1930, surgiu o primeiro conjunto de intervenções públicas de fomento ao ci-
nema — o que marcou a ruptura com a ideia de que a atividade poderia ser regulada pelo 
próprio mercado. No entanto, o foco era relativamente restrito, e os estúdios que pensavam 
o cinema como um negócio começaram a se consolidar com uso de capital privado, empre-
endendo sozinhos o estabelecimento de uma indústria no país.

O governo Vargas instituiu o Plano Nacional Cultural (PNC), no qual o cinema foi utilizado 
como ferramenta pedagógica, concebendo em 1937 o Instituto Nacional de Cinema Educati-
vo (INCE) vinculado ao Ministério da Educação (MEC), que criou uma relação entre o cinema e 
o Estado para promover os valores e sentimentos nacionalistas. A ideia era unir a pluralidade 
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dos povos e criar uma “unicidade da identidade nacional”, diluindo as diferenças culturais e 
criando um único sentimento nacional (GALVÃO; BERNARDET, 1983, p. 8). O órgão contou com 
a colaboração de Humberto Mauro, um dos cineastas mais conhecidos na época. 

A produção brasileira entre 1936 e 1941 foi de duzentos filmes. Nesse período, foram formula-
das as primeiras leis voltadas ao cinema que, entretanto, abrangiam apenas o fortalecimen-
to do cinema educativo, e, mesmo o próprio INCE não conseguiu implementar ações perma-
nentes que pudessem estimular a indústria cinematográfica. De acordo com Bahia (2012, p. 
32–33), “menos do que medidas de industrialização, os meios massivos da época buscaram 
a apropriação e o reconhecimento das massas populares”.

O governo Vargas foi o primeiro a entender o poder dos meios de comunicação em mas-
sa, que passaram a ser considerados ferramentas para “encobrir” as diferenças e integrar 
a população na promoção de um imaginário de nação e cultura brasileira, visto que “o ci-
nema era percebido como essencial para integrar, aproximar as diversas regiões e popula-
ções do extenso território do Brasil, construindo e solidificando a ideia de homem brasileiro”         
(BAHIA, 2012, p. 32). 

O cinema tornou-se um mecanismo de propaganda popular em prol do governo e da edu-
cação, sobretudo através do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), que utilizou o 
setor para transmitir uma imagem positiva de Getúlio Vargas e de seu governo. Com o fim da 
era Vargas, as décadas de 1940 e 1950 foram marcadas pela instalação de um capitalismo 
ainda frágil, e uma indústria cultural e mercado de bens simbólicos incipientes. 

Em um momento de ideias voltadas à modernização, progresso e civilização, o cinema nutriu-
se do novo pensamento desenvolvimentista brasileiro. Para Autran (2004), esta foi uma fase 
de “pulverização dos modelos industriais”, na qual os estúdios propagaram-se, estabelecen-
do um pequeno circuito de produção cinematográfica no país.

Em virtude da atuação do Estado Novo, surgiram alguns filmes históricos que exaltavam o 
passado e história do Brasil como O descobrimento do Brasil (1936), de Humberto Mauro, e   

Os bandeirantes (1940), de Afonso de Taunay e Roquette-Pinto.

Outro fator importante para a organização do cinema brasileiro nesse período foi a mudan-
ça no modo de distribuição dos filmes norte-americanos. Até a Segunda Guerra Mundial, a 
indústria cinematográfica nos Estados Unidos construiu-se através de suas demandas inter-
nas. No entanto, com a crise e redução do público nos cinemas, o setor buscou compensar 
as perdas das bilheterias norte-americanas no exterior, expandindo-se agressivamente para 
o mercado mundial. 

Por meio da “política da boa vizinhança”, as ações do governo norte-americano reforçaram 
a hegemonia dos filmes hollywoodianos nas salas de cinema do país. O desenvolvimento 
do cinema no Brasil concretizou-se “estreitamente vinculado às necessidades políticas dos 
Estados Unidos e econômicas dos grandes distribuidores de filmes no mercado mundial”           
(ORTIZ, 2001, p. 42).

Nesse momento, o Brasil empreendeu uma tentativa mais significativa na construção de uma 
indústria cinematográfica, influenciado pelos novos fatores internos e externos. Assim, gran-
des estúdios surgiram, apoiados em capitais privados, visando a consolidação da indústria e 
a ampliação do mercado no país.

O estúdio Atlântida foi fundado em 1941 por profissionais experientes do setor, como Moacyr 
Fenelon, José Carlos Burle, Alinor Azevedo e o fotógrafo Edgar Brasil. Foi direcionado à pro-
dução de chanchadas e musicais, inspirado na narrativa das rádios populares da época, 
protagonizadas por artistas como Dercy Gonçalves, Grande Otelo e Oscarito. Estes passa-
ram a ser sinônimo de sucesso de público, com filmes como Fantasma por acaso (1946), Car-
naval de fogo (1949) e Aviso aos navegantes (1950). 

As chanchadas também encontraram espaço como paródias de filmes norte-americanos, 
como no caso de Nem Sansão, nem Dalila (1952). A respeito das paródias, Vieira (1983) afirma 
que o cinema brasileiro transformou-se em uma sátira de si mesmo, que aponta para uma 
relação de poder e luta no mercado cinematográfico, indicando a força dominante dos fil-
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mes norte-americanos. Ballerini (2012, n.p.) aponta que “a Atlântida ajudou o cinema brasi-
leiro a formar público, tornando a presença de Hollywood menos dominante nas bilheterias”, 
enquanto Bahia (2012) afirma que, ao realizar filmes populares, baratos e condizentes com o 
mercado, o estúdio Atlântida ajudou a formar a cultura de massa no Brasil.

A classe média e intelectual do período criticou severamente as chanchadas — e mais tar-
de as pornochanchadas da década de 1970. Todavia, surgiu o conceito posteriormente              
disseminado de que “um filme brasileiro será sempre melhor do que um filme estrangeiro” 
(BAHIA, 2012, p. 34). Esta ideia norteou o pensamento cinematográfico no Brasil entre os anos 
de 1950 e 1970.

Em meados de 1950, o país e a sociedade passaram por mudanças rápidas. A industriali-
zação e urbanização aceleradas, especialmente as promovidas pelo governo de Juscelino 
Kubitschek, contribuíram para tornar as chanchadas antiquadas, com piadas e performan-
ces circenses que não conseguiam mais os mesmos efeitos com o público — além de terem 
também perdido espaço, pouco a pouco, para a televisão, grande novidade do período 
(BALLERINI, 2012).

Em oposição ao cinema de teor popular que se formava no Rio de Janeiro com a Atlântida, 
o estúdio Vera Cruz surgiu no ano de 1949 4 na Grande São Paulo, mais precisamente em São 
Bernardo do Campo. Foi formado pelos industriais Francisco Matarazzo Sobrinho e Franco 
Zampari, que tinham como propósito “fazer filmes com qualidade técnica e artística interna-
cional”, criticando o tom “vulgar” das comédias carnavalescas cariocas populares da época, 
que não agradavam a elite (AUTRAN, 2004, p. 23).

O estúdio apareceu como “o sonho de uma burguesia que queria afirmar sua cultura e se 
tornar a expressão cinematográfica brasileira internacional” (BAHIA, 2012, p. 34). Assim, a Vera 

4 Deve-se ressaltar que contemporaneamente à Vera Cruz foram criados outros estúdios menores, como  
Brasil, Cinedistri, Kino, Maristela e Multifilmes.

Cruz procurou inspiração no estilo hollywoodiano: grandes produções, altos orçamentos, es-
túdios enormes, importação de equipamentos e tecnologia de ponta. Baseou-se também no 
modelo italiano de produção e distribuição, inclusive trazendo profissionais da Europa para 
o Brasil. Ballerini (2012, n.p.) argumenta que a Vera Cruz “abriu caminho para a qualidade 
técnica e diversidade temática que seriam privilegiadas em termos da produção, indicando 
novos rumos para o cinema brasileiro”, possibilitando a comparação deste com um cinema 
de qualidade internacional.

No entanto, o modelo de atuação da Vera Cruz gerou problemas para a empresa, visto que 
investia uma alta quantia em produções que não se pagavam5. Em 1951, o estúdio mudou 
o foco das produções, desenvolvendo uma variedade de filmes populares estrelados por     
Mazzaropi — tido como o maior humorista daquele tempo. Para Autran (2004), o grupo não 
considerou a viabilidade da conquista do mercado no país, e as obrigações financeiras fize-
ram com que a empresa optasse por uma nova estratégia.

O primeiro filme lançado pela Vera Cruz foi Caiçara (1950), de Adolfo Celi, John Waterhouse 
e Tom Payne, obra que representou o Brasil no Festival de Cannes daquele ano. O estúdio 
também produziu melodramas como Sinhá Moça (1952), e comédias como Sai da frente (1952), 
estrelada por Mazzaropi.

A Vera Cruz marcou um período de efervescência cultural na região, na qual a burguesia e as 
elites investiram em diversas instituições voltadas ao setor cultural na cidade de São Paulo. O 
estúdio surgiu e desenvolveu-se no momento da consolidação do que se tornaria a indústria 
cultural brasileira nas próximas décadas.

Mesmo com projetos e visões diferentes para a indústria cinematográfica, estes dois centros 

5 O estúdio utilizava o modelo “star system”, que já naquela época era falido em Hollywood. O modelo era 
baseado na realidade econômica e social dos Estados Unidos, totalmente diferente da realidade brasileira. 
Historiadores apontam, também, como causa da falência da empresa as disputas internas entre os sócios fun-
dadores Alberto Cavalcanti e Franco Zampari.
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de produção tiveram grande impacto mercadológico no país: entre 1951 e 1955 foram realiza-
dos 27 filmes por ano, período que ficou conhecido como a “era dos grandes estúdios”. Ainda 
hoje, esses centros marcam o tradicional “eixo Rio–São Paulo”, onde se concentra a maior 
parte da produção e exibição dos filmes.

No entanto, o entusiasmo criado com o projeto de centros cinematográficos não durou muito. 
De acordo com Ortiz (2001), a era dos grandes estúdios entrou em declínio pela fragilidade e 
estado primitivo da indústria nacional e da indústria cultural como um todo, assim como pelo 
fortalecimento do domínio da televisão. Bahia (2012) afirma que a migração de produtores 
e técnicos para a televisão e a má administração de recursos também foram decisivos para 
o colapso desses estúdios, e que a “mercantilização cultural” foi impedida pelos limites do 
desenvolvimento econômico brasileiro. Esse estado de “subdesenvolvimento estrutural”, mais 
tarde, influenciou o Cinema Novo.

Segundo Autran (2004), os próprios produtores entenderam que o cinema nacional não po-
deria concorrer com o estrangeiro em iguais condições sem alguma forma de regulamenta-
ção, surgindo assim uma corrente “desenvolvimentista” a partir da segunda metade da dé-
cada de 1950. A marginalidade do cinema brasileiro passava por grandes questionamentos, 
despertando reivindicações por ferramentas de apoio fornecidas pelo poder público. Bahia 
(2012, p. 36) disserta que “a luta contra a situação de subdesenvolvimento do cinema brasilei-
ro ultrapassa o campo cinematográfico; ela simbolizava a modernização do país”.

Nesse período, aconteceram os primeiros congressos de cinema organizados pela própria 
classe de produtores. Nestes espaços, eram discutidas a conquista do mercado interno, a 
necessidade da criação de diretrizes e políticas cinematográficas industrializantes, propos-
tas de legislação do setor e, segundo Bahia (2012, p. 37), “a reflexão e defesa de um cinema 
popular que representasse a realidade do povo e fosse destinado à massa de espectadores, 
com vistas à construção de uma indústria cinematográfica nacional, dominava o pensamen-
to da época”.

Dentro desse contexto, destacaram-se grupos que Galvão (1980, p. 14) define como “cinema 

independente”: pequenas reuniões de profissionais e produtores que produziam obras com 
“um conjunto de características que frequentemente nada têm a ver com seu esquema de 
produção (de atividade industrial), tais como temática brasileira, visão crítica da sociedade, 
e aproximação da realidade cotidiana”. 

No momento em que um discurso e um conjunto de práticas de produção industrial se con-
solidam, Oliveira (2016) afirma que grupos de oposição a este modelo, os independentes, 
articulam-se em movimentos de contestação: 

[...] isso nos leva à compreensão de que a noção de “independência”, ao menos 
para o caso do campo do cinema brasileiro, deve ser entendida fundamental-
mente como uma categoria relacional: designa grupos e indivíduos que se posi-
cionam em contestação a um paradigma de produção que se apresenta como 
vigente (OLIVEIRA, 2016, p. 24).

A partir da virada da década de 1960, o Estado passou a intervir de fato na produção cine-
matográfica nacional, formulando uma política de perfil industrial. Em 1961, foi criado o Grupo 
Executivo da Indústria Cinematográfica (GEICINE) como desdobramento do Grupo de Estu-
dos da Indústria Cinematográfica (GEIC), do final da década de 1950, diretamente subordi-
nado à Presidência da República, que ganhou protagonismo nas discussões sobre os rumos 
da indústria cinematográfica brasileira. O projeto mais drástico de teor industrialista do gru-
po, segundo Autran (2004), foi o Instituto Nacional de Cinema (INC), que seria implementado 
em 1966. De acordo com Simis (1996, p. 230), esse momento foi marcado pelo entendimento 
de que “o problema do cinema nacional não era de ordem estética, mas política”.

O GEICINE foi categorizado por Ramos (1983) como um grupo “universalista-industrialista”, 
visto que a organização defendia que o cinema deveria ser um produto da iniciativa privada, 
e ao Estado caberia somente criar condições de proteção e crescimento, além de incentivar 
a obtenção e associação de capital estrangeiro (em uma tentativa de transformar o concor-
rente em aliado). Prioritariamente, o GEICINE estava comprometido com a industrialização do 
setor, aspirando um cinema nos moldes dos países desenvolvidos, e apoiando-se na atmos-
fera de modernização capitalista que o país vivenciava no período.
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A principal oposição ao pensamento industrialista da época foi o Cinema Novo. Definido 
por Ramos (1983) como “nacionalista-culturalista”, o grupo apresentava um projeto político 
de cinema nacional que estava comprometido com o cinema de autor, com claros objetivos 
culturais de se fazer um cinema popular (que se dirigia ao povo) e com a matéria popular (que 
vem do povo) (GALVÃO; BERNARDET, 1983). O movimento não pretendia construir uma indús-
tria cinematográfica baseada no modelo norte-americano, mas objetivava o contato com o 
público nacional através da circulação e comercialização de seus filmes — contudo, também 
fez sucesso nos festivais internacionais.

Os cinemanovistas viam a entrada do capital estrangeiro no cinema brasileiro como uma 
“ofensiva imperialista” econômica e cultural dos Estados Unidos que deveria ser combatida, 
argumentando que as políticas adotadas pelo GEICINE aumentavam a relação de depen-
dência com as indústrias estrangeiras. Com o início do apoderamento do mercado nacional 
pelos produtos norte-americanos, houve uma grande queda na produção de filmes ficcio-
nais. Ainda assim, o projeto de produção cinematográfica foi percebido como uma ação 
contra o cinema hollywoodiano (ao modo de produção fabril e ao estilo de narrativa clássica) 
e a favor de um cinema com temas brasileiros e populares. O movimento também teve influ-
ência na literatura, música, teatro, e ciências sociais.

Na “arena estética cultural” dos anos 1960, os artistas e intelectuais se esforçaram para di-
ferenciar a industrialização da emancipação: “o colapso da companhia Vera Cruz em 1954, 
ao lado de outros fatores, levou a nova geração de cineastas de esquerda a recusar uma 
produção industrial em sentido estrito” (XAVIER, 2007, p. 15). Sob a mesma perspectiva Au-
tran (2004) caracteriza a postura anti-industrialista do Cinema Novo como “independen-
te” em relação às dimensões de organização social da produção e do projeto (discurso,                                          
estética, linguagem).

O primeiro grande filme do Cinema Novo foi Rio, 40 graus (1955), de Nelson Pereira dos San-
tos, diretor com forte engajamento político. Outro filme fundamental para a consolidação 
do movimento foi Cinco vezes favela (1962), dirigido por Cacá Diegues, Joaquim Pedro de 
Andrade, Leon Hirszman, Marcos Faria e Miguel Borges, que aborda os problemas e mazelas 

dos centros urbanos e periferias brasileiras. Filmes como Porto das Caixas (1962), de Paulo 
César Saraceni, e Os fuzis (1964), de Ruy Guerra, representam bem a produção do Cinema 
Novo, “caracterizado como um projeto político que previa uma cultura audiovisual crítica e 
conscientizadora [...] questionavam o mito da técnica e da burocracia da produção, substi-
tuindo-o pela liberdade de criação e pelo mergulho na atualidade.” (BALLERINI, 2012, n.p.).

As obras de maior destaque do movimento foram as de Glauber Rocha, que marcam a mu-
dança no modo como a cultura brasileira era vista, tanto nacional quanto internacional-
mente. É o caso de Barravento (1962), seu primeiro longa, e Deus e o Diabo na Terra do Sol 
(1964), mundialmente conhecido. O segundo momento do Cinema Novo, a partir de 1965, 
apresentou obras que dialogavam com o golpe militar. Glauber Rocha produziu Terra em 
transe (1967), um clássico que mostra as complexidades e contradições nacionais do perí-
odo. Outras obras marcantes são A grande cidade (1970), de Cacá Diegues, e Pindorama                                          
(1970), de Arnaldo Jabor.

Neste cenário, as duas vertentes cinematográficas categorizadas por Ramos (1983) — “uni-
versalistas-industrialistas” e “nacionalistas-culturalistas” — fortaleceram-se e chocaram-se 
durante toda a década em discussões sobre o rumo do cinema nacional. No entanto, esse 
também foi o momento em que, seja pelo viés industrial ou cultural, um projeto de desenvol-
vimento do cinema brasileiro foi incorporado. Ambos os grupos agitaram o setor, produzin-
do uma cinematografia considerável, embora oscilante, concentrada no eixo Rio–São Paulo, 
centros da discussão e da disputa política pelo cinema nacional.

Ambas as vertentes reconheceram a necessidade da construção de uma cinematografia 
brasileira como projeto político e de afirmação da identidade nacional. Os grupos buscaram 
aproximar-se do estado com propostas diferentes:

[...] os universalistas-industrialistas queriam neutralidade estatal e ajuda do go-
verno exclusivamente no desenvolvimento da indústria, já os nacionalistas-cul-
turalistas, viram a intervenção estatal como a socialização da economia em sua 
totalidade. O Estado foi percebido como a salvação do cinema brasileiro e princi-
pal agente para a concretização da industrialização do setor (BAHIA, 2012, p. 42).
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Todas as discussões sobre os projetos para o campo cinematográfico passaram por uma 
grande mudança no período pós 1964, devido ao início da ditadura militar. A perspecti-
va industrial foi implementada de forma estatal, com órgãos culturais federais instituídos                
pelo novo regime. 

À medida que o parque industrial e o mercado de bens materiais crescia, fortalecia-se tam-
bém a produção e o mercado de bens culturais. O país passava por um momento de ideali-
zação do desenvolvimento econômico, no qual se acreditava que o investimento no aumento 
da produção levaria ao crescimento dos bens culturais. Os meios de comunicação e a indús-
tria cultural foram percebidas pelo Estado como essenciais para o desenvolvimento do país, 
sendo ao mesmo tempo, estimulados e controlados pelo regime militar.

O Estado, segundo Bahia (2012, p. 47), “reconheceu que a cultura e a comunicação envolviam 
relações de poder. Assim, percebeu também a importância de atuar junto às esferas cultu-
rais e comunicacionais”, estabelecendo pela primeira vez uma política cultural nacional. O 
discurso ideológico do Estado procurou integrar as diferenças regionais em uma hegemonia 
estatal, pois, segundo a autora, ainda que se tenha reconhecido o “sincretismo brasileiro”, foi 
essa ideologia que se propôs a apagar os conflitos, apoiada no mito da democracia cultural 
da nação brasileira.

Em 1966, foi criado o Instituto Nacional de Cinema (INC), subordinado ao MEC, autarquia que 
foi o instrumento primordial da intervenção estatal na indústria cinematográfica. O órgão 
foi comandado pelos universalistas-industrialistas, com uma administração que buscou de-
senvolver a cinematografia brasileira respeitando a política liberal e defendendo um cinema 
multinacional, sendo um instituto técnico politicamente “neutro”, que seguia as diretrizes de-
senvolvimentistas do governo.

Os cinemanovistas agora se opunham a outro grupo, o INC, principalmente pelo ideal de arte 
industrial de que o cinema seria um produto voltado majoritariamente para consumo. Até os 
anos 1970, o grupo conseguiu espaço para produção de seus projetos artísticos/autorais, 
mas enfrentou dificuldades para inserir seus filmes no circuito comercial. Contudo, fazia-se 

presente o desejo de alcançar mais circuitos exibidores e, assim, em 1960, foi criada a Difilm, 
cooperativa de distribuição independente vinculada ao Cinema Novo.

Nesse período da ditadura militar, o Estado buscou empreender mais vigorosamente uma 
indústria cinematográfica. Em 1969, durante o período mais duro do regime militar, foi criada a 
Empresa Brasileira de Filmes S.A. (Embrafilme). Amancio (2007) afirma que, quando a Embra-
filme foi estabelecida, seu objetivo era promover os filmes brasileiros no exterior, visto que o 
governo militar pretendia manter o controle sobre a imagem internacional do Brasil, uma vez 
que as obras do Cinema Novo estavam ganhando prestígio em festivais estrangeiros. 

O setor logo reagiu, reivindicando ações que suprissem primeiramente as necessidades in-
ternas do cinema brasileiro. A partir disso, o governo criou mecanismos de fomento ao cine-
ma nacional, e a conquista do mercado interno tornou-se pauta central de suas ações. Com 
a Embrafilme, a política do estado apresentou-se de forma mais contundente, aumentando 
medidas e ações de proteção ao mercado e incentivos à produção nacional. O primeiro filme 
da empresa foi São Bernardo (1972), de Leon Hirszman. De acordo com Autran (2004, p. 80), 
“a explicação do apoio governamental ao desenvolvimento econômico do cinema brasileiro 
em busca da industrialização pauta-se pela difusão da cultura nacional”.

Nos primeiros anos da Embrafilme, a empresa teve como foco o mercado, com empréstimos 
concedidos a produtores, priorizando os que apresentavam histórico de maiores retornos 
financeiros. Integrou-se um sistema de classificação (de relevância comercial e qualidade), 
que avaliava os riscos, roteiro e produtores, introduzindo um limite de financiamento — entre 
30% e 50% do orçamento total do filme.

Nos anos seguintes, entretanto, diversas mudanças ocorreram: em 1975 o INC foi extinto, 
transferindo a maior parte de suas operações para a Embrafilme e, em 1976, foi criado o Con-
selho Nacional de Cinema (Concine), que integrou produtores e diretores e investiu recursos 
diretamente como coprodutor, assumindo os riscos de não obter retorno financeiro. Além dis-
so, o Concine assumiu funções normativas, reguladoras e protecionistas, resultando em mu-
danças legislativas para o fortalecimento da Embrafilme. Conforme explica Bahia (2012, p. 51), 
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“o Concine era o braço regulatório e a Embrafilme o operativo. O Estado combinou a política 
de incentivo via Embrafilme com a política de regulação e fiscalização através do Concine”.

Os anos entre 1977 e 1980 foram o auge da Embrafilme, pois “significou um inusitado enfren-
tamento direto com o capital internacional, numa perspectiva naquele momento ainda au-
sente nas práticas de outras atividades econômicas mais estratégicas” (AMANCIO, 2007, p. 
179). No final da década de 1970, a empresa havia produzido mais de 100 filmes, chegando a 
ocupar um terço do mercado interno. Houve o aumento sucessivo da participação dos filmes 
nacionais no mercado, que em 1974 era cerca de 15%, chegando a 32% em 1982. O orçamento 
anual era em média doze milhões, gerando cerca de 25 longas e vários curtas por ano.

Nessa fase da Embrafilme, alguns filmes ultrapassaram a marca dos três milhões de especta-
dores, como Dona Flor e seus dois maridos (1976), com 10,8 milhões de espectadores, A dama 
do lotação (1982), com 6,5 milhões de espectadores, e Lúcio Flávio, o passageiro da agonia 
(1977), com 5,4 milhões de espectadores. Os filmes dos Trapalhões também atingiram marcas 
superiores a 4 milhões de espectadores, sem o financiamento da Embrafilme. 

O gerenciamento da organização também propiciou que obras nacionais chegassem aos 
grandes festivais internacionais, como os Festivais de Cannes, Veneza e Berlim. Alguns des-
tes filmes são Eu sei que vou te amar (1986), Eles não usam black tie (1981) e A hora da estrela 
(1986). Xavier (2001, apud BALLERINE, 2012, n.p.) afirma que “as produções feitas nessa dé-
cada, embora ganhassem o mundo em festivais e conquistassem consideráveis bilheterias 
internamente, perderam densidade no que tange à singularidade de estilo”.

Não apenas a produção cinematográfica, como o próprio hábito de ir ao cinema se consoli-
dou nos anos de 1970. O número de salas de exibição aumentou em todo o país, fortalecendo 
o mercado de consumo de filmes, embora este tenha se firmado com o apoio da indústria 
norte-americana e sua política de fortalecimento internacional.

Com o aumento da produção cinematográfica em 1973, a Embrafilme criou um departamen-
to de distribuição de filmes. A distribuidora, segundo Bahia (2012), foi o instrumento de inter-

venção mais eficaz criado pelo governo, pois proporcionou investimentos que igualavam, 
em termos comerciais, os filmes brasileiros aos estrangeiros, através do financiamento de 
campanhas de marketing e divulgação — além de oferecer uma determinada quantidade de 
cópias para que alcançassem mais salas de cinema.

A distribuidora da Embrafilme apresentou-se como forte concorrente, chegando a ser a prin-
cipal do seguimento durante um período. O projeto adotado pela empresa foi o de lança-
mento de obras de forma escalonada e regional, prolongando a vida útil das cópias, indo 
de cinema em cinema, de cidade em cidade. Com as operações de distribuição, a empresa 
passou a assumir a responsabilidade comercial dos filmes.

Em seu auge, a Embrafilme atuou em toda a cadeia produtiva cinematográfica nacional — 
financiou as produções, distribuiu os filmes, garantiu a exibição, criou leis protecionistas e, 
através da Concine, fiscalizou e regulamentou o mercado. Houve, assim, um aumento real da 
receita do filme nacional, fruto das ações da empresa. Além disso, ela detinha as principais 
informações e dados do mercado (advindos do controle de venda de ingressos), que eram 
publicados periodicamente. Estes dados direcionaram as políticas da própria Embrafilme e 
serviram de referência para outros produtores, distribuidores e exibidores.

Além do sucesso quantitativo da Embrafilme, deve-se ressaltar a responsabilidade do cine-
ma como instrumento de integração nacional. Neste período, ele exercia uma função estru-
tural na cultura, seguindo as diretrizes ideológicas do governo militar. Com o sucesso da pro-
dução nacional na década de 1970 — advindo da política estatal intervencionista-sistêmica 
—, acreditou-se, na época, em uma definitiva consolidação industrial do cinema no Brasil. No 
entanto, este pensamento foi precipitado, visto que o cinema não conseguiu concretizar-se 
como uma indústria autossuficiente no país.

A crise econômica instaurada no começo dos anos 1980 afetou diretamente a Embrafilme, 
que entrou em declínio. O mercado consumidor modificou-se, e mundialmente as salas de 
cinema passaram a ser menos frequentadas. A indústria hollywoodiana expandiu-se ainda 
mais internacionalmente, com superproduções e um cinema tecnológico (que, aos olhos do 
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público, era mais interessante), elevando o padrão cinematográfico e conquistando a prefe-
rência dos consumidores em todo o mundo.

A empresa enfrentava questionamentos por parte da sociedade que, segundo Marson 
(2009), não aprovava a existência de uma corporação com mais de 600 funcionários e altos 
investimentos pagos com dinheiro público, contestando a participação do Estado no setor. 
A classe cinematográfica também opunha-se ao modelo de grandes produções — o “cine-
mão”, feito com altos orçamentos, pensado para “estourar” em número de espectadores —, 
que era implementado pela empresa. Os favoritismos em relação a alguns cineastas, o não 
cumprimento de uma série de compromissos e a inoperância da própria Embrafilme, pelo 
mau gerenciamento administrativo, também eram questionados.

Destacavam-se, entre os anos 1970 e 1980, grupos que se opunham ao dito “cinemão” — o Ci-
nema Marginal, o cinema da Boca do Lixo, e outros cineastas entendidos como independen-
tes. Estes realizadores criticavam as políticas de funcionamento da Embrafilme, retomando a 
divergência entre o “cinemão” e o cinema “independente”.

O Cinema Marginal foi o cenário de produção independente que se estabeleceu na passa-
gem dos anos 1960 para os anos 1970, realizado por figuras como: Ozualdo Candeias, João 
Silvério Trevisan e os mais conhecidos Rogério Sganzerla, Júlio Bressane, Carlos Reichenbach, 
Neville d’Almeida, Luís Rosemberg e Andrea Tonacci — geração de dissidentes do Cinema 
Novo, que romperam com o movimento por não estarem mais de acordo com seus ideais.

O modelo produtivo apresentado por eles questionava o padrão institucionalizado adota-
do pelo Cinema Novo ao ser financiado pela Embrafilme. Muitos filmes do Cinema Marginal 
conseguiram ser autossustentáveis, produzidos com recursos próprios, com elementos e lin-
guagens da cultura pop e de massa. Essas obras foram influenciadas pela redescoberta do 
Tropicalismo, pela antropofagia modernista de Oswald de Andrade e pelas ideias de Jean-
Luc Godard, como o uso de linguagem fragmentada e ousada (BALLERINE, 2012).

O filme que deu início ao Cinema Marginal, MARCANDO a transição do Cinema Novo, foi           

O Bandido da Luz Vermelha (1968), de Rogério Sganzerla, filmado na Boca do Lixo (centro da 
cidade de São Paulo), adotando estéticas do universo urbano das grandes cidades.

Também em oposição ao “cinemão” da Embrafilme, estavam as comédias eróticas, ou por-
nochanchadas, realizadas na cena da Boca do Lixo, em São Paulo (também ligadas ao Ci-
nema Marginal). Conforme aponta Sales Gomes (1996, p. 105), este movimento propunha “um 
anarquismo sem qualquer rigor ou cultura anárquica”. Mesmo enfrentando críticas moralistas, 
este foi o cenário que mais se aproximou de uma dita indústria cinematográfica autossusten-
tável. Marson (2009) argumenta que o cinema da Boca conseguiu, por algum tempo, integrar 
verticalmente a “era dos estúdios”, visto que englobava produção, distribuição e exibição. 

As pornochanchadas, embora criticadas por seu conteúdo, não precisavam de financiamen-
to estatal, pois atraíam público e se pagavam. Assim, precisavam ter baixo orçamento, pois 
eram autofinanciadas. Era também imprescindível o sucesso comercial e de público para que 
as produtoras continuassem a existir, fazendo com que estas analisassem os riscos financei-
ros e trabalhassem com portfólios. O Cinema da Boca voltou a atrair o público para os ci-
nemas, com filmes como As mulheres amam por conveniência (1972), As cangaceiras eróticas 
(1974) e A ilha dos prazeres proibidos (1979).

Ambos os grupos independentes conseguiram consolidar seus próprios circuitos exibidores, 
já que normalmente não chegavam aos circuitos tradicionais de exibição. Esses cinemas in-
dependentes são grandes referências para o cinema independente contemporâneo, e ilus-
tram o ideal de filiação a determinado lugar no campo cinematográfico.

O período compreendido entre o Cinema Novo e o Cinema Marginal [é caracte-
rizado] como o mais denso estética e intelectualmente de todo o nosso cinema. 
Trata-se [...] de uma época marcada por diversos estilos e ideias, que levaram ao 
surgimento da “política dos autores” e à renovação da linguagem, entre outras 
inovações (XAVIER, 2001 apud BALLERINI, 2012, n.p.).

A crise no cinema brasileiro expandiu-se com o surgimento da televisão — grande veículo de 
comunicação nacional e preferência das massas — e com o fortalecimento de outros concor-
rentes, como a TV por assinatura e o home video. A própria criação do Ministério da Cultura 
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em 1985 acentuou a crise da Embrafilme ao centralizar as principais diretrizes do setor cultural 
e nomear os diretores da empresa, gerando conflitos internos dentro das pastas do governo.

A Lei nº 7.505 de 1986 (BRASIL, 1986), também conhecida como Lei Sarney, é apontada por 
Amancio (2007) como outro fator de declínio da empresa. Esta lei regulamentava os recur-
sos provindos de renúncia fiscal para todos os projetos culturais. Segundo o autor, os filmes 
apoiados pela Embrafilme começaram a enfrentar grande concorrência de outras artes para 
angariar seus orçamentos.

Em 1990, o então presidente Fernando Collor extinguiu uma série de órgãos de administra-
ção pública, principalmente do setor cultural, fechando a Embrafilme, a Concine, a Funar-
te e o próprio Ministério da Cultura (que foi transformado em Secretaria). Anulou também 
a Lei Sarney, argumentando que questões relacionadas à cultura deveriam ser resolvidas 
pelo mercado, pautando-se em um projeto de privatização. Neste contexto, suprimiu ações 
de proteção ao cinema nacional, como as cotas de tela, e abriu o mercado para o produ-
to estrangeiro sem nenhuma restrição, ocasionando em altos investimentos das indústrias e 
produtos norte-americanos no país.

Com o fim da Embrafilme, nenhum projeto de política cultural ou de indústria cinematográfica 
foi feito pelo Estado, assim como não houve um plano de transição para o novo modelo vol-
tado ao mercado. O cinema nacional perdeu grande parte de seu financiamento, seu maior 
órgão de distribuição e mecanismos de proteção em relação ao cinema estrangeiro. 

O cinema passou a ser um empreendimento mercadológico e não mais um produto da políti-
ca estatal. Houve grande queda na produção de filmes e elevação dos preços dos ingressos, 
esvaziando as salas e fazendo do cinema um entretenimento cada vez mais voltado às eli-
tes. Tais acontecimentos reduziram o parque exibidor e, consequentemente, enfraqueceram 
toda a cadeia cinematográfica. Sem estratégias públicas de fomento, regulação e fiscaliza-
ção, o cinema nacional passou a ser “inviável”, tanto como projeto cultural, quanto industrial. 
Esse período ficou conhecido como “apagão”, ou “idade das trevas” do cinema brasileiro:

O cinema brasileiro passa a viver, então, seus piores anos desde sua criação. Sem 
os mecanismos de proteção, como a cota de tela e recursos para os produtores, 
houve uma abertura irrestrita às importações, fazendo que o público do cine-
ma nacional passasse de quase 35% em 1983 para 10% em 1990 e quase 0% em 
1993. A solução, para muitos cineastas, consistiu em sair do Brasil ou investir em                 
coproduções (BALLERINI, 2012, n.p.).

A possibilidade de trabalhar com cinema foi comprometida pela redução das produções 
nacionais. Os profissionais migraram para os mercados de televisão e publicidade, o que 
elevou os salários e aumentou os custos de produção dos filmes — que permanecem ex-
cessivos até hoje. De acordo com Marson (2006, p. 30), a “concepção de cinema como arte, 
que não precisa ser necessariamente rentável e que pode perfeitamente ser subsidiada pelo 
Estado, começou a ser questionada” principalmente devido à crise atravessada pelo cinema             
nacional nos anos 1980.

Em 1990, o então presidente Collor, preocupado com sua crescente rejeição, tentou uma 
aproximação com a classe intelectual do país, nomeando Sérgio Paulo Rouanet como Se-
cretário da Cultura. Refletindo sobre a atuação da Embrafilme no setor, e buscando um novo 
modelo de relação entre Estado e indústria cultural, Rouanet propôs reformulações às leis 
de incentivo fiscal. Baseado na Lei Sarney de outrora, Sérgio Rouanet instituiu o Programa 
Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) através da Lei nº 8.313 de 1991, mais conhecida como Lei 
Rouanet, que se estende às diversas áreas culturais (BRASIL, 1991). 

Com o impeachment de Collor em 1992, Itamar Franco tornou-se presidente da República e 
restabeleceu o Ministério da Cultura, com uma Secretaria para Desenvolvimento do Audio-
visual. A instituição liberou recursos bloqueados da Embrafilme e ouviu diversos grupos que 
debatiam sobre a reestruturação do cinema nacional, resultando na criação da Lei nº 8.685 
de 1993, a Lei do Audiovisual (BRASIL, 1993), para o direcionamento de incentivos fiscais espe-
cificamente para o cinema e vídeo.

O Estado passou a estimular a competição por mercados, afastando-se de medidas inter-
vencionistas e optando por oferecer recursos de incentivos/renúncias fiscais — transferindo 
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a gerência da cultura para a iniciativa privada, uma vez que é a lógica de mercado que 
decide quais projetos serão financiados. Ambas as leis permitem que as empresas invistam                
na cultura deduzindo o valor aplicado de seus impostos de renda. Essas legislações foram 
criadas em caráter emergencial e provisório (com a duração prevista de dez anos), visto 
que a proposta era impulsionar os mercados culturais para que atingissem seu potencial,                
tornando-se autossustentáveis.

A partir de então, iniciou-se um novo ciclo na história do cinema brasileiro, conhecido 
como “Retomada”. O Cinema da Retomada não é propriamente um movimento estético-                         
linguístico, ou formado por um grupo de cineastas específicos, mas sim um período histórico 
que teve início na metade da década de 1990, com filmes como Carlota Joaquina (1995), de 
Carla Camurati, e Central do Brasil (1998), de Walter Salles, e terminou com o início do fun-
cionamento da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) — que gerencia o fomento, regula e 
fiscaliza o mercado do cinema e audiovisual no Brasil —, entre 2001 e 2002, marcando uma 
nova fase institucional do cinema nacional, de pensamento industrial. 

Nos anos 1990, foram reorganizados os processos de produção, e as temáticas e questões 
sobre o que é o cinema brasileiro. A diversidade, liberdade e individualidade passaram a 
direcionar a produção cinematográfica nacional. Assim, a ideia de Retomada refere-se à 
interrupção da produção fílmica brasileira, e não à reelaboração de um projeto político co-
eso, ou da integridade do cinema nacional. É uma etapa recente da história, que só foi pos-
sível devido às novas condições de produção iniciadas na década de 1990. Não houve um 
movimento de associação entre cineastas e produtores, nem um projeto do Estado para o 
desenvolvimento do cinema. De acordo com Bahia (2012, p. 62), “o rótulo “Retomada” foi bem 
acolhido e sustentou a identidade de um cinema brasileiro subsidiado pelas leis de incenti-
vos federais, nomeação que abarcou a produção nacional e teve como bandeira principal a 
liberdade de expressão”.

O “apagão” dos anos 1990, segundo Xavier (2001), fez com que toda a produção anterior fos-
se vista como parte de um ciclo encerrado. Pedro Butcher (2005, p. 15), ex-crítico de cinema 
da Folha de São Paulo, justifica o uso do título “retomada” ao afirmar que o cinema estava 

naquele momento retomando algo que fora interrompido: “não se retoma algo que morreu, 
mas sim algo que já tem uma história, ainda que inconstante e turbulenta”.

Entretanto, já nos anos de 1990, o sistema de apoio à produção de filmes via incentivo fiscal 
começou a apresentar problemas, visto que não conseguiu atender completamente as di-
nâmicas do setor. Não havia distribuição para os filmes nacionais (o mercado já era contro-
lado por majors internacionais, gerenciadas por políticas privadas), nem público nos cinemas 
para assistir às obras brasileiras. Até hoje, o país encontra problemas na formação de público 
para a maioria de seus filmes. A “política de se ganhar na produção” foi adotada por cineas-
tas e produtores, já que não havia perspectiva de lucro com as exibições dos filmes. 

A falta de preocupação com a circulação e com o consumo (foco unicamente na etapa de 
produção) é um problema que persiste, mesmo com a atuação da ANCINE. O mecanismo 
de incentivo fiscal adotado não se estendeu como benefício à maioria da população — que, 
em última instância, é quem paga pelo cinema nacional —, pois não chegou até ela (BAHIA, 
2012). O dinheiro público é convertido em patrimônio privado e a falta de visão sistêmica da 
indústria, por conseguinte, não consegue incorporar as massas no acesso às produções.

Os cachês e salários pagos aos profissionais em projetos financiados via incentivo fiscal, e 
consequentemente recursos públicos, são discrepantes em relação a outros setores culturais, 
mas justificados com bases nos valores “praticados pelo mercado”, no qual televisão e publi-
cidade compartilham profissionais de audiovisual (MARSON, 2009). 

Além disso, o grupo de cineastas com mais influência política — que defendia as grandes 
produções e acreditava que os filmes deveriam conquistar o público nacional e estrangeiro 
— conseguiram que os tetos de financiamento das leis de incentivo aumentassem cada vez 
mais. Tal acontecimento gerou discussões acerca da viabilidade da lei, já que não há uma 
indústria consolidada e o cinema brasileiro “depende” do Estado, sendo estes alguns dos 
motivos para o encarecimento dos projetos a partir da Retomada.

Existiu também um grupo que defendia a produção de filmes com orçamentos mais baratos, 
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o que possibilitaria a democratização do se “fazer cinema”, a diversidade de produções e o 
aumento de obras lançadas. Mesmo com diferentes posicionamentos ideológicos, ambos os 
grupos eram favoráveis à ideia de cinema como projeto autoral. Conforme constata Bahia 
(2012, p. 68), “a contradição e a indefinição histórica do cinema brasileiro deslizando entre 
produto artístico e bem de consumo atravessam o período e resultam em produções bastan-
te diferenciadas entre si”. A Retomada destacou-se na hierarquia cultural e entre as demais 
áreas do setor audiovisual ao apresentar-se como produto artístico.

Outros problemas relativos às leis de incentivo via renúncia fiscal foram levantados, princi-
palmente quanto à exclusividade de ganhos das empresas. Fábio de Sá Cesnik, advogado 
especialista em leis de incentivo cultural, afirma que com a Lei do Audiovisual: 

[...] as empresas ganham quatro vezes: diminuem seus impostos a pagar (Contri-
buição Social e Imposto de Renda) porque aumentam suas despesas e, portanto, 
diminuem suas bases tributáveis, recebem 100% do valor investido de volta ao 
pagarem seus Impostos de Renda, divulgam suas marcas através de um produto 
cultural de massa e podem receber dividendos caso o filme seja bem-sucedido 
(MALAGODI; CESNIK, 1998, p. 35).

Diversos cineastas foram acusados de mau uso do dinheiro público por, em alguns eventos, 
terem se comprometido a comprar as cotas/ações dos seus filmes de volta das empresas 
financiadoras (antes mesmo dos projetos serem finalizados), devolvendo parte do dinheiro 
investido. Tal prática não era ilegal, porém foi vista negativamente, levantando uma série de 
discussões por ser considerada antiética (MARSON, 2009). 

O privilégio de alguns produtores que já tinham contato com empresas (através de trabalhos 
publicitários) e com captadores profissionais (que facilitam o recebimento dos incentivos) foi 
duramente criticado. O fato de o Estado transferir para o setor privado a decisão de se finan-
ciar ou não um filme — ou seja, do que seria ou não produzido — sem haver uma maior arti-
culação entre os mecanismos de produção e uma política cultural, também foi contestado.

[...] quer o filme obtenha lucro ou não, ninguém perde dinheiro nesse negócio no 
Brasil desde a implantação das normas de dedução fiscal nos anos 1990. Ou seja, 
se o filme não der dinheiro o diretor não ganha, mas tampouco perde. Se perder 

não será na área de produção, mas sim na área de comercialização, na qual 
ficam a distribuição e a exibição. [...] isso gera vários problemas para o cinema 
nacional. Um deles é sua grande dependência em relação ao departamento de 
marketing das grandes empresas, que escolherão os projetos por meio dos quais 
buscarão incentivos de dedução fiscal. [...] Então tudo se volta para essas pesso-
as do marketing de grandes empresas, o que leva ao surgimento de profissionais 
especializados em convencer esses diretores de marketing a dar dinheiro para 
seus filmes, numa espécie de lobby que não necessariamente está a favor do me-
lhor projeto cinematográfico. [...] A estrutura das leis de financiamento tampouco 
favorece um intercâmbio entre a produção e o público, ou seja, não se produz 
pensando no público. Se o filme se paga com os recursos advindos da própria 
produção, via leis de incentivo, o público não é uma necessidade, ele é um bônus. 
[...] Eliminar as leis seria uma grande besteira, pois tudo desapareceria. Mas as 
leis deveriam ser mais bem elaboradas, considerando um sistema mais complexo, 
que envolva capitais de risco na produção, nas empresas e nas fases de transição 
da produção cinematográfica (BERNARDET, 2012, n.p.).

A não elaboração de critérios sistêmicos para as produções por parte do Estado, resultou 
em uma grande quantidade de projetos aprovados indiscriminadamente que não se sus-
tentaram comercialmente. A legislação apresentava brechas, viabilizando o oportunismo de 
alguns produtores que utilizaram os recursos de forma irregular, inflacionando os custos das 
produções e desestimulando os investimentos das empresas no cinema nacional. Outro pon-
to criticado foi a ineficiência dos mecanismos voltados unicamente à produção, que sozinhos 
não sustentam uma indústria cinematográfica.

Mesmo com críticas e problemas levantados, os mecanismos de isenção fiscal possibilitaram 
o renascimento das produções audiovisuais brasileiras iniciado na Retomada, assim como o 
retorno gradual do público às salas de cinema. Apesar da administração privada e a lógica 
mercadológica dominante, esses mecanismos também propiciaram o retorno da produção 
cinematográfica independente6.

6 Produção cinematográfica independente, para a ANCINE, é aquela cuja empresa produtora detentora dos 
direitos da obra não tem vínculo direto ou associação com empresas de serviço de radiodifusão de sons e ima-
gens, ou operadora de comunicação eletrônica de massa por assinatura (ANCINE).
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Entre os anos de 1995 e 1998, ocorreu o momento de “euforia” da Retomada, com o aumento 
de público do cinema nacional, e a incorporação de técnicas, linguagens e estéticas vin-
dos da televisão e da publicidade. O cinema brasileiro conseguiu dar os primeiros passos a       
caminho de sua recuperação, com o aumento de títulos nacionais lançados comercialmente 
(MARSON, 2009).

O mercado cinematográfico entrou em agitação com o aumento de filmes estrangeiros e à 
expansão do circuito de exibição comercial no país — que fora drasticamente reduzido na 
década de 1980 —, apoiado em um novo modelo de exibição, o multiplex7. O crescimento 
desse setor elevou o preço dos ingressos e, segundo Almeida e Butcher (2003, p. 55), transfor-
mou os hábitos culturais: “foi nessa época que se iniciou o processo de elitização que mudou 
radicalmente o perfil do espectador de cinema no Brasil”.

A reorganização do parque exibidor, o aumento de títulos nacionais, a conquista de público, 
a incorporação de novas estéticas e linguagens e a melhoria tecnológica fizeram com que os 
filmes brasileiros evoluíssem em quantidade, qualidade e prestígio, tanto no mercado interno 
quanto no externo, com diversas participações em festivais e premiações. Após o reconhe-
cimento internacional, a crítica voltou sua atenção para esses filmes, valorizando-os por sua 
legitimidade e qualidade. O cinema voltou a ocupar lugar de destaque no setor cultural.

A assimilação de padrões vindos de outras mídias, segundo Marson (2009), pode ocorrer por 
dois motivos: atrair o “grande público”, já acostumado às estéticas e linguagem televisiva, 
e incentivar os profissionais que trabalham com cinema a trabalharem também com as ou-
tras mídias (por trajetórias profissionais). Além de incorporar linguagens e estéticas de outros 
meios, a Retomada procurou também diálogos e interposições com o cinema estrangeiro, 
através da incorporação de outras línguas, atores, locações internacionais e a absorção de 
culturas diversas, marcando uma variedade de produções recebidas mundialmente. Uma 

7 Os multiplex compreendem as grandes redes de exibição, geralmente dentro de shoppings centers, com 
salas equipadas para “melhorar” as experiências visuais/sonoras, e que oferecem variados produtos e serviços 
além da projeção de filmes.

das ideias que orientaram o período, foi a de que “a força política, cultural e econômica 
do cinema brasileiro estaria associada à sua circulação e penetração no mercado interno             
e  externo” (BAHIA, 2012, p. 82).

Os aspectos relacionados à organização social da produção cinematográfica — posicio-
namento no campo, trajetória dos agentes, representações do fazer cinema e questões re-
lativas à produção como orçamentos, trabalhos e fontes de financiamento — “estão inti-
mamente relacionados às dimensões estéticas/temáticas/discursivas das obras (conteúdo 
abordado, posicionamentos políticos em relação ao tema, opções de linguagem, opções 
narrativas)” (OLIVEIRA, 2016, p. 39).

Nos anos 1990, cinquenta e cinco novos cineastas surgiram no país. A maioria dos realizado-
res estava restrita financeiramente à produção de curtas-metragens, tendo a possibilidade 
de produzir longas a partir de 1994. A partir dos anos 2000, observou-se a organização de 
diversos “núcleos de produtores” na cena nacional, como: a Videofilmes, dos irmãos Wal-
ter Salles e João Moreira Salles; a Conspiração, de Andrucha Waddington, Cláudio Torres, 
José Henrique Fonseca e outros; a O2, de Fernando Meirelles, Andrea Barata Ribeiro e Paulo 
Morelli; e a Casa de Cinema de Porto Alegre, de Jorge Furtado, Carlos Gerbase, Giba Assis   
Brasil e Ana Luiza Azevedo.

Em quase dez anos, a Retomada dispôs de uma produção numerosa e diversificada, poucas 
vezes presenciada na historiografia nacional. Lúcia Nagib (2002) disserta que o início desta 
fase foi marcado por filmes híbridos, sem gêneros definidos e sem temáticas políticas eviden-
tes. A autora, ao utilizar o filme Central do Brasil (1998) para demonstrar que a Retomada não 
estava “preocupada” com projetos políticos, mas sim com a discussão de problemas sociais 
nos planos das relações familiares e de amizade, afirma que “o cinema da Retomada é res-
peitoso e adepto da narratividade” (NAGIB, 2002, p. 17).

Durante a Retomada, destacaram-se os filmes: Carlota Joaquina (1995), Guerra de Canudos 
(1997), Hans Staden (1999), Senta a pua! (1999) e Desmundo (2002), com enfoque na repre-
sentação da história; Pequeno dicionário amoroso (1997), Amores (1998) e O viajante (1999), 
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sobre a vida na esfera privada; O que é isso, companheiro? (1996), Doces poderes (1997) e 
Dois Córregos (1999), que retratam a vida na esfera pública; Baile perfumado (1997), Central 
do Brasil (1998), Eu tu eles (2000) e Abril despedaçado (2001), que apresentam a vivência no 
sertão; Orfeu (1997), Babilônia 2000 (1999), Edifício Master (2002) e Cidade de Deus (2002) —  o 
mais famoso do período —, que abordam a realidade das favelas e periferias; Como nascem 
os anjos (1996), Cronicamente inviável (2000), Domésticas (2001) e O invasor (2001), que explo-
ram o choque de classes; além de produções com a temática da violência, como Carandiru 
(2003); adaptações literárias, como O auto da Compadecida (2000), e filmes comerciais de 
artistas como Didi, Xuxa, entre outros.

Ao fim da década de 1990, o setor cinematográfico passou por rearticulações, mobilizando-
-se para cobrar do Estado ajustes nas legislações vigentes e um projeto mais abrangente 
para a industrialização do cinema nacional. Então, na virada do milênio, começou o período 
de reestruturação do setor.

Em junho de 2000, foi realizado em Porto Alegre o III Congresso Brasileiro de Cinema (CBC), 
reunindo profissionais da área que discutiram os desgastes da política e declararam a ne-
cessidade da repolitização do cinema nacional. A ideia era reunir agentes de diversas áreas 
do cinema para lutar por sua afirmação e reconstrução frente aos desafios contemporâ-
neos, motivo pelo qual foi adotado o termo “repolitização”. Segundo Bahia (2012), conside-
rando que atualmente o mundo é dominado por imagens, a indústria audiovisual tornou-se 
a indústria cultural mais poderosa, fazendo-se necessariamente política. Os participantes 
entenderam que o Estado seria o parceiro de maior importância e principal interlocutor para 
o desenvolvimento da atividade cinematográfica. Como cita Bahia (2012, p. 71), “era hora de 
repensar os rumos do cinema nacional dentro de uma política estatal de cultura e indústria e 
institucionalizar a atividade cinematográfica”.

Ao mesmo tempo em que ocorria a mobilização do setor, o governo analisava os rumos que 
o cinema brasileiro vinha tomando, concluindo que para que houvesse uma indústria autos-
sustentável, seria imprescindível a participação do Estado. A partir disso, o governo criou o 
Grupo Executivo de Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica (Gedic), encarregado do 

projeto de criação da ANCINE em 2001, órgão institucional responsável pela política estatal 
para o mercado de cinema, inserido nas diretrizes gerais do Plano Nacional da Cultura (PNC). 

Com a institucionalização de órgãos voltados ao cinema nacional, entendeu-se que cul-
tura e mercado deveriam se desenvolver lado a lado. Do congresso, resultaram também as 
bases da Medida Provisória 2.228-1 de 2001 (BRASIL, 2001), que criou a Política Nacional do 
Cinema, o Conselho Superior de Cinema e outros mecanismos. Também foi prorrogada a                           
vigência da Lei do Audiovisual e a continuidade dos Congressos de Cinema Brasileiro, que 
passaram a ser bienais.

O Gedic foi organizado com o objetivo de elaborar para a Presidência da República uma 
ampla política pública para o setor audiovisual no Brasil, constituído por membros do gover-
no, representantes do setor cinematográfico e da televisão brasileira: o chefe da Casa Civil, 
Pedro Parente (presidindo o grupo), o ministro Pedro Malan (Fazenda), Alcides Tápias (Desen-
volvimento), Pimenta da Veiga (Comunicações), Aloysio Nunes Ferreira (secretário-geral da 
Presidência) e Francisco Weffort (Cultura); e os representantes do setor audiovisual Luiz Car-
los Barreto (produção), Carlos Diegues (direção), Rodrigo Saturnino Braga (distribuição), Luis 
Severiano Ribeiro Neto (exibição), Gustavo Dahl (pesquisa) e Evandro Guimarães (televisão). 

A atividade cinematográfica passou, assim, a articular os setores cultural e econômico nos 
desafios contemporâneos, sendo a única atividade cultural que possui um órgão institucional 
específico gerenciado pelo Estado.

O PNC da época entendia a cultura brasileira com base na ideia de diversidade — construin-
do o “imaginário de nação” a partir deste conceito —, assim como também compreendia a 
necessidade da democratização do acesso à cultura. Nos anos 2000, o Estado passou a 
abranger as diferenças culturais brasileiras na “reconstrução” do projeto de nação e cultura. 
Nesse sentido, o cinema foi entendido como veículo primordial para a comunicação e me-
diação da experiência popular urbana para as massas, apresentando diversas faces regio-
nais e tornando-as socialmente visíveis. O plano reconhecia o audiovisual como estratégico, 
tanto para a representação nacional no país, quanto no contexto global.  Entendia também 
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que a concentração do setor estava em poucas empresas estrangeiras, defendendo a re-
gionalização das estruturas de produção para o fortalecimento de todo o setor nacional.

Com a criação da ANCINE e a continuidade das leis de incentivo à produção audiovisual, o 
Governo retirou-se da cena enquanto produtor direto do cinema nacional (como na época 
da Embrafilme), promovendo a relação direta e quase obrigatória entre o produtor dos filmes 
e o investidor. Quanto à distribuição, adotou-se a associação com empresas internacionais 
e nacionais específicas do setor. A exibição também passou por mudanças através do for-
talecimento do capital estrangeiro no país, que estimulou a expansão do parque exibidor de 
modelo multiplex. De acordo com Bahia (2012, p. 124–125), “o cinema brasileiro vive a contradi-
ção de ser dependente do Estado e estar inserido em um modelo internacional de economia 
e mercado neoliberal”.

A ANCINE surgiu com o intuito de fortalecer a indústria cinematográfica voltada ao mercado 
para que, no futuro, ela seja autossustentável, com ações que seguem este discurso institu-
cional. Em seu texto de criação, existe uma combinação de diretrizes voltadas à cultura — 
como a promoção da cultura e língua nacional — com a economia — como o desenvolvimen-
to da indústria cinematográfica e videofonográfica, impulsionando o crescimento econômico 
e financeiro voltado ao setor. 

Diferente da Embrafilme nos anos 1970, a ANCINE foi criada em um contexto de globalização 
neoliberal, como agência reguladora da atividade cinematográfica e do mercado, porém, 
com poderes de intervenção relativamente limitados. Inicialmente, sua função era adminis-
trar os recursos públicos advindos de mecanismos de incentivo fiscal (a grande fonte de fi-
nanciamento das produções brasileiras) e regular (sem restringir ou censurar) a atividade e o 
mercado, com o objetivo de estruturar a indústria e torná-la autossustentável.

Em 2001, foi concebido o Fundo de Financiamento da Indústria Cinematográfica Nacional 
(Funcine), regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), possibilitando que os inves-
tidores do cinema nacional participassem de uma carteira de investimento, através da apli-
cação de recursos em obras com grande potencial comercial/lucrativo e outras com menor 

potencial, diversificando os investimentos e garantindo segurança ao investidor (por não pre-
cisar aplicar todo o dinheiro em um único filme). No mesmo ano, foi criado o Prêmio Adicional 
de Renda, visando recompensar financeiramente as empresas produtoras, distribuidoras e 
exibidoras de longas-metragens de produção independente que obtivessem êxito lucrativo 
significativo no mercado. Os montantes dos prêmios eram direcionados à produção de novos 
filmes, buscando alimentar a cadeia produtiva.

A ANCINE mantém seus critérios não intervencionistas, como observado no discurso de Mar-
cos Tavolari, superintendente de Desenvolvimento Econômico da ANCINE: “Nós não vamos 
criar produtoras estatais, não vamos criar distribuidoras estatais, pois queremos que vocês 
[produtores, cineastas e profissionais do cinema] criem” 8.

A criação da ANCINE marcou um período de reaproximação entre cinema e Estado, princi-
palmente quanto às políticas específicas voltadas ao setor. Bahia (2012, p. 112) observa que 
“a ANCINE passa a atuar para o fomento e desenvolvimento da atividade cinematográfica 
mais do que propriamente para sua regulação”. O órgão representa a revitalização política 
do setor audiovisual que perpassa fóruns e congressos especializados, ganhando espaço na 
mídia e sendo debatido pela sociedade civil. 

A partir de então, o número de produções nacionais lançadas por ano começou a crescer, 
bem como a participação no mercado interno. As formas de auxílio vêm se diversificando 
com diferentes editais e meios de apoio híbridos de subsídio direto e captação pelo mercado. 
Os governos estaduais e municipais também têm apoiado o cinema nacional, mesmo que 
de forma reduzida, buscando criar outros centros de produção fora do eixo Rio–São Paulo.

Embora a ANCINE tenha sido uma conquista para o setor cinematográfico, a ausência da 
televisão nas políticas da agência enfraqueceu o projeto de industrialização de todo setor 
audiovisual. A união não foi viabilizada principalmente pelo “desinteresse” das emissoras de 

8 Seminário do Fundo Setorial Audiovisual, Auditório da FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo em 2014.
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serem reguladas (embora atualmente respondam à Agência Nacional de Telecomunicações 
— Anatel). Entretanto, continuando o processo de fortalecimento da indústria cinematográfi-
ca nacional, criou-se a Lei da TV Paga, também conhecida como Lei do SeAC (BRASIL, 2011), 
que estabelece cotas de produções nacionais a serem exibidas em canais da televisão por 
assinatura. Esta lei aumentou a demanda de conteúdos audiovisuais desenvolvidos por pro-
dutoras brasileiras e iniciou um movimento de articulação das empresas para a realização 
dessas obras. Impulsionando este movimento, mecanismos de financiamento e editais pas-
saram a incluir os “conteúdos para televisão” nas linhas de apoio à produção.

A cadeia produtiva audiovisual brasileira passou a ser muito beneficiada pelas leis de in-
centivo desenvolvidas pela ANCINE. O número de público para os filmes nacionais cresceu 
razoavelmente, assim como o volume de títulos lançados, a participação de majors interna-
cionais no mercado interno e a expansão do parque exibidor. No entanto, não houve o de-
senvolvimento integrado do setor: a distribuição e a exibição não acompanham o aumento 
de filmes nacionais produzidos. O circuito comercial incorpora poucos filmes, optando por 
aqueles com maior apelo ao público, geralmente coproduzidos pela Globo Filmes, ou distri-
buídos por majors internacionais. 

É evidente a desigual distribuição de investimentos nas regiões brasileiras, visto que há uma 
concentração da produção fílmica na região sudeste (eixo Rio–São Paulo), onde se encontra 
a maior parte das produtoras e empresas do setor, principalmente nas últimas décadas. Essa 
concentração ressalta a desigualdade de investimentos entre as regiões, e demonstra como 
o preceito de “proteger e valorizar a diversidade artística e cultural brasileira” (PNC, 2007) 
encontra-se frustrado, pois os agentes privados do setor — objetivando a rentabilidade do 
negócio — preferem investir em obras “seguras” dos tradicionais centros de produção.

A partir de 2002, com o início das atividades da ANCINE, encerrou-se o período da Retomada, 
dando início a um novo ciclo que vem sendo chamado de “Pós-Retomada”, que acontece 
no momento de consolidação do apoio estatal ao setor cinematográfico. Ocorreu também o 
aumento do número de empresas produtoras audiovisuais e a intensificação de característi-
cas que já existiam, como a adoção de estruturas cada vez mais marcadas pela especiali-

zação das funções e da hierarquização das atividades no processo de produção.

Os altos orçamentos e elevados cachês dos profissionais são características que continuam 
presentes no modelo de produção “cinemão”. A dificuldade de estabelecer uma indústria au-
tossustentável é outra questão que ainda permeia os debates e está longe de ser resolvida. 
Para Oliveira (2016), esta questão está estreitamente relacionada à permanência do pensa-
mento de se “ganhar na produção”. 

Atualmente, existe um teto que limita a captação de recursos pela Lei do Audiovisual (até 
R$ 4 milhões) (BRASIL, 1993). Porém, há a possibilidade de as produções arrecadarem fundos 
de outras fontes — que podem incluir investimentos diretos estaduais ou municipais — para 
complementar seus orçamentos totais. As outras instâncias da cadeia produtiva (distribuição 
e exibição), no entanto, não recebem a mesma atenção. Esses setores são organizados por 
agentes privados (mesmo que por vezes sejam regulados pelo estado), tornando difícil a in-
tegração entre produção, distribuição e exibição. Esta contradição motiva diversas críticas 
sobre a política pública para o cinema nos anos 2000, tanto da sociedade quanto do setor.

A receita gerada pelos filmes brasileiros no circuito comercial é relativamente baixa, e geral-
mente não cobre os custos de produção, fazendo com que o Estado seja o principal agente 
do mercado cinematográfico nacional. A falta de uma organização que possibilite um mer-
cado autossustentável é permanentemente apontada e criticada:

[...] o fato de quase 100% do financiamento de um filme brasileiro ser público, [...] 
tira qualquer compromisso do produtor e do cineasta de procurar resultados e 
ainda eleva muito o orçamento das produções nacionais. Dentro dessa visão, o 
objetivo deveria ser diversificar as fontes de investimento, a fim de criar um meca-
nismo de reinvestimento permanente na atividade, visando a um cinema autos-
sustentável no Brasil (BAHIA, 2012, p. 126).

Centenas de filmes nacionais produzidos por ano não chegam a ser exibidos em cinemas 
por falta de distribuição. Mesmo quando chegam às salas de cinema, não conseguem seguir 
para outras janelas de exibição, como home video, streaming, TV por assinatura, TV aberta, 
dentre outros. Tal fato restringe inúmeras obras a festivais, mostras e salas de arte.



66       Pesquisa Teórica Referencial    67  

Os filmes brasileiros que fazem sucesso nas bilheterias são distribuídos e comercializados 
por modelos internacionais. As obras distribuídas pelas majors têm mais chances de atrair o 
grande público, por já apresentarem um modelo estruturado de marketing, lançamento e co-
mercialização, que é refletido na divulgação, na promoção, no número de salas de exibição 
e na projeção do filme em outras janelas. 

Além disso, as coproduções com emissoras de televisão potencializam e fortalecem o cinema 
no mercado interno e externo. Quando um filme consegue apoio ou distribuição de uma ma-
jor estrangeira (principalmente norte-americana) e/ou de uma emissora de televisão, a obra 
tem seu potencial comercial ampliado, podendo tornar-se uma grande produção nacional. 
Essa articulação com distribuidoras estrangeiras e televisão foi um dos grandes fatores para 
o sucesso comercial dos filmes nacionais a partir dos anos 2000.

Desde os primórdios da televisão, nunca houve uma forte integração com o cinema, tanto 
por sua lógica empresarial, quanto pela perspectiva culturalista adotada pelo campo cine-
matográfico. Não existiu, no Brasil, um setor audiovisual integrado e institucionalizado. Este 
afastamento enfraqueceu a atividade cinematográfica, que cada vez mais perde espaço 
para os novos meios, principalmente para os digitais. Desse modo, além de enfrentar a con-
corrência de filmes estrangeiros, o cinema enfrenta também uma concorrência interna com 
os conteúdos televisivos — que ocupam uma posição central na cultura popular brasileira — e 
com os conteúdos dos novos meios digitais.

No momento de reestruturação institucional do cinema brasileiro, o Grupo Globo entrou no 
mercado cinematográfico com o departamento Globo Filmes (1998). A criação da empresa 
foi entendida como uma estratégia do conglomerado para não perder a liderança na pro-
dução de conteúdos nacionais, visto que o grupo sentia-se ameaçado pelo crescimento dos 
novos meios digitais e pelo progresso da internacionalização da cultura. Tal estratégia fez 
parte de um conjunto de ações baseadas na política da empresa de “defesa do conteúdo 
nacional”. Conforme explica Bahia (2012, p. 164), “a diretriz principal é a defesa e a dominação 
do conteúdo nacional. Tanto o cinema, por meio da Retomada do Cinema Brasileiro, quanto 
a televisão, através da ‘defesa do conteúdo nacional’, reativaram o discurso nacionalista”.

Em pouco tempo, a Globo Filmes tornou-se uma força nacional que conseguiu levar alguns 
filmes brasileiros a lugares de destaque em arrecadação e número de público, ao lado de 
grandes produções norte-americanas. Tal sucesso só foi possível devido à força que o con-
glomerado apresenta como agente social nacional. Esse movimento de retorno do público às 
salas de cinema para assistir às obras nacionais, conforme aponta Bahia (2012), foi benéfico 
para produtores, distribuidores e exibidores: 

A grande maioria dos filmes de sucesso comercial a partir dos anos 2000 tem a 
participação da Globo Filmes. Isso configurou novas relações de poder, depen-
dências, desigualdades, assimetrias, mas também ambiguidades e possibilida-
des de construção da identidade do cinema brasileiro. A visão industrial que a 
Globo Filmes imprimiu no cinema nacional — o que só foi possível pelo destaque 
da Rede Globo no cenário nacional — gerou outras formas de fazer cinema no 
Brasil (BAHIA, 2012, p. 151).

Na maioria dos casos, a empresa não investe dinheiro diretamente na fase de produção, mas 
garante espaço de divulgação na mídia no momento do lançamento (que varia conforme 
a porcentagem de participação da empresa na distribuição das obras e em expectativas 
comerciais). Os benefícios de uma coprodução Globo Filmes são a estrutura de marketing e 
divulgação dos filmes e a associação ao padrão de qualidade da Rede Globo, que atrai o 
público para determinados gêneros de filmes.

A Globo Filmes atua principalmente em três frentes: desenvolvendo projetos para o elenco e 
profissionais da emissora televisiva, adaptando minisséries já exibidas no canal para longas-
-metragens, e apostando em filmes independentes, de qualidade técnica e potencial co-
mercial (geralmente apresentados por produtoras que já tenham incorporado dinâmicas de 
produção mais empresariais, ou lançado filmes de relativo sucesso). Desta forma, a empresa 
opta por projetos de repetição e reconhecimento com o produto televisivo, ou de inovação e 
prestígio, objetivando alcançar um maior número de espectadores (BAHIA, 2012).

Entre 1998 e 2019, a Globo Filmes coproduziu e/ou distribuiu mais de 800 filmes nacionais. En-
tre as dez maiores bilheterias do período, 9 são coproduções da empresa. No entanto, nem 
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mesmo o grande apoio midiático que a Globo Filmes oferece (mesmo com a crossmedia9) 
garante o sucesso de um filme. As obras dependem também do tema, elenco, campanha de 
marketing, data de lançamento, público-alvo, pontos de exibição e diversas outras variáveis 
que nem sempre estão sob o controle dos produtores e distribuidores. Entretanto, é inegável 
que além da influência do modelo dos filmes estrangeiros, atualmente também existe a influ-
ência de um modelo interno: “o padrão Globo de qualidade”.

Com a entrada da empresa no setor cinematográfico, o “cinema independente” ganhou um 
novo sentido, passando a englobar também produções brasileiras não vinculadas à Globo 
Filmes ou às empresas multinacionais, seja pela coprodução ou distribuição.

A atuação da empresa, no entanto, não pode ser considerada uma integração sistêmica 
e oficial entre cinema e televisão, pois não há uma lei que determine a parceria entre esses 
meios, como a obrigatoriedade de exibição de obras do cinema nacional nas emissoras de 
televisão aberta (BAHIA, 2012). Não há também cobrança de taxas sobre as emissoras para 
financiamento do cinema, o que ocorre é uma política privada da empresa que decidiu en-
trar no campo cinematográfico. 

A visão industrialista da Globo Filmes causa descontentamento em uma parcela da classe 
que compartilha o ideal de cinema “fortemente comprometido com a cultura”. Atualmente, 
a discussão entre culturalistas e industrialistas ganhou novos traços devido à participação 
de conglomerados televisivos na atividade cinematográfica, e também pelo surgimento e 
desenvolvimento de novas mídias e plataformas de exibição audiovisual (BAHIA, 2012).

Desde sua criação, a Globo Filmes foi alvo de críticas e elogios por parte de cineastas e 
jornalistas especializados. Os elogios voltam-se para a contribuição da empresa na maior 

9 Crossmedia é o processo de distribuição de um mesmo conteúdo através de diferentes segmentos de mídia, 
respeitando as características e linguagem de cada uma, adaptando uma mesma mensagem para diferentes 
plataformas como jornais, revistas, livros, rádio, televisão, vídeos, conteúdos para internet, dentre outros.

penetração do cinema nacional entre os espectadores, enquanto as críticas, em sua maio-
ria, dizem respeito à concentração de público10. O domínio do setor deve-se principalmente 
ao modelo de acordo de coprodução feito entre a Globo Filmes, as produtoras, cineastas e 
distribuidoras, no qual a emissora não investe nenhum dinheiro na produção, “somente” ce-
dendo espaço na televisão para a promoção dos longas finalizados — gerando um público 
significativo através da sua massiva influência cultural (BALLERINI, 2012).

Embora o modelo de distribuição e comercialização internacional tenha possibilitado o su-
cesso comercial e de público para alguns filmes nacionais, o poder das majors estrangeiras 
limita o lançamento de filmes locais às salas de cinema. A maior parte dos filmes brasileiros 
é comercializada por distribuidores independentes, que disputam espaço de salas com as 
grandes majors internacionais, demonstrando a desigualdade das forças de atuação entre 
as distribuidoras nacionais independentes e os grandes conglomerados internacionais.

Tendências internacionais são combinadas com heranças históricas locais, o que 
estrutura novas dinâmicas produtivas no audiovisual brasileiro. Há uma redefini-
ção tanto na produção de conteúdo quanto nos meios de exibição e consumo. A 
reconfiguração do espaço público e do espaço privado — bem como o advento 
das novas tecnologias de produção cultural nas sociedades contemporâneas 
— subscreve uma nova condição social e simbólica para o audiovisual. A inevi-
tável evolução tecnológica entre os suportes conforma novos modelos de pro-
dução e circulação. Há uma crescente utilização dos meios eletrônicos e digitais 
no cinema contemporâneo, que são incorporados aos mecanismos televisivos                           
(BAHIA, 2012, p. 187).

O desenvolvimento do setor está relacionado às estruturas e ao poder de consumo local. 
Visto que o ato de consumir é um processo sociocultural, Bahia (2012) afirma que o consumo 
cinematográfico não é condicionado ao aumento da produção. Grande parte dos filmes na-
cionais não consegue alcançar pequenas cidades do interior pelo fato de estes locais con-
tarem com poucas salas de cinema e com relativo baixo poder aquisitivo. Segundo a autora, 

10 Em 2003 e 2004, os espectadores dos títulos coproduzidos e distribuídos pela Globo Filmes representaram 
92% do público nacional.
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o hábito de ir ao cinema regularmente tornou-se também um privilégio das elites, devido à 
extrema concentração de renda no Brasil e aos processos sociais, culturais e econômicos: 

O poderio econômico e cultural do cinema norte-americano no mercado interno, 
a dependência do cinema nacional junto às grandes distribuidoras e exibidoras 
norte-americanas e a entrada da Globo Filmes no campo cinematográfico fize-
ram com que o cinema brasileiro ganhasse novos contornos nos anos 2000. Por 
outro lado, o processo social, cultural e econômico levou o cinema a ocupar um 
novo lugar no mercado de bens simbólicos (BAHIA, 2012, p. 112).

O cinema brasileiro Pós-Retomada é marcado pela heterogeneidade (com filmes estudantis, 
experimentais, autorais e produções voltadas a indústria) e crescimento exponencial do nú-
mero de lançamentos. Esse cenário acaba por privilegiar a figura do produtor, que se torna 
um profissional essencial para qualquer produção cinematográfica no país. Atualmente, há 
mais de setecentas empresas produtoras de conteúdo audiovisual no Brasil fornecendo ma-
terial para cinema, televisão, publicidade e internet. Ballerini (2012) argumenta que o século 
XXI, pelo menos em suas primeiras décadas, é “o século dos produtores” da indústria cinema-
tográfica brasileira. Nas últimas duas décadas, presenciou-se também o surgimento de uma 
geração de realizadores ecléticos, que trabalham simultaneamente com cinema, televisão e 
publicidade, segundo Machado (2011, n.p.), “gente que produz indistintamente vídeos e filmes 
e ocupa todos os espaços do audiovisual”.

Toda tentativa de consolidação de um projeto e conjunto de práticas mais industriais vol-
tadas ao mercado (à ideia de se fazer “cinemão”) tende a provocar um movimento de opo-
sição. Assim, no período de Pós-Retomada surgiu o cenário independente que vem sendo 
chamado de “Novíssimo” cinema brasileiro. Para esta geração, o movimento iniciado na Re-
tomada possibilitou que o cinema voltasse a ser uma opção de profissão. No entanto, ao 
mesmo tempo, o modo de se fazer cinema, de pensamento industrial e mediado pelo Estado 
(inclusive pelas diretrizes adotadas pela ANCINE), é contestado.

1.2 “NOVÍSSIMO” CINEMA BRASILEIRO

O cinema não deve ser considerado uma expressão fossilizada ou paralisada, mas sim um 
sistema dinâmico que reage e se transforma de acordo com os novos desafios lançados pela 
sociedade. Atualmente, segundo Machado (2011, n.p.), o cinema brasileiro vive um dos perí-
odos de “maior vitalidade de sua história, momento esse que podemos caracterizar como o 
de sua radical reinvenção”.

No atual cenário cinematográfico nacional, identifica-se a produção de filmes e curtas-me-
tragens do chamado “Novíssimo” cinema brasileiro, ou jovem cinema independente contem-
porâneo, que ganhou força a partir da virada da década de 2010 — apesar de já se articular 
nos anos 2000 — e surgiu quase como uma reação direta ao “cinemão”, desenvolvido du-
rante a Retomada e Pós-retomada11, e reforçado pela atuação da ANCINE, visto que esta 
geração contesta justamente o “pensamento de cinema articulado pelo Estado e voltado à 
indústria”, no sentido de organização do processo de produção.

O “Novíssimo” cinema não é propriamente um movimento (temático, linguístico ou estético) 
de concentração espacial, ou expoentes definidos12, mas sim uma produção dispersa em 
várias cidades, principalmente capitais — o que demonstra o início de um processo de des-
centralização da produção do eixo Rio–São Paulo —  produzida por uma geração de  reali-
zadores jovens, de modo independente e majoritariamente coletivo. O que chama a atenção

11 Os filmes realizados no Brasil a partir de meados dos anos 2000 não integram a Retomada, mas pertencem 
a um momento de normalização do cinema nacional. Soares (2011, p. 87–88) aponta algumas características do 
cinema contemporâneo brasileiro, como “diversificação geográfica (regionalização), etária (cineastas antigos e 
novos) e de gênero (aumento da participação feminina); comunicação com um público mais amplo; coprodu-
ções com emissoras de televisão; maior visibilidade em festivais internacionais; aumento do número de títulos 
finalizados e lançados; maior inserção na mídia; variedade de ‘formas organizadoras’”.

12 O “Novíssimo”, de acordo com Ikeda (2012, p. 138), “trata-se de filmes com propostas estéticas com diferen-
ças significativas entre si, que surgem em diferentes contextos e regiões geográficas do país. Por isso, os limites 
que circunscrevem esse sentimento de renovação não são imediatamente reconhecíveis: muitas vezes são tê-
nues, movediços”.
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[...] é o fato de esses nomes serem, no geral, relativamente desconhecidos no âm-
bito nacional. Em segundo lugar, o fato de serem realizadores jovens (todos têm 
entre 30 e 40 anos). Depois, a força com que muitos desses nomes aparecem 
filiados a seus “grupos” (muitas vezes nomeados como “coletivos”) e a novidade 
de produzirem em estruturas mais colaborativas, menos institucionalizadas e pro-
fissionalizadas [...] o fato de os filmes serem feitos a orçamentos muito mais baixos 
do que a média do cinema nacional (e muitas vezes com recursos dos próprios 
produtores) (OLIVEIRA, 2016, p. 09–10).

Desde 2008, alguns pesquisadores e escritores como Marcelo Ikeda, Luiz Carlos Merten, Edu-
ardo Valente, Rodrigo Fonseca e José Geraldo Couto, utilizam o termo “Novíssimo cinema 
brasileiro” em referência às produções da nova geração de realizadores com baixo orça-
mento, que circulam seus trabalhos em mostras e festivais mais focados em obras indepen-
dentes, como a Mostra de Cinema de Tiradentes, a Semana dos Realizadores, e os Festivais 
Internacionais de Roterdã e Locarno. O termo logo foi adotado por críticos em menção aos 
realizadores independentes e às produções como Estrada para Ythaca de Ricardo Pretti, Luiz 
Pretti, Pedro Diógenes e Guto Parente.

Entretanto, o rótulo “Novíssimo” é considerado inadequado por alguns críticos e realizadores, 
visto que essa produção não pode ser rigorosamente enquadrada como um movimento ou 
como um único grupo. Não é possível identificar uma unidade estética/temática nas obras 
produzidas, ou um “programa” em torno do qual essas produções se organizam. E também 
pelo fato dos realizadores não se apresentarem como integrantes de um movimento. Ape-
sar das práticas, temáticas e representações adotadas variarem entre si13, elas convergem 
para algumas tendências, sendo possível diferenciar o “Novíssimo” principalmente por suas 

13 Valente afirma que as próprias concepções de “cinema” e “audiovisual” passam por distorções a partir dos 
anos 2000: “Primeiro, temos o fato de que a noção de ‘cinema’ passa a ser cada vez mais atropelada pela de 
audiovisual (basta notar as nomeações dos cursos universitários da área), algo que parece ter mais sentido do 
que apenas as simples implicações imediatas indiquem. Em segundo lugar, dentro do panorama indicado por 
essa mudança de termos, enquanto no passado se podia quase resumir a obra de um cineasta à sua produção 
de longas, agora cada vez mais esta obra passa por plataformas, formatos e espaços distintos, de uma maneira 
muito fluida. E, mais do que isso: a estética, dramaturgia, narrativas de cada um destes ‘lugares’ audiovisuais vão 
trocando influências e caminhos de uma forma que não permite mais isolar uma da outra” (VALENTE, 2011, p. 71).

dimensões sociais e configurações de produção, definindo-o como uma geração.

Em um sentido mais amplo, os realizadores têm a mesma faixa etária, passaram pela univer-
sidade (geralmente em cursos relacionados ao audiovisual), estão sediados em capitais fora 
do eixo Rio–São Paulo, compartilham as mesmas possibilidades de produção e circulação 
de obras propiciados pelos avanços tecnológicos e pela disseminação da internet e, prin-
cipalmente, estão inseridos no campo audiovisual no mesmo momento histórico e com os 
mesmos recursos disponíveis — o que configura as mesmas dificuldades e possibilidades de 
atuação. Por essas características, é possível definir “Novíssimo” como uma geração, não no 
sentido estético, mas no sentido sociológico.

Uma geração, no sentido sociológico do termo, é um conjunto de pessoas “de uma mesma 
faixa etária que, em seus anos de formação, conheceram os mesmos desapontamentos e 
provaram as mesmas desilusões em relação à faixa etária mais velha, em relação à qual eles 
definem seu espírito de contradição” (HEINICH, 2005, p. 135). Essa nova geração, além de co-
existir no mesmo contexto histórico, compartilha a existência em um momento específico do 
campo cinematográfico brasileiro.

O “Novíssimo” cinema vem ganhando visibilidade e reconhecimento em festivais, tanto pelos 
prêmios quanto por fazer parte de seleções e curadorias em eventos nacionais e interna-
cionais. Assim, as obras passam a ser noticiadas pela grande imprensa, como é o caso da 
matéria publicada pelo jornal Folha de São Paulo, na qual Paiva (2011, online) discorre sobre 
os coletivos Filmes do Caixote, Teia e Alumbramento, definindo estes grupos como “o atual 
cinema independente”, marcado pelo “controle total das verbas (orçamento), pela criação 
coletiva e por um desprendimento total ou parcial da estética do cinema clássico e da TV”. 
Destaca-se também a matéria produzida por Carneiro (2013b) para a Revista de Cinema da 
UOL, na qual escreve sobre “coletivos” e o “cinema independente”, e a coluna do jornal O 
Globo, assinada pelo crítico Rodrigo Fonseca (2013), que utiliza o termo “cinema Novíssimo” 
ao falar sobre o cinema barato feito por novos realizadores, ao estilo da obra Estrada para 
Ythaca. Gradualmente, o uso do termo “Novíssimo” vem se consolidando, sendo adotado por 
várias mostras, eventos e mídias.
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A militância é apontada por Oliveira (2016, p. 48) como outra característica desses grupos, 
que se apresenta como “engajamento integral com o objeto cinema”, através do qual além 
de assumirem diversas funções nas produções, os realizadores tendem a se dedicar a pensar 
e escrever sobre cinema. Ademais, na geração “novíssima”, observa-se também a expansão 
da atuação para as áreas da docência ou política. A autora sintetiza as principais caracte-
rísticas do “Novíssimo” como:

[...] oposição ao modelo industrial de cinema, que assume ares de uma militância, 
configura algumas práticas e representações específicas que, ainda que com va-
riações entre os realizadores e as produções, podem ser vistas como tendências 
gerais do que vem se chamando de “novíssimo” cinema: os orçamentos das pro-
duções são bem mais baixos do que a média do cinema nacional; suas estrutu-
ras de produção são formações menos institucionalizadas, em que a lógica que 
não é a da profissionalização absoluta, a da especialização excessiva e a das 
hierarquias típicas do cinema industrial; seus circuitos e vias de circulação/reco-
nhecimento são diferentes dos mais típicos do campo (destaca-se um caminho 
que passa primeiro pelo reconhecimento fora do país, e outro caminho que passa 
pela criação de novas instâncias de circulação/reconhecimento internas); e os 
aspectos textuais (temas, padrões estéticos e de linguagem, discursos) de seus 
filmes tendem a contestar o formato de filme pensado como produto de ampla 
circulação (os formatos mais comerciais, poderíamos dizer) (OLIVEIRA, 2016, p. 15).

Essa geração foge dos padrões mais típicos realizados no país, não apenas quanto à esté-
tica (inovando em formatos e linguagens), mas principalmente pela organização social da 
produção, que tende a ser mais colaborativa e horizontal, sem institucionalização e supe-
respecialização dos cargos. Além disso, os orçamentos das produções tendem a ser muito 
menores quando comparados à média nacional. 

Os principais elementos que caracterizam esse “Novíssimo” cinema, portanto, encontram-se 
na dimensão social: “a forma pela qual os realizadores se inserem no grande campo do cine-
ma, a posição que ocupam em relação aos outros atores e grupos do campo, o conjunto de 
práticas e representações operadas por eles” (OLIVEIRA, 2016, p. 51).

Mesmo que a dimensão social seja o elemento característico da cena, é importante não 
dissociar completamente as dimensões da configuração da produção dos projetos e obras 

É válido ressaltar que o atual momento do cinema independente começou a receber a aten-
ção da mídia ao mesmo tempo em que noticiais sobre os altos orçamentos dos filmes na-
cionais ganharam manchetes, como “nunca foi tão caro fazer um longa no Brasil” (MEDEI-
ROS, 2013). Tal fato não é uma coincidência, visto que a produção independente e barata 
se constrói justamente como reação ao modelo vigente no país — produção praticada com 
altíssimos orçamentos e viabilizada por mecanismos de isenção fiscal.

Ao abordar essa geração, é importante mencionar outros movimentos independentes que  
influenciam estes realizadores. De acordo com Suppia e Melo (2019, p. 61), “ao discutir as 
transformações da noção de cinema independente no Brasil, problematizam-se também os 
contextos históricos e ideológicos implicados na atividade cinematográfica nacional”. 

Nos anos 1950, mesmo que de modo menos articulado e ambíguo, alguns cineastas como 
Alex Viany e Rodolfo Nanni já se opunham ao modelo de cinema estrangeiro. Na década de 
1960, o movimento do Cinema Novo inicialmente se opôs ao modelo engendrado pelo GEI-
CINE. Entre as décadas de 1960 e 1970, o Cinema Marginal e a Boca do Lixo se opunham ao 
modelo institucionalizado da Embrafilme, e agora, o “Novíssimo” cinema se opõe ao modelo 
iniciado na Retomada e regulamentado pela ANCINE.

Esses cenários e movimentos têm algumas características em comum, como realizadores que 
produzem em arranjos grupais com parcerias recorrentes e fortes laços de amizade que vão 
além de vínculos profissionais. Segundo Xavier (2001, in OLIVEIRA, 2016), a formação de gru-
pos coesos explica-se tanto pela questão ideológica de “representação de cinema” adota-
da pelos membros do grupo, quanto por questões materiais relacionadas à contingência e 
empregabilidade, ou seja, à necessidade de diversificar as atividades de trabalho e, conse-
quentemente, as fontes de renda. 

Outra característica apontada por Xavier (2001, in OLIVEIRA, 2016) é a juventude dos inte-
grantes, um traço que é muito associado à postura de dissidência em relação ao cinema de 
produção industrial. Outro fator é a “coragem” dos jovens em buscar  outras formas de pro-
dução, principalmente por não terem uma forte filiação ao campo ou uma trajetória a “zelar”.
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realizado com altos orçamentos, a partir de estruturas de trabalho muito especializadas e 
hierarquizadas, nos moldes estéticos da televisão e publicidade, e visando o maior lucro pos-
sível. De acordo com Ruy (2016, p. 236), “o surgimento da indústria e a atuação dos indepen-
dentes permeiam a consolidação de um pensamento sobre o cinema realizado no país — ou, 
melhor, sobre a necessidade de se pensar o cinema nacional”.

A existência de grupos politicamente organizados desde a Retomada faz-se presente no 
campo cinematográfico nacional, e muitas vezes pode ser um empecilho à entrada ou ao 
acesso a recursos para os realizadores mais jovens e recém-chegados. Uma forma comum 
de se conquistar um lugar ou algum reconhecimento na área nos anos 2000 era (algumas  
vezes ainda é) através do “apadrinhamento”, quando diretores renomados, principalmente 
da Retomada, apontam e apadrinham novos realizadores, ajudando-os a ganhar visibilida-
de e inserir-se no setor.

O pesquisador Cléber Eduardo Miranda (in OLIVEIRA, 2016, p. 52) ressalta que grandes no-
mes da Pós-retomada, como José Padilha e Karim Aïnouz, foram “apadrinhados por Walter       
Salles”, diretor de grande importância que surgiu na Retomada e conquistou relevante proje-
ção internacional. Segundo o pesquisador, “Salles se tornou uma espécie de embaixador de 
novos autores brasileiros, eleitos e apadrinhados por ele” (p. 52).

A posição de destaque que Walter Salles e Fernando Meirelles ocupam internacionalmente é, 
segundo Valente (2011), fundamental como porta de entrada e exibição do cinema brasileiro 
fora do país, sobretudo pela quantidade de projetos de suas produtoras (Videofilmes e O2), 
que foram reconhecidos pelas principais mostras e exibições paralelas de Berlim, Veneza e 
Cannes. Não se trata apenas do apadrinhamento, pois os filmes brasileiros escolhidos para 
festivais internacionais — e, consequentemente, os que ganham mais exibição dentro do país 
— partilham “algo que se pode esperar de uma imagem do cinema brasileiro, e principalmen-
te do Brasil, construída lá fora [...] se passam ou nas áreas sertanejas/rurais [...] ou em torno 
das favelas e conflitos urbanos de classes mais baixas” (VALENTE, 2011, p. 34).

Dessa forma, muitos dos jovens realizadores que não possuem filiação e que não almejam 

realizadas por elas. Ainda que não tenham necessariamente uma relação de determinação, 
estas dimensões apresentam uma dinâmica de influência mútua. 

O cinema independente, segundo Levy (1999), é uma combinação dos processos de produ-
ção com os aspectos artísticos de inovação e autoria adotados. O autor aponta que “ide-
almente, um indie é um filme de baixo orçamento com um estilo corajoso, sobre um assunto 
inusitado, que expressa a visão pessoal de seu diretor” (LEVY, 1999, p. 2–3).

Alguns críticos identificam tendências gerais de ordem estética e autoral no contexto “Novís-
simo”. Valente (2011, p. 71) observa que os curtas são a porta de entrada para o início da car-
reira dos realizadores, e que neles já se pode encontrar “questões estéticas e de dramaturgia 
que logo desembocaram na produção dos longas”. Mattos (2011), por sua vez, aponta que 
nessa geração há uma maior liberdade poética e preferência por formas mais subjetivas de 
narrativa, inovações estéticas e de linguagem que se aproximam muito das artes visuais, po-
dendo ter origem na videoarte da década de 1970. É muito comum que os grupos e coletivos 
atuem nas esferas da fotografia e das artes visuais, o que o autor identifica como um “des-
lizamento” dos filmes e vídeos para museus e galerias. Soares (2011, p. 87) destaca que outra 
tendência é a das obras misturarem “fronteiras entre o popular, o massivo e o erudito; entre o 
documental e o ficcional; entre o coletivo e o individual; entre o urbano e o rural”, transpondo 
linhas do que seriam considerados cinema central e cinema periférico.

As opções estéticas e de linguagem dependem, em certo grau, das configurações da orga-
nização, da produção e dos orçamentos que os realizadores dispõem, da tecnologia — dado 
que esta afeta as condições de produção e influencia as possibilidades textuais, narrativas e 
estéticas dos filmes — e do próprio “caráter processual das obras”, o fato de haver nos filmes 
indícios das estéticas adotadas, dos processos conjuntos e colaborações (MIGLIORIN, 2012).

Ao afirmar que essa geração é de realizadores/coletivos independentes, ou até mesmo al-
ternativos, refere-se literalmente ao significado que esses termos carregam, pois sempre se 
é independente de algo ou alguém. Neste caso, o “Novíssimo” é independente/alternativo 
ao modelo “cinemão”. Essa geração contesta a ideia de cinema estritamente como produto, 
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Ademais, a internet propiciou a comunicação entre diferentes públicos e realizadores, abrin-
do uma nova janela de exibição. As redes sociais possibilitaram a criação de canais de co-
municação, o que ampliou as formas de cinefilia em dois sentidos: expandindo o acesso 
a filmes e obras de todos os lugares do mundo para milhões de pessoas (o que é muito 
importante para quem vive em cidades menores com poucas opções de acesso a esses 
conteúdos), e propiciando a descentralização da crítica — vários sites e blogs sobre cinema 
surgem e iniciam debates sobre as mais diversas obras, assim como revistas virtuais, como a 
Contraponto e a Cinética. A ampla difusão do digital impactou não apenas a produção de 
novas obras, mas também sua circulação, “contribuindo para a formação de novas redes e 
circuitos” (IKEDA, 2018, p. 459). Essas mudanças nas formas de cinefilia afetaram os modelos 
de inserção no campo cinematográfico e, consequentemente, estimularam a criação de “cir-
cuitos próprios” de exibição.

O atual cinema independente — sem interferências mercadológicas, distribuidoras majors e 
apoio da Globo Filmes — é o mais numeroso no Brasil, e vem crescendo exponencialmente 
nos últimos anos. Assim, faz-se importante entender o conceito de “independência” dentro 
desse contexto.

1.2.1 Produções Independentes

Diversos teóricos não acreditam que o Brasil possua uma indústria cinematográfica, e ar-
gumentam que o setor nunca foi autossustentável no país. Entretanto, o presente trabalho 
prioriza a concepção de independência dos órgãos institucionais voltados à atividade, e 
das definições de alguns pesquisadores. Suppia e Melo (2019, p. 58), por exemplo, consideram 
que a ideia de “cinema independente” não é fixa, “não é em sua totalidade preservada pelas 
práticas, discussões ou relações que mantém com os agentes da atividade cinematográfica 
nacional, de maneira que se modifica”. Os autores também afirmam que:

No Brasil, é frequente ouvirmos a alegação de que todo cineasta brasileiro seria 
independente, haja vista o insucesso de esforços de industrialização do cinema 
nacional, a ausência de uma economia cinematográfica baseada em grandes 
estúdios e a atual importância das leis de incentivo (SUPPIA; MELO, 2019, p. 49).

essa inserção “apadrinhada” no setor, ou que adotam temáticas diferentes, não encontram 
espaço para desenvolverem seus projetos, justamente pelo fato de que as estruturas de po-
der e reconhecimento já estão consolidadas. A captação de recursos por mecanismos de 
financiamento e a exibição de suas obras em circuitos mais tradicionais, são dificultadas    
por essas estruturas. 

Os filmes dessa geração, conforme aponta Ikeda (2012a, p. 148), permanecem pouco vistos 
pelo fato de que “três ou quatro filmes ocupam mais da metade do circuito exibidor do país”. 
Bahia (2012, p. 222), por sua vez, afirma que embora o cinema brasileiro aguarde para ser 
descoberto pela população, “o mercado sequestra a produção do cinema brasileiro. Não 
passa porque não é de mercado [...] porque há corporativismo”. Ao não encontrar espaço 
de atuação, parte dos realizadores dessa nova geração busca estabelecer seus próprios 
circuitos de exibição.

A criação de “circuitos próprios” de exibição, como mostras e festivais, é um dos dois cami-
nhos típicos que levam ao reconhecimento da “novíssima” geração, e gradualmente esses 
eventos ganham relevância no campo, como é o caso da Semana dos Realizadores. O outro 
caminho é a conquista do reconhecimento internacional em primeira instância — participan-
do de premiações e seleções de festivais, ou conseguindo verbas de fundos de financiamen-
to internacionais —, para depois “passar a existir” no cenário nacional. Muitas obras brasilei-
ras atuais, mesmo as não-independentes, conquistam o reconhecimento desta forma.

Esta geração de realizadores surgiu em um contexto onde as novas tecnologias de comuni-
cação democratizaram os processos de produção, captação de imagens, edição, monta-
gem e circulação das obras, possibilitando que estas sejam mais frequentemente realizadas. 
As câmeras digitais e os softwares (tecnologias de gravação e edição) ampliaram o acesso 
às maneiras de se fazer filmes, baratearam e agilizaram as produções, impulsionando mais 
pessoas a tornarem-se produtoras/realizadoras de obras audiovisuais. Além disso, esta é a 
primeira geração na qual estudar e fazer cinema no Brasil “voltou” a ser uma possibilidade 
(principalmente pelo movimento aberto na Retomada).
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afirma que existem diversos tipos de cinema alternativo, e que nunca existiu um conjunto úni-
co e coerente de práticas, tanto na vertente hegemônica, como na independente.

O cinema industrial — que tem Hollywood como figura mais proeminente —, na visão de James 
(1989), é a materialização de um “modo de produção capitalista”, explicitado pela estrutura 
social que coloca os trabalhadores do setor em determinadas posições e relações sociais. 
Esse paradigma é estruturado na divisão do trabalho e das etapas de produção (assim como 
em outras indústrias na modernidade), e encara o filme como um “produto” que tem por fi-
nalidade a exploração comercial e o sucesso financeiro. O cinema industrial, para o autor, é:

[...] a mediação das relações entre todas as pessoas que ele envolve, a orga-
nização das transações entre os agentes em seus vários processos: os produ-
tores executivos [...], os escritores, diretores, atores e técnicos que produzem o 
filme (e antes de todos esses, aqueles que produzem os materiais e equipamen-
tos que permitem realizar o filme); os donos das salas de exibição, os vendedo-
res de ingressos, os limpadores, os publicitários e jornalistas que os divulgam; as                    
audiências que o consomem (JAMES, 1989, p. 8).

O cinema independente/alternativo, para o autor, é aquele com um conjunto de práticas 
cinematográficas administradas por realizadores que negam a conduta do “cinema capita-
lista” ou industrial, tanto no modo de produção — organização social do trabalho — quanto 
no discurso fílmico, não visto apenas como um produto. Deste modo, James (1989) encara a 
esta oposição como “marginal” ou “desviante”.

Alguns realizadores definem esse cinema como autossustentável, sem o auxílio do Estado — o 
que reduziria a categoria, no Brasil, a filmes produzidos integralmente com recursos dos pró-
prios realizadores. No entanto, seguir essa definição significaria igualar obras que recebem 
algum recurso externo por editais ou incentivo fiscal, de R$ 5 mil à R$ 9 milhões, em uma mes-
ma categoria de “não-independente” ou mesmo “industrial”. Do mesmo modo, considerar 
“realmente independentes” apenas obras de estética puramente experimental, significaria 
colocar os filmes da Globo Filmes e alguns de Júlio Bressane na mesma categoria de “não- 
independente” ou “industrial”. É muito comum também encontrar obras que são produzidas 
com grandes equipes, profissionais superespecializados, altos orçamentos e com estéticas 

O Ministério da Cultura (2008) utiliza o termo “produção independente” para definir produ-
ções de baixo orçamento realizadas em estruturas profissionais menos especializadas e hie-
rarquizadas. De acordo com o Decreto 6.304 de dezembro de 2007, “produção audiovisual 
independente” é a produção realizada por empresa ou produtora dona “majoritária dos di-
reitos patrimoniais que não tenha qualquer associação ou vínculo, direto ou indireto, com 
empresas de serviços de radiodifusão de sons e imagens ou operadoras de comunicação 
eletrônica de massa por assinatura” (BRASIL, 2007). Em síntese, a produtora independen-
te não pode ter nenhuma ligação com qualquer meio de difusão audiovisual, pressupondo 
assim, a separação entre a empresa produtora e os meios exibidores (onde está o potencial 
comercial dos filmes).

Em debates realizados nas Mostras de Cinema de Tiradentes de 2013 e 2014, o termo “inde-
pendente” foi utilizado por agências públicas de fomento em referência a produções carac-
terizadas por práticas específicas de organização social da produção. Essa caracterização 
também é utilizada por pesquisadores contemporâneos como Suppia (2013), em Cinema(s) 
independente(s): cartografias para um fenômeno audiovisual global e Oliveira (2016), em “No-
víssimo” cinema brasileiro: práticas, representações e circuitos de independência.

O aspecto central da ideia de independência é a oposição ao outro, ou mesmo sua nega-
ção — o outro normalmente encontra-se na figura do padrão típico e dominante. Como já 
mencionado, no caso do “Novíssimo”, o posicionamento independente manifesta-se como 
oposição ao modelo “cinemão”, mesmo que essa oposição não seja especificamente biná-
ria. Oliveira (2016, p. 56–57) assume a categoria independente como relacional, aceitando “o 
paradoxo de que o ‘cinema independente’, em termos conceituais, é independente somente 
em partes, já que ele carrega em si o seu outro”.

James (1989), teórico especialista em cinema norte-americano da década de 1960, não en-
tende a vertente independente/alternativa como um universo absolutamente separado da 
vertente industrial/hegemônica (Hollywood), uma vez que não identifica em nenhum dos po-
los formas “puras” de produção, mas sim “conjuntos diversos e heterogêneos de produções”. 
O autor entende que o cinema alternativo surge em oposição ao cinema hegemônico, mas 



82       Pesquisa Teórica Referencial    83  

Gráfico 2 — Continuum “instâncias de legitimação e reconhecimento”. Fonte: Oliveira (2016, p. 66).

Gráfico 3 — Continuum “orçamentos e fontes de financiamento”. Fonte: Oliveira (2016, p. 66).

Nos polos industriais encontram-se empresas que produzem em arranjos mais típicos, que 
priorizam vínculos empregatícios de tempo integral (ainda que temporariamente) e free-    
lancers, a especialização do trabalho, hierarquização das funções (e consequentemente dos 
salários) e a associação dos indivíduos estritamente pela lógica profissional. Nesse polo, o 
principal mercado de exibição é o das salas comerciais, o sucesso corresponde ao número 

experimentais, como é o caso dos “filmes de autor”. O cinema brasileiro, não apenas o inde-
pendente, apresenta realizadores com produções variadas, não sendo possível encaixá-los 
como 100% independentes ou 100% comerciais (OLIVEIRA, 2016).

A “divisão” da independência em diferentes dimensões, conforme aponta Oliveira (2016), é 
de extrema importância para compreender o real cenário cinematográfico brasileiro con-
temporâneo, no qual a maioria das obras não está nem no polo industrial, nem no polo in-
dependente do continuum (linha contínua que vai de um polo ao outro). A autora aborda três 
dimensões da independência: o continuum de organização do trabalho e da produção (Grá-
fico 1), o continuum de instâncias de legitimação e reconhecimento (Gráfico 2), e o continuum 
de orçamentos e formas de financiamento (Gráfico 3), apresentados a seguir:

Gráfico 1 — Continuum “organização do trabalho e da produção”. Fonte: Oliveira (2016, p. 66).
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organizar em torno de uma pauta sistêmica, como uma linguagem única, questão ideológica 
ou produção metodizada de um produto. O grupo torna-se um centro de convergência de 
pessoas e práticas.

Tal prática coletiva não significa que um coletivo se crie simplesmente com todos 
produzindo junto: ele se cria porque pessoas compartilham uma intensidade de 
trocas maiores entre elas do que com o resto da comunidade, do que com outros 
sujeitos e práticas e, em um dado momento, encontram-se tensionadas entre si. 
[...] O coletivo, assim, é uma formação não de certo número de pessoas com ideais 
comuns, mas de um bloco de interesses, afetos, diálogos, experiências aos quais 
certo número de pessoas adere, reafirmando e transformando esse mesmo bloco. 
[...] um novo filme, um festival, uma intervenção urbana ou política — não se fazem 
sem que o próprio coletivo se transforme e entre em contato com outros centros 
de intensidade. [...] um coletivo é um campo de troca privilegiado, uma concen-
tração de encontros de intensidade distinta (MIGLIORIN, 2012, p. 2).

Ao mencionar grupos e formações artísticas que se encontram em oposição aos modelos 
vigentes no século XX, Williams (1992) defende que estes assumem “padrões mais frouxos” 
de organização social, marcados por menores graus de formalidade, descrevendo-as como 
“frações, dissidências ou grupos rebeldes” que contestam a progressiva especialização e 
divisão do trabalho. Trata-se de uma forma mais frouxa de associação em grupo, estabe-
lecida por uma teoria ou prática compartilhada, sendo muitas vezes difícil distinguir “suas 
relações sociais diretas das de um grupo de amigos que compartilham interesses comuns”    
(WILLIANS, 1192, p.66).

A “frouxidão” é, segundo Oliveira (2016), um dos maiores motivos da adesão de indivíduos     
ao grupo:

A “frouxidão” parece estar, por exemplo, intimamente ligada ao tipo de motiva-
ção que explica a adesão dos agentes ao agrupamento, que não é puramente 
profissional e nem se resume à ocupação de um “posto de trabalho” específico 
por um tempo específico e mediante um pagamento específico — ao contrário, 
passa por identificação, afinidade de ideias, de posicionamentos políticos (ainda 
que no âmbito de uma micropolítica) e até por relações de afeto (com os demais 
atores e com o trabalho em si). Trata-se de formações caracterizadas por uma 
institucionalidade que não é formal (como no caso de uma associação condicio-

de espectadores e a principal forma de remuneração é a econômica. As produções têm 
altos orçamentos (superiores à média nacional) e são majoritariamente financiados por leis                  
de incentivo fiscal.

Já nos polos independentes, apresentam-se os coletivos que produzem em organizações 
mais flexíveis, com vínculos de trabalho menos formalizados — que passam por relações 
identitárias de pertencimento entre o integrante e o grupo, e que garante a possibilidade 
de trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo —, realizadores com perfil multifuncional ou 
multitarefas, relações colaborativas e horizontalizadas e a associação motivada por ideais 
em comum e afeto. 

Nesse polo, a exibição das obras encontra-se majoritariamente em mostras e festivais (mui-
tas vezes criadas pelos próprios realizadores), a medida de sucesso está no reconhecimento 
dos pares e a remuneração é simbólica (frequentemente na própria possibilidade de de-
senvolver os projetos). As produções têm orçamentos relativamente baixos14, financiados por 
recursos próprios e, algumas vezes, por editais.

Um ponto crucial para a caracterização da categoria independente atual, e mesmo o con-
texto “Novíssimo”, é a forma de organização do trabalho e da produção, estruturada princi-
palmente em coletivos em diversas capitais do país.

1.2.2 O “Novíssimo” como cinema “Coletivo”

Nos grandes centros urbanos do país, observa-se o crescimento do número de agrupamen-
tos flexíveis, muitas vezes definidos como “coletivos”. Migliorin (2012) argumenta que o que 
diferencia um coletivo de qualquer outro grupo é o fato de ser uma organização aberta, que 
opera com maior “porosidade”, tratando-se de um conjunto de pessoas que trocam mais 
entre si do que com o resto da comunidade. Um coletivo, segundo o autor, não precisa se 

14 O Ministério da Cultura considera “baixo orçamento” obras finalizadas com orçamento total de no máximo 
R$ 1,8 milhão (ANCINE, 2015).
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marcação de posicionamentos no campo, pois são também uma “estratégia” de existência.

No atual cenário, a motivação para se criar e trabalhar em projetos dá-se mais pelo ideal 
dos agentes de se trabalhar em coletivos (por acreditarem nesse modelo e lógica, e envolve-
rem-se em iniciativas que acreditam), do que por uma lógica puramente profissional ou eco-
nômica. Assim, nota-se que a dimensão social é o elemento central nesse contexto e, con-
sequentemente, nesse “produto cultural”, mais do que apenas os aspectos comunicativos, 
imagéticos e estéticos (texto fílmico), dos meios tecnológicos que propiciam sua existência, 
ou questões econômicas/financeiras.

Essas formações que atuam conjuntamente em dimensões sociais bem distintas das do polo 
industrial, muitas vezes caracterizam seus integrantes como “realizadores”15, mais do que 
como “diretores” ou “autores”, mesmo sendo comum que os profissionais assinem os filmes 
individualmente. De acordo com Oliveira (2016), isto ocorre tanto porque as nomenclaturas 
“diretor” ou “autor” carregam uma ideia de hierarquia rejeitada por esses coletivos, quanto 
pelo fato de que nessas organizações os integrantes realizam mais de uma função específica 
dentro dos projetos.

Outra característica fundamental da organização dos coletivos é a “lógica do afeto”, ou “ló-
gica das amizades” — afeto, amizade e afinidade são palavras-chave nos discursos dos rea-
lizadores sobre adesões a projetos ou a criação e permanência em grupos. A vida pessoal e 
a vida profissional dos realizadores perpassam o contexto dos coletivos. Essa não definição 
de limites é vista também como um ato político, pois se almeja que os valores pessoais dos 
integrantes sejam levados à esfera do trabalho, rompendo pressupostos de impessoalidade 
profissional e racionalidade.

Para a realização do presente trabalho, utilizaram-se fragmentos e informações da pesquisa 
de campo desenvolvida por Oliveira (2016), que conduziu entrevistas e análises com cinco 

15 Deve-se pontuar que o termo “realizador” não tem o mesmo significado de “amador” no campo indepen-
dente, já que este último está ligado ao tempo livre e à esfera privada.

nada a uma remuneração e a um contrato, com funções e duração específicas), 
mas que, a nosso ver, não necessariamente deixa de ser forte — inclusive por-
que passa por relações de pertencimento. De outro lado, são também formações 
mais flexíveis, em que os integrantes parecem ter mais autonomia para atuar em 
esferas paralelas” (OLIVEIRA, 2016, p. 71–72).

Partindo da ideia de que o agrupamento possibilita vivenciar “a prerrogativa da singularida-
de e da unicidade” (HEINICH, 2005 apud OLIVEIRA, 2016, p. 74), a autora entende que o “No-
víssimo”, com seus coletivos, é uma forma de vivenciar o “desencaixe” do modo de produção 
industrial, sem que o isolamento se torne um risco — tal conjuntura permite que os agentes 
produzam de diferentes maneiras enquanto encontram apoio de seus pares na forma de co-
letivos. Oliveira (2016) defende a necessidade de os independentes terem um certo grau de 
“institucionalização/estabelecimento” para que os agentes “existam” como independentes. 
É preciso um reconhecimento ao nível coletivo (e assim institucionalizado) das representações 
que essa mesma coletividade associa a independência.

Ao afirmar que os processos de institucionalização e estabelecimento são fundamentais 
para a existência dos agentes independentes na coletividade, assim como para conse-
guirem apoio para realizar e exibir seus filmes, Oliveira (2016) apresenta um paradoxo dos 
coletivos, visto que esses mesmos processos “ameaçam” a condição e representação                                     
enquanto independentes.

Apesar dessa “ameaça”, nota-se que muitos realizadores e coletivos do “Novíssimo” não ape-
nas entendem a necessidade de um certo grau de institucionalização, como caminham para 
isso, já que esse processo viabiliza melhores e/ou mais confortáveis condições de existência 
— ainda que muitos entendam que a “representação de independência” esteja vinculada a 
certo grau de desconforto, de seguir vocações e realizar obras nas mais adversas condições.

A busca dos novos realizadores por “construir seus próprios circuitos” de exibição, negando 
estruturas antigas que já não lhe são suficientes, liga-se ao processo de “construir condições 
para sua própria existência” (material e simbólica). Desse modo, os próprios coletivos, quer 
se denominem assim ou não, podem ser entendidos como bem mais que ferramentas de de-
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gando a um grupo de vinte pessoas em certo período). A última formação foi composta por 
Ivo Lopes Araújo, os primos Pedro Diógenes e Guto Parente, os irmãos Luiz e Ricardo Pretti 
(realizadores), e Caroline Louise (que atuava majoritariamente como produtora das obras).

A respeito da importância da internet para o estabelecimento e consolidação do grupo, as-
sim como do afastamento do rótulo de “regionalista”, Ikeda (2013) comenta:

Se alguns anos atrás era impossível para o público de Fortaleza conhecer filmes 
mais obscuros da mesma forma que o público de Rio e São Paulo, hoje, essas 
barreiras se quebraram. Era comum ouvir nas reuniões da Alumbramento dis-
cussões sobre o novo filme de Pedro Costa, Bela Tarr, Albert Serra, Apichatpong                
Weerasethakul, entre outros. É como se, através da internet, o cinema de Taiwan 
fosse muito mais próximo do que o cinema de Salvador, por exemplo. De fato, ou-
tra característica do grupo é a ausência das representações tradicionais do Nor-
deste, seja de questões sociais, ou mesmo “folclóricas” ou “culturalistas” ligadas a 
um interior rural. Afasta-se do rótulo do “cinema regionalista”, ligado a elementos 
como o sertão, o cangaço, a seca e a miséria, para aproximar-se do contexto da 
vida urbana dos jovens das grandes cidades” (IKEDA, 2013, n.p.).

O Alumbramento ganhou considerável destaque em 2010 com o longa-metragem Estrada 
para Ythaca, realizado com menos de R$ 5 mil de recursos dos próprios realizadores. Todas 
as funções foram assinadas coletivamente por Luiz Pretti, Ricardo Pretti, Pedro Diógenes e 
Guto Parente, que se revezaram no roteiro, direção, fotografia, montagem e som, além de  
atuarem no filme. 

A obra ganhou o prêmio do júri na Mostra de Cinema de Tiradentes e o prêmio Aurora pelo 
júri jovem de melhor filme. Ikeda (2012a) e Santos (2016) — curador da Mostra de Cinema de 
Tiradentes — consideraram Estrada para Ythaca o primeiro grande marco do “Novíssimo” ci-
nema brasileiro, e com esta obra o grupo ganhou projeção nacional e internacionalmente. O 
filme foi um exemplo de que é possível fazer cinema sem grandes orçamentos ou uma gran-
de equipe superespecializada, rompendo com o modo vigente de se fazer e pensar cinema, 
sobretudo na organização social da produção.

A partir de então, o Alumbramento tornou-se um nome muito frequente em mostras e festivais 

agrupamentos: Alumbramento, Trincheira, Teia, Duas Mariola e Filmes do Caixote — os mais 
conhecidos na cena16 — na tese “Novíssimo” cinema brasileiro: práticas, representações e 
circuitos de independência. Esses grupos possuem uma trajetória de trabalho articulada, 
atuam conjuntamente em diversos projetos, nasceram, em sua maioria, nas universidades 
entre dez e quinze anos atrás, já produziram longas-metragens, e já possuem algum reco-
nhecimento em circuitos independentes.

Esses formações geralmente contêm menos de dez integrantes, com idades entre 30 e 40 
anos, que vivem em capitais; passaram pela universidade, em cursos relacionados ao au-
diovisual e comunicação17; mantém vínculos de trabalho e amizade com os membros dos 
grupos; são a primeira geração que voltou a considerar o cinema como opção de profissão; 
conviveram desde a juventude com as novas tecnologias e internet; têm controle quase total 
das verbas e orçamentos (seja em produções de R$ 2 mil ou de R$ 2 milhões); são marcados 
por um desprendimento, total ou parcial, da estética televisiva e do cinema clássico. Todas 
essas características resultam em filmes ousados, que vêm obtendo boas críticas, prêmios e 
espaço em grandes festivais.

 Alumbramento (Fortaleza)

O Alumbramento foi um grupo formado em Fortaleza no ano de 2006, sob a influência da 
efervescência cultural que emergiu na cidade a partir dos anos 2000. O grupo nasceu da 
reunião de jovens realizadores de diversas áreas artísticas em torno de Ivo Lopes Araújo, que 
reunia amigos e ex-colegas de universidade para debater e buscar alternativas de produ-
ção. Em 2016, depois de dez anos e muitos projetos, o grupo encerrou as atividades e seus 
participantes seguiram outros caminhos.

Diversos profissionais estiveram presentes em diferentes momentos do Alumbramento (che-

16 Alguns destes grupos tornaram-se produtoras ou dissolveram-se.

17 O que indica condições sociais mais favoráveis, tendo em vista que os cursos superiores de cinema e audio-
visual tem a maior parte do seu corpo estudantil advinda de classes sociais mais altas.
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modelo menos hierárquico e mais coletivo de produção”, reunindo em seu eixo central os 
realizadores Leonardo Lacca, Marcelo Lordello e Bruno Bezerra (sob o pseudônimo de Tião). 
Leonardo Lacca e Bruno Bezerra se conheceram ainda no colégio, e Marcelo Lordello os en-
controu na faculdade, no curso de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco.

Nos primórdios da Trincheira, os três realizadores trabalhavam em parcerias frequentes, reve-
zando-se nas funções de direção em cada projeto. O primeiro momento marcante na traje-
tória do grupo foi em 2008, quando o curta-metragem Muro, dirigido por Tião e com direção 
de arte de Leonardo Lacca, venceu o prêmio Regard Neuf da Quinzena dos Realizadores do 
Festival de Cannes. Outro grande reconhecimento veio com a premiação do curta Décimo 
Segundo, dirigido por Leonardo Lacca, no Festival de Brasília, no Cine Ceará e em Santa   
Maria da Feira (Portugal).

Eles voltam, dirigido por Marcelo Lordello (com orçamento de cerca de R$ 250 mil), venceu 
diversas premiações — como o melhor filme de 2012 no Festival de Brasília e no Festival Indie 
Lisboa de 2013 —, e foi o único filme brasileiro a concorrer ao prêmio Hivos Tiger do Festival 
Internacional de Roterdã em 2013. O filme foi um dos que contou com mais cidades exibido-
ras nacional e internacionalmente: Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Tiradentes, Londrina, 
Recife, Roterdã, Lisboa, Nova York, São Francisco e Coreia do Sul.

Atualmente, com o aumento do número de projetos do grupo (devido ao maior acesso a fi-
nanciamentos de editais), os realizadores trabalham menos conjuntamente (simultaneamen-
te em uma mesma obra). O crescimento de projetos realizados com recursos públicos reflete 
um “amadurecimento” dos realizadores e do grupo, assim como o momento promissor da 
cena cinematográfica em Recife.

 Teia (Belo Horizonte)

Fundada no ano de 2001 em Belo Horizonte, a Teia, assim como o Alumbramento, surgiu em 
um contexto de efervescência cultural no setor artístico de Minas Gerais, principalmente do 
“cinema experimental” mineiro que flerta com a videoarte, originado por Cao Guimarães 

do circuito independente e, apesar de terem obtido pouco acesso a recursos de financia-
mento público, produziram curtas e longas contemplados por alguns editais. O grupo tam-
bém realizou parcerias relacionadas à distribuição, com a Vitrine Filmes e a Lume.

O Alumbramento é possivelmente o grupo com mais reconhecimento e visibilidade, assim 
como é uma das principais referências aos novos coletivos que vêm surgindo, mesmo que 
não se definisse como um coletivo e tenha se dissolvido recentemente:

Definitivamente não aceitamos a formatação. A beleza do nome Alumbramento está no que 
ele tem de indefinível e enigmático […]. Voltemos pro começo de tudo então: o que nos une 
é a vontade de criar juntos. Somos artistas e queremos viver da nossa arte. Acreditamos na 
possibilidade de se existir nesse mundo podendo se dedicar à criação e à construção de 
obras consistentes, apaixonadas e realmente significativas (PRETTI, 2014, on-line).

 Trincheira (Recife)

A Trincheira é um grupo formado no ano de 2003 em Recife que, diferente de outras cidades 
e capitais, recebe consideráveis estímulos estaduais do Funcultura (edital estadual de Per-
nambuco), que fornece R$ 41 milhões anualmente para o fomento do setor cultural. 

O fomento financeiro é um dos fatores primordiais para o processo de transformação que 
tem elevado Recife a um dos mais importantes e promissores polos de produção audiovisual 
do país, assim como uma estrutura de produção iniciada pela geração anterior — com a pro-
dutora Parabólica Brasil, e os realizadores Paulo Caldas, Lírio Ferreira, Cláudio Assis e Kleber 
Mendonça Filho, que já propiciavam um “caldo cultural” bastante relevante. 

Ademais, o cinema em Recife assume modelos menos industriais, o que está ligado a merca-
dos de televisão e publicidade menos consolidados no estado quando comparado ao eixo 
Rio–São Paulo. As instituições de ensino voltadas ao audiovisual em Pernambuco também já 
se encontram mais desenvolvidas do que em outros estados.

Hoje, a Trincheira (apud OLIVEIRA, 2016) define-se como “uma produtora que opera num       
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O grupo frequentemente conseguia acesso a recursos de financiamento provindos de edi-
tais, parcerias, e inclusive fundos internacionais, viabilizando assim produções com orçamen-
tos maiores — como é o caso do filme Girimunho, dirigido por Clarissa Campolina e Helvécio 
Marins Jr., com orçamento de R$ 1 milhão, somando diversas fontes de financiamento.

 Filmes do Caixote (São Paulo)

O Filmes do Caixote é um grupo de realizadores da cidade de São Paulo que surgiu em 2004 
com a reunião de amigos com interesses em comum recém-saídos da faculdade que, por 
medo de afastarem-se, tanto dos amigos quanto do “fazer cinema”, agruparam-se em torno 
de uma “assinatura comum”.

São Paulo, como já mencionado, é um dos grandes eixos da produção cinematográfica do 
país e o mais importante polo do mercado publicitário, o que configura, ao contrário do que 
muitos pensam, um ambiente pouco aberto à atividade cinematográfica menos industrial e 
independente (principalmente pelas condições de concorrência acirrada).

Atualmente, o núcleo central do Filmes do Caixote é composto por Caetano Gotardo, Juliana 
Rojas e Marco Dutra (que se conheceram no curso de Cinema da Escola de Comunicação 
e Artes da USP), Sérgio Silva e João Marcos de Almeida. Todos os integrantes do Filmes do 
Caixote são roteiristas e diretores dos filmes, além de se revezarem em outras funções como 
produção, fotografia, montagem e som. Os filmes apresentam estilos diferentes, porém todos 
tendem a incorporar o cinema de gênero, dialogando com terror, suspense, musical, entre 
outros. Quanto ao posicionamento no campo, um dos realizadores do grupo comenta que:

A posição da gente no campo não é uma posição que está consolidada. A gente 
é muito jovem, tem uma trajetória mais recente. Então se a gente vai trabalhar 
com uma empresa produtora muito grande, que já está muito consolidada, a 
gente provavelmente vai ter que fazer funções que a gente não necessariamente 
quer fazer, não vamos poder participar tão ativamente, não ter tanta abertura 
[…] Então procuramos outros caminhos, em vez de tentarmos entrar na grande 
produtora num nível muito baixo de hierarquia, tentamos fazer as nossas próprias 
coisas. E eu enxergo que é menos industrial porque a gente tem uma relação 

e Elder Santos. Em 2014, a Teia deixou de ser uma produtora audiovisual e seus integran-
tes passaram a compor o Espaço Teia, iniciativa que abriga cinco projetos: três produtoras           
(Anavilhana, Fractais e Tandera) e dois estúdios de artistas (Bruno Rios e Pablo Lobato). 

Assim, os trabalhos desenvolvidos no Espaço Teia passaram a ser assinados pelas produ-
toras ou pelos artistas individualmente. Sua última formação foi composta por Sérgio Bor-
ges, Leonardo Barcellos, Pablo Lobato, Clarissa Campolina e a produtora Luana Melgaço. 
Desde sua criação, foram lançados mais de 50 trabalhos, entre curtas, longas e instalações             
(TEIA, 2015).

Parte do grupo se conheceu no curso de Comunicação Social da Universidade Federal de 
Minas Gerais. A opção de compartilhar um espaço veio tanto para dividir custos e viabili-
zar projetos, quanto pela proximidade com outros criadores com concepções similares de        
“fazer cinema”:

A sede da Teia personifica várias decisões e princípios que os moveram nessa jun-
ção de esforços: primeiro, a definição de que este espaço comum não fosse uma 
sala comercial; depois, a condição de que naquele lugar não se faria publicidade 
[…], finalmente, uma questão de necessidade: o aluguel baratinho daquela casa 
simples, localizada em um bairro ‘não da moda’ (VALENTE, 2006).

Ao referir-se ao grupo, Campolina (2011, online) afirmou que “há coletividade na gestão do 
espaço e muita troca, porque todo mundo está sempre presente”. Ainda assim, os integrantes 
da Teia apresentavam diferentes estilos e autonomia em relação ao grupo para a realização 
de projetos paralelos e individuais, ou em colaboração com outros grupos e realizadores. 
Manter a liberdade de cada um era essencial para a Teia, ainda que algumas vezes projetos 
de diferentes realizadores se chocassem, concorrendo entre si nos mesmos editais.

A Teia é o grupo que teve mais obras exibidas e premiadas em importantes festivais nacionais 
e internacionais. Um dos momentos de consagração foi a premiação de melhor filme, melhor 
direção e prêmio especial do júri do Festival de Brasília em 2011 para o filme O céu sobre os 
ombros, dirigido por Sérgio Borges e realizado com um orçamento de cerca de R$ 200 mil. 



94       Pesquisa Teórica Referencial    95  

línia). A obra estreou em Cannes e foi exibida em diversos festivais nacionais e internacionais. 

Outro grande projeto foi o longa O que se move, dirigido por Caetano Gotardo, montado 
por Juliana Rojas, com composição musical de Marco Dutra. O orçamento também foi alto, 
ultrapassando mais de R$ 2 milhões. O filme estreou no Festival de Gramado, foi premiado na 
Semana dos Realizadores, no Rio de Janeiro, e circulou em diversos festivais. 

Os dois longas do Filmes do Caixote foram lançados em circuito comercial, algo relativa-
mente raro na cena independente de São Paulo, possivelmente pela atuação da produtora 
Dezenove Som e Imagem. Caetano Gotardo (2013, online) brinca: “Nenhum de nós tem talen-
to para produção. Não somos produtores. Tentamos fazer antes, mas nunca foi para frente”.

Em 2010, o Filmes do Caixote tornou-se “pessoa jurídica” (empresa prestadora de serviços), 
por uma razão prática, já que os integrantes do grupo precisavam realizar atividades parale-
las que exigiam nota fiscal; a administração da empresa ficou a cargo de Marco Dutra. Já em 
2014, o grupo voltou às produções de orçamentos mais baixos, com o filme Quando eu era 
vivo, dirigido por Marco Dutra, roteirizado por Dutra e Gabriela Almeida Amaral (“agregada”) 
e montado por Juliana Rojas, com orçamento financiado pelo fundo privado do produtor 
Rodrigo Teixeira (RT Features).

O Filmes do Caixote é um grupo que se destaca pela habilidade de se adaptar a diferentes 
orçamentos (de curtas sem ou com pouquíssimos recursos, a longas com produção de mais 
de R$ 2 milhões), porém, mantendo sempre as condições coletivas de trabalho. Os realizado-
res continuam trabalhando em parceria: os três integrantes (Gotardo, Rojas e Dutra) assinam 
diferentes funções nos filmes uns dos outros, mesmo com o aumento do número de projetos.

 Duas Mariola (Rio de Janeiro)

A Duas Mariola surgiu na cidade do Rio de Janeiro em 2006, e define-se como uma “produto-
ra coletiva” que, atualmente, abrange em seu eixo central Daniel Caetano, Felipe Bragança 
e Marina Meliande, que se conheceram na graduação de cinema da Universidade Federal 

mais profunda com a criação. Então, para mim, quanto o diálogo de criação é 
profundo, menos industrial é o processo. Quanto mais abertura para ter essas 
trocas, preparar, tomar tempo, menos industrial. E estar com amigos e com pes-
soas mais próximas facilita isso: você pode contar com seu amigo, mesmo que 
ele esteja ganhando pouco, para que ele coloque um pouco mais ali (COLETIVO                    
FILMES DO CAIXOTE, 2016, p. 246).

Sobre a tendência ao agrupamento, Caetano Gotardo (2011, online) declara que “o modelo 
coletivo acaba impulsionando a produção e abrindo horizontes criativos”, e que as múltiplas 
funções assumidas por cada integrante do Filmes do Caixote, assim como a assinatura cole-
tiva, configuram “um exercício de se despir de vaidades”.

A respeito do processo colaborativo, João Marcos (2011, online) conta que “em geral, todos 
lemos os roteiros dos filmes do Caixote, em alguma etapa, e vemos alguns cortes. Discutimos 
o que lemos/vemos e damos opiniões”. Marco Dutra (2011, online) complementa: “mas não há 
reunião para discutir projetos, não é algo mecânico, as coisas vão fluindo de acordo com o 
processo e as afinidades. Convivemos muito e acabamos trocando experiências”.

O grupo ganhou projeção quando o curta O lençol branco, dirigido por Juliana Rojas e Marco 
Dutra (como projeto de conclusão de curso), entrou na seleção da mostra Cinéfondation do 
Festival de Cannes. Tal reconhecimento possibilitou o contato com a produtora Dezenove 
Som e Imagem (de Carlos Reichenbach) através de Sara Silveira, que passou a produzir os 
projetos do Filmes do Caixote. Um ramo, também de Rojas e Dutra, ganhou apoio de um 
edital da Prefeitura de São Paulo e produção da Dezenove, e foi apresentado na Semana da 
Crítica do Festival de Cannes. O grupo voltou a trabalhar com praticamente nenhum recurso 
financiado publicamente a no curta As sombras.

Além da produção de vários curtas, o Filmes do Caixote desenvolveu o longa Trabalhar Can-
sa, de Juliana Rojas e Marco Dutra, montado por Caetano Gotardo e produzido pela Deze-
nove. Foi um grande projeto, com uma equipe de quase 50 pessoas no set, 30 locações e 
cenas em estúdio, além do orçamento de R$ 2 milhões (principalmente pelo fomento da Pre-
feitura de São Paulo e do apoio para produção de longas do polo cinematográfico de Pau-
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Campolina (Teia), Juliana Rojas, Caetano Gotardo, Marco Dutra (Filmes do Caixote) e outros 
como Karim Aïnouz. A proposta era que os diretores produzissem fragmentos a partir de uma 
mesma carta enviada a cada um deles. O filme estreou no festival de Roterdã em 2011.

Os três longas do grupo (A fuga, A alegria e Desassossego) fazem parte da trilogia Coração 
no fogo tendo como temática central a juventude. As obras participaram de diversos festi-
vais e conseguiram distribuição em salas comerciais (o que é raro para obras independentes).

Além desses cinco agrupamentos mais conhecidos, identificam-se novos coletivos que as-
cendem na cena independente, como: Coletivo Caboré, Mulungu Audiovisual e Coletivo        
Dacine, do Rio Grande do Norte; Labcine, do Piauí; Símio Filmes, e Caverna de Pernambu-
co; Coletivo Doccional, Gran Maître Filmes, Coletivo Gaiolas, Rosza Filmes e Coletivo Cual, 
da Bahia; Salve Filmes e MT Queer, do Mato Grosso; Ceicine, do Distrito Federal; Coletivo        
Damballa, de Espírito Santo; Êpa Filmes, Mulheres em série e Polissemia, de São Paulo; Filmes 
de Plástico e Coletivo Nina, de Minas Gerais; Coletivo Alô Produções, de Santa Catarina; 
Avante Filmes, Tokyo Filmes e Gus Gus Cinema, do Rio Grande do Sul.

Ainda que os grupos citados estejam mais próximos do polo independente e coletivo (des-
crito no continuum de possibilidades de organização do trabalho), muitos não se identificam 
como coletivos. Os grupos e realizadores têm diferentes concepções sobre o que é ser inde-
pendente. Alguns mais “puristas” defendem que os grupos que já obtiveram financiamen-
to público ou funções remuneradas, não podem ser definidos como coletivos, nem mesmo 
como independentes. Neste contexto, também é difícil que os grupos se autodenominam 
“produtoras”, mesmo que exista uma figura jurídica formalizada como empresa produtora em 
cada agrupamento (para acessar projetos de fomento público, por exemplo).

Contudo, as várias formas de definição adotadas pelos grupos sempre consideram a orga-
nização da produção e do trabalho. Essas denominações diferenciam o modelo de organi-
zação social dos grupos em relação ao modelo mais industrial, sobretudo pela negação das 
“representações de profissionalismo, impessoalidade e racionalidade”, que o polo indepen-

Fluminense. A produtora formou-se a partir do encontro de seis colegas da faculdade (os três 
integrantes atuais, mais Andrea Capella, Carolina Durão e Eduardo Valente) que iniciaram 
um grupo de discussão sobre cinema, criando a Associação Cultural Contracampo, que logo 
gerou a Revista Contracampo, uma importante publicação da chamada “nova” crítica.

Além de se pensar cinema, a proposta era também de se produzir filmes, por isso o grupo 
criou um “braço” de produção — a Duas Mariola — como estratégia para viabilizar as pro-
duções em um ambiente como a cidade do Rio de Janeiro, onde o cinema industrial é muito 
forte e está diretamente associado à produção do Rio Filme e da Globo Filmes. O diferencial 
do grupo está na atuação de programação, crítica e curadoria. Daniel Caetano (2016) afirma 
que a cinefilia e interesse pela crítica levou o grupo a escrever projetos de mostras, buscando 
recuperar obras e acervos e organizar catálogos sobre a produção de alguns cineastas.

Assim como em outros coletivos, os realizadores da Duas Mariola, além de assinarem a dire-
ção das obras, acumulam outras funções dentro dos projetos. No entanto, as parcerias entre 
os integrantes são menos frequentes: Felipe Bragança e Marina Meliande trabalham muito 
juntos, quase sempre coassinando a direção, enquanto Daniel Caetano geralmente produz 
curtas sozinho, apesar dos outros integrantes acompanharem o processo.

Entre os longas-metragens do grupo, destacam-se No meu lugar, de Eduardo Valente (ex-
-membro do grupo), que estreou na Seleção Oficial do Festival de Cannes em 2009; A fuga 
da Mulher Gorila, dirigido por Felipe Bragança e Marina Meliande, com orçamento de R$ 15 
mil de recursos próprios, que estreou no Festival de Locarno em 2009 e venceu o prêmio de 
Tiradentes no mesmo ano; Alegria, também dirigido por Felipe Bragança e Marina Meliande, 
realizado com um orçamento de R$ 750 mil de um edital de baixo orçamento da Petrobrás, 
que estreou na Quinzena dos Realizadores do Festival de Cannes em 2010.

Um dos projetos mais interessantes do grupo é o longa Desassossego: filme das maravilhas, 
financiado por um edital do Rumos Itaú Cultural, com orçamento de R$ 90 mil. Felipe Bragan-
ça e Marina Meliande conceberam e montaram o projeto, mas a direção foi coletiva, com vá-
rios fragmentos dirigidos por diversos realizadores: Ivo Lopes Araújo (Alumbramento), Clarissa 
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integrantes de diferentes grupos também são recorrentes). No entanto, a forte relação de 
amizade pode restringir a circulação de novos realizadores entre os grupos, formando “pa-
nelinhas” — o que pode ser negativo para a diversidade da criação artística (OLIVEIRA, 2016).

A associação do trabalho e estabilidade dos vínculos pessoais, neste modelo, garante a 
permanência dos realizadores nos grupos, independentemente da remuneração financeira 
de seus projetos. Essa associação de trabalho diferencia-se muito do modelo de “trabalho 
formal” e mesmo do modelo freelance. A tendência de permanência nos grupos, mesmo com 
o passar dos anos, passa pelas concepções de pertencimento e identidade: a mesma visão, 
valores e crenças sobre o “fazer cinema” é mais poderoso do que as relações profissionais e 
econômicas da associação. “Uma chave para compreender a tendência à permanência [ao 
agrupamento] (...) passa por uma relação de identificação, que se estabelece em torno de 
práticas e representações comuns (e que é simbolizada pelo selo do grupo)” (OLIVEIRA, 2016, 
p. 104). Essa assimilação de pertencimento é observada no discurso dos realizadores, como, 
por exemplo, “faço parte da Teia” ou “somos o Alumbramento” — os realizadores não dizem 
que trabalham no grupo, eles afirmam que “são” o grupo.

Permanecer nos agrupamentos, independente de remunerações, significa que os integrantes 
precisam adotar outras estratégias de subsistência para atender suas necessidades finan-
ceiras. Para tanto, existe uma certa flexibilidade de atuação, permitindo que os indivíduos re-
alizem diversos trabalhos sem deixar de fazer parte do grupo e tenham, assim, outras fontes 
de remuneração. Esta autonomia é primordial para que os agrupamentos sobrevivam.

A estrutura organizacional mais flexível permite que os realizadores trabalhem em projetos 
externos, e que também possam convidar outros realizadores para participar de produções 
do grupo. Ademais, a flexibilidade também colabora para minimizar o risco dos integran-
tes ficarem sem trabalho, devido à intermitência de projetos dentro dos agrupamentos —           
minimizando também as tendências de isolamento entre os grupos. 

Pode-se observar que o equilíbrio entre identidade/pertencimento e flexibilidade/autonomia 
são fundamentais para a viabilidade dos arranjos independentes. Essa busca por equilíbrio 

dente associa diretamente ao cinema industrial, voltado a resultados comerciais. A represen-
tação de “fazer cinema” adotada pelos “Novíssimos” não se resume apenas à lógica profis-
sional/econômica, mas também à vocação, colocada em prática através da realização das 
obras e de diversas atividades e discursos praticados por eles (OLIVEIRA, 2016).

Essa divergência quanto às nomenclaturas mostra que os modos de produção e posiciona-
mentos não são estáticos e imutáveis, pelo contrário, são dinâmicos e processuais, estando 
diretamente ligados às trajetórias pessoais e amadurecimento dos realizadores, assim como 
do próprio grupo. Tal amadurecimento pode ser observado pelo aumento de projetos que 
recebem financiamento público, configurando um cenário onde várias iniciativas de um mes-
mo grupo desenvolvem-se simultaneamente (ainda que em fases distintas), fato que começa 
a dificultar a colaboração de todos os realizadores em todos os projetos.

O agrupamento dos realizadores mostra-se, ainda que em última instância, como uma es-
tratégia de contingência: pela possibilidade de dividir custos básicos de equipamentos (que 
costumam ser caros), de manutenção de um espaço fixo (considerando que a maioria dos 
grupos tem uma sede) e das obrigações administrativas e contábeis. O cenário mais comum 
é de grupos produzindo com equipes de 10 a 20 profissionais, contando com poucos cargos 
de “assistência” e que respondem a várias funções na produção. Contudo, o valor do orça-
mento pode influenciar as possibilidades de organização e equipe. Orçamentos, remune-
rações e equipe são condições que variam de grupo para grupo, e de projeto para projeto.

A força dos laços afetivos entre os realizadores é imprescindível para essa cena, pois, de 
acordo com Oliveira (2016), estes laços podem se converter em uma “espécie de capital re-
lacional dos atores”, que potencializa o reconhecimento de cada um junto às instâncias de 
legitimação, visto que diferentes agentes podem ganhar visibilidade e reconhecimento ao 
trabalhar com um realizador mais consagrado.

Além da possível legitimação, as relações de amizade colaboram para a criação e o desen-
volvimento dos projetos, já que os realizadores encontram-se frequentemente, sabem o que 
os outros estão produzindo e trocam sugestões sobre os projetos (parcerias de trabalho entre 
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que “moldam” a cena independente local, possuindo também um ambiente cinematográ-
fico próprio, com custos de produção variáveis (cachês, salários, equipamentos, locações,        
serviços, entre outros). 

Os grupos de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, têm custos inflacionados pelos merca-
dos de filmes publicitários, televisão e das produtoras mais industriais consolidadas no eixo. 
O local geográfico (e mesmo social) onde se criam as obras, influência o que é produzido:

[...] os coletivos existem atravessados por fluidez e abertura, disponíveis a novas 
conexões, mas ao mesmo tempo dependem de pontos fixos de convergência. 
Caso contrário, a dispersão impede a configuração de um ponto de tensão, de 
um irradiador de intensidade. Esse ponto de convergência pode ser um espaço, 
um ambiente em que sujeitos, ideias e dispersões [...] encontram a possibilidade 
de coexistir. O espaço se constitui frequentemente como catalisador e como ra-
zão para a manutenção do coletivo (MIGLIORIN, 2012, p. 7).

Os agrupamentos e o convívio em um mesmo espaço de trabalho possibilitam trocas rela-
cionadas à aprendizagem e, especialmente, representam o “compartilhamento de capital 
simbólico”: a possibilidade de compartilhar reputação e créditos, que são tanto individuais 
quanto coletivos. Os filmes mantêm suas funções assinadas (como produtor, diretor, diretor 
de fotografia, montador, entre outros), porém, contam também com a assinatura coletiva, 
que se torna um “selo” e exibe a “família” de origem da obra. Os selos podem significar um 
capital importante para o reconhecimento e obtenção de espaço de atuação nas orga-
nizações menos industriais, visto que o setor cinematográfico privilegia os grandes nomes 
(OLIVEIRA, 2016).

Os encontros entre os realizadores e os grupos são parte essencial da pragmática dos cole-
tivos. De acordo com Migliorin (2012, p. 7), eles podem ocorrer de diversas maneiras, como em 
seminários, elaborações de livros, produções de filmes, dentre outros: “estar junto não é sufi-
ciente, pois, para esses indivíduos, é necessário atualizar o contato, estabelecer um encontro 
de multiplicidades, dando origem a um novo potencial”.

Nos grupos, destaca-se o predomínio da lógica afetiva de organização social (menos im-

é constante, sofrendo impactos do próprio fator “tempo”, visto que o amadurecimento dos 
realizadores traz novas necessidades de flexibilização.

A multifuncionalidade é também uma característica central nos agrupamentos, sobretudo 
por demarcar a oposição à superespecialização do cinema industrial (mesmo que a divisão 
do trabalho ainda exista), a partir da qual os realizadores buscam a “não-alienação” em 
relação à totalidade do projeto, possibilitando que os integrantes adquiram diversas habi-
lidades aprendidas na prática com outros realizadores. Essa multifuncionalidade também 
viabiliza a própria sobrevivência e a capacidade de desenvolver os projetos da cena inde-
pendente, uma vez que em muitas situações as equipes são reduzidas e os recursos financei-
ros escassos (OLIVEIRA, 2016).

A ausência da hierarquização das atividades leva à valorização de cada uma das funções, 
pois a maior parte dos realizadores atua (ou já atuou) em diversas funções dentro dos proje-
tos. A própria prática da assinatura coletiva (como “um filme do Alumbramento” e “produção 
Filmes do Caixote”) contribui para minimizar o status “excessivo” da figura do diretor, mesmo 
quando um realizador assina a direção individualmente.

Cléber Eduardo Miranda dos Santos, curador da Mostra de Cinema de Tiradentes, entende 
que a quebra das hierarquias observada nos grupos do “Novíssimo” possui diversas escalas 
e aplicações nos diferentes agrupamentos e contextos de produção:

Há uma ruptura não só no modo de organização da equipe e do processo de 
trabalho dessa equipe, relacionada a essa capacidade multifuncional. Acho que 
não é só isso. Acho que se rompe também com uma certa maneira de como or-
ganizar os filmes, de como escrever os roteiros, de como desenvolver os persona-
gens, acho que tudo isso nessa nova geração perdeu uma certa ideia de centra-
lidade (SANTOS, 2016, p. 129).

Nota-se que o local geográfico onde os agrupamentos e realizadores estão inseridos é im-
portante para os modelos de produção, práticas e representações adotados, diferencian-
do-os uns dos outros — mesmo que todos partilhem tendências gerais quanto à inserção 
no campo. Os ambientes e cidades apresentam uma série de representações consolidadas 
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O desenvolvimento de um mercado, de circuitos exibidores, e mesmo de um sistema de con-
sagração e legitimação tornou-se primordial, levando à criação de circuitos próprios de exi-
bição, “composto por instituições e instâncias que podem ser entendidas como ‘legítimas 
para legitimar’: elas colaboram para garantir a condição de existência dos agentes sem, 
com isso, ameaçar a sua representação de independência” (OLIVEIRA, 2016, p. 135). 

A formação desse circuito, segundo Ikeda (2018), garantiu legitimidade ao percurso desses 
realizadores. Essas instituições podem tanto ser criadas pelos próprios agentes do campo, 
quanto podem ser “legitimadas” dentre entidades já existentes — que apoiam representa-
ções, discursos e sistemas que seguem as mesmas crenças dos realizadores (como a defesa 
do cinema de baixo orçamento, o viés artístico, a inovação de linguagens, mensagens críti-
cas, entre outros). Assim, ter um projeto contemplado por um edital proporciona ao realizador 
remuneração econômica, reconhecimento e legitimação.

O mercado, nesse contexto, refere-se aos espaços sociais onde ocorrem trocas com remu-
nerações que podem ser econômicas ou simbólicas (como reconhecimento e reputação). 
Nesse sentido, as mostras e festivais de filmes são exemplos de mercado, principalmente no 
polo independente (é comum a divisão entre “filmes de sala comerciais” e “filmes de festival”, 
dois mercados que operam de formas muito distintas).

Festivais e premiações “colaboram, assim, na etapa em que o filme de baixo orçamento en-
contra mais dificuldades: a circulação — o desafio de atrair o interesse do distribuidor em um 
primeiro momento e, posteriormente, do público para as salas de cinema” (RUY, 2016, p. 250). 
Nos mercados, sempre existe um público a ser considerado, que pode ou não ser o “grande 
público” (geralmente de circuitos comerciais), como é o caso do público de financiadores, de 
críticos, dos próprios pares, dos festivais, dentre outros.

1.2.3.1 Festivais e mostras

Diversos autores e pesquisadores apontam que a geração “Novíssima” conquistou inicial-
mente o reconhecimento internacional, legitimação que foi crucial para que ganhassem es-

pessoal/racionalizada) mais do que da lógica puramente profissional. Os realizadores par-
tilham valores e crenças (principalmente quanto a “se fazer cinema”) e passam por proces-
sos de pertencimento e identidade. Destacam-se também fatores como o envolvimento dos 
realizadores com o objeto cinema — o “engajamento integral”; o equilíbrio entre identida-
de/pertencimento e flexibilidade/ autonomia nos arranjos grupais; e a multifuncionalidade                    
dos realizadores. 

As práticas adotadas por esses “coletivos” colaboram para o posicionamento destes en-
quanto independentes, e para a própria garantia da viabilidade da produção independente.

[...] os últimos anos nos apresentaram um tipo de mobilização em torno do ci-
nema e do audiovisual que traz singularidades para a história dos coletivos. Por 
questões tecnológicas, políticas, econômicas e subjetivas, vimos novas redes de 
produção e consumo se forjarem. Essas redes produziram muito e barato, bai-
xaram filmes de todas as épocas, transformaram as políticas públicas, tensio-
naram o Estado, inventaram cursos de cinema e audiovisual em muitas cidades, 
multiplicaram os cíneclubes e festivais, fizeram o audiovisual muito presente em 
ongs, escolas e associações das mais diversas, inventaram revistas de crítica, etc.        
(MIGLIORIN, 2012, p. 8).

O reconhecimento dos “coletivos” e das obras é primordial para a manutenção dos grupos e 
da própria produção independente. Assim, a entrada em diversos circuitos e sua “consagra-
ção” são aspectos essenciais no contexto do “Novíssimo”.

1.2.3 Instâncias de circulação e consagração do “Novíssimo”

A entrada de novos realizadores na cena independente resultou não apenas em novas ne-
cessidades de financiamento, como tornou fundamental a criação de instâncias de divulga-
ção e exibição. O aumento do número de obras não foi proporcional ao aumento do público 
(principalmente no cinema independente), que acabou por dispersar-se entre as diversas 
produções. Conforme aponta Ikeda (2018, p. 473), “são muitos os desafios para a expansão 
dessas produções. Esses filmes ainda permanecem pouco vistos, restritos muitas vezes ao 
circuito dos festivais”.



104       Pesquisa Teórica Referencial    105  

paço e visibilidade nacionalmente. A maioria dos realizadores, no início de suas trajetórias (e 
trajetórias dos coletivos), não encontraram espaço de exibição dentro do país, levando-os 
para circuitos e mostras internacionais voltadas a projetos experimentais ou de “descober-
tas” de novos cinemas — o que lhes deu visibilidade e reconhecimento em ambos os espaços.

Os festivais internacionais são mercados essenciais para a “consolidação” da atual cena 
independente, e o curta-metragem é a principal porta de entrada para esses eventos. San-
tos (2016), curador de Tiradentes, aponta que a geração “Novíssima” consegue o reconhe-
cimento de festivais internacionais a partir dos seus próprios filmes, e não por algum tipo de 
apadrinhamento, como parte da geração anterior.

Os festivais internacionais frequentemente investem em realizadores que produziram bons 
curtas-metragens, principalmente por vislumbrarem um “mérito na descoberta” de novos no-
mes. É através desses festivais que os realizadores conseguem acesso a fundos de financia-
mento e agentes de distribuição internacionais.

Alguns dos mais importantes festivais internacionais que abrem portas para os filmes do “No-
víssimo” são: International Film Festival Rotterdam (Festival Internacional de Cinema de Roter-
dã), Festival del film Locarno (Festival Internacional de Cinema de Locarno), Cannes Film Festi-
val (Festival de Cannes) e Berlin International Film Festival — Berlinale (Festival Internacional de 
Cinema de Berlim). Mesmo que vários filmes brasileiros não sejam premiados em tais eventos, 
participar da seleção oficial já confere aos realizadores prestígio e reconhecimento.

Os festivais mais tradicionais de cinema brasileiro atualmente, segundo Ikeda (2012b, p. 128), 
foram de suma importância na década de 1990, quando as ferramentas de apoio estatal à 
cinematografia foram extintas, assumindo parte da responsabilidade de defender a exis-
tência do cinema nacional e fazê-lo ser visto. Já nos anos 2000, segundo o autor, surgiram 
mostras e festivais que buscavam dar espaço às obras de novos realizadores, “cujos valores 
não se integravam ao discurso oficial da ‘classe cinematográfica brasileira’”, processo que 
havia sido iniciado com a formação dos cineclubes.

O crescimento dos espaços de difusão de obras independentes também teve papel impor-
tante para a aproximação de diversos criadores e realizadores, até então desconhecidos, e 
para formar uma nova crítica cinematográfica. O interesse da crítica e da imprensa é muito 
relevante para a visibilidade de filmes de baixo orçamento, como aponta Ruy (2016, p. 254): 
“o espaço em reportagens em suplementos culturais, mesmo que tradicional, é uma forma 
eficiente do filme se destacar em meio a dezenas de títulos que compõem a programação 
semanal de cinema”.

No contexto do “Novíssimo”, passam a ser criados “circuitos próprios” de exibição em formato 
de mostras, organizadas pelos próprios realizadores independentes, como a Semana dos 
Realizadores (Rio de Janeiro e São Paulo), a Mostra do Filme Livre (Rio de Janeiro, São Paulo 
e Brasília), o Cinema de Bordas do Itaú Cultural (São Paulo), a Janela de Cinema (Recife) e o 
Cine Esquema Novo (Porto Alegre). Assim como festivais que já existiam, iniciaram o processo 
(ainda em curso) de abertura de novos espaços para essas obras e realizadores, como é o 
caso da Mostra de Cinema de Tiradentes, que está revendo seu direcionamento, engloban-
do novos valores, mais receptíveis a cena independente.

Segundo Ikeda (2018), mostras, mesas de debate e sessões como o “‘Novíssimo’ cinema bra-
sileiro”, realizadas pelo Cinema da USP Paulo Emílio (Cinusp), e a sessão “Cinema ‘Novíssimo’”, 
organizada no Rio de Janeiro (que deu origem a Semana dos Realizadores), também foram 
criadas para dar espaço e visibilidade as atuais produções independentes nacionais:

Com uma quantidade maior de mostras abria-se mais e mais espaços, tanto para 
produções regionais dos vários lugares que recebiam eventos como principal-
mente para que festivais fossem criando seu recorte diferencial — inclusive pela 
aposta nesse cinema que surgia com força.” [...] O mais importante disso tudo 
é que, assim, vai se formando aos poucos um pequeno circuito alternativo de 
força e interesse para os realizadores deste cinema mais arriscado. É, em muitos 
sentidos, a partir dos encontros mais constantes nestes festivais que vão se de-
lineando e consolidando algumas características desta produção mais recen-
te, que tem chamado a atenção de  curadores lá fora e da mídia aqui no Brasil                
(VALENTE, 2011c, p. 41).
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1.2.3.2 Distribuidoras

Diversas pesquisas e autores destacam que a distribuição é uma das etapas mais frágeis 
do setor cinematográfico brasileiro, principalmente pelas diretrizes industriais adotadas que 
priorizam o financiamento das produções e não atuam significativamente nas outras fases 
da cadeia cinematográfica. É comum ouvir que “a distribuição é o gargalo do cinema nacio-
nal”, quando apontado que existem poucas empresas distribuidoras, e que geralmente são 
majors multinacionais — que por trabalharem com projetos do mundo todo, fazem com que a 
concorrência de filmes brasileiros pela distribuição seja difícil.

Além disso, a maioria das empresas possui pouco ou nenhum interesse em distribuir filmes 
que não tenham “potencial comercial”. Assim, outro tipo de agente fundamental para o cir-
cuito de exibição e visibilidade, e para o sistema de consagração e legitimação da produção 
independente, são as empresas distribuidoras, responsáveis pelas vendas dos filmes às salas 
de cinema, canais de televisão, home vídeo, streaming e outros mercados. 

No cenário do “Novíssimo”, nota-se que alguns filmes independentes têm recebido distri-
buição. As empresas que distribuem essas obras funcionam como agentes intermediá-
rios (mediando interesses culturais e econômicos), e também operam como “instâncias de                        
legitimação” (OLIVEIRA, 2016). 

Neste contexto, duas empresas destacam-se como “instâncias de legitimação” da “Novís-
sima” geração: a Vitrine Filmes, especializada em produções independentes de baixo orça-
mento, concebidos com posicionamentos “antimercado” ou “anti-industrial”, vendendo as 
obras para mostras, instituições que fomentam a cultura (como Sescs, por exemplo) e televi-
são; e a Lume Filmes, que se destaca pelo seu braço de distribuição, cuja finalidade é “dis-
tribuir filmes autorais com ousadia temática, narrativa e estética” (LUME, 2012), vendendo os 
filmes para circuitos de salas de cinema, televisão aberta e por assinatura, em plataformas 
de streaming e DVDs.

Entende-se que a circulação das obras do atual cinema independente é composta por          

algumas instituições que asseguram a existência dos realizadores e do próprio cenário, tanto 
em termos econômicos e financeiros, quanto em termos simbólicos (de reconhecimento). Ao 
reiterar os valores e acolher as práticas dos realizadores, essas instituições não ameaçam a 
“representação de independência” adotada. Elas operam como instâncias de legitimação, 
tanto como exibidores das obras, quanto como agentes intermediários, abrindo mercado 
para os filmes. Essas instituições beneficiam-se da reputação dos grupos e realizadores, as-
sim como estes beneficiam-se do reconhecimento alcançado através das instituições, con-
figurando, assim, um ciclo de consagração mútuo.
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rios econômicos. Dados do Observatório Europeu Do Audiovisual (2015) apontam que o setor 
gera no mundo mais de U$ 400 bilhões por ano, cerca de R$ 2 trilhões. Já no Brasil, a ativida-
de apresenta uma participação progressiva na economia, que evoluiu de 0,4% em 2010, para 
0,44% em 2014, um crescimento de 10% na contribuição relativa do setor (APRO; SEBRAE, 2016). 
Ademais, segundo a Agência Nacional do Cinema (2019), foram lançados 185 longas-metra-
gens brasileiros em 2018, o maior número desde 2009.

A comunicação feita através do cinema, de acordo com Rolim e Lira (2015), só se completa 
após a exibição do filme para o público, dado que as obras precisam ser vistas para que 
o ciclo cinematográfico esteja completo. No entanto, muitas produções brasileiras enfren-
tam dificuldades neste processo, lutando constantemente por espaços nos cinemas. Deste 
modo, grande parte da cinematografia brasileira mantém-se fora dos circuitos de exibição 
tradicionais, não sendo vista pelo grande público.

O surgimento de novas mídias e meios de produção cinematográfica promoveram uma ex-
pansão quantitativa e estética no campo audiovisual, visto que novos processos de grava-
ção e edição viabilizaram a possibilidade de se fazer filmes, estimulando o surgimento de 
novos realizadores (ROLIM; LIRA, 2015). A facilidade de acesso às ferramentas introduziu novos 
agentes no cenário cinematográfico, impulsionando ainda a criatividade narrativa e efeitos 
de pós-produção (BUSTAMANTE, 2003). 

O financiamento das obras também foi positivamente afetado pelos avanços tecnológicos. 
Ruy (2014) aponta que os realizadores independentes agora têm à sua disposição o sistema 
de crowdfunding (financiamento coletivo), de plataformas online. De acordo com Ikeda (2018), 
com o barateamento dos processos de produção, o financiamento público deixou de ser um 
fator essencial para a produção das obras. Um realizador independente tem a possibilidade 
de criar um audiovisual com bom acabamento técnico, mesmo sem um alto investimento.

As formas de exibição, conforme apontam Rolim e Lira (2015), foram substancialmente modi-
ficadas pelos avanços tecnológicos, o que facilitou a distribuição de produções pelos novos 
meios digitais. Machado (2011) complementa que, atualmente, um filme depende do finan-

1.3 PANORAMA ATUAL

Para além das características do “Novíssimo”, é importante uma análise contextual das evo-
luções em termos de posicionamento comercial, métodos de produção e novas tecnologias 
do audiovisual. Em questão de mercado, identificam-se diversas mudanças na indústria cul-
tural que influenciam a maneira como os audiovisuais são produzidos e distribuídos.

O termo “indústria cultural” foi usado pela primeira vez em 1947 na obra Dialética do Esclare-
cimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, teóricos da Escola de Frankfurt. Nessa con-
cepção clássica, Ridenti (2018) esclarece que a indústria cultural compreende um processo 
de produção de bens culturais, inserido no capitalismo tardio e submetido à mercantilização. 
A cultura comercializada seria convertida em “cultura de massas”, produzida em série e não 
mais caracterizada como arte. Como resultado, o processo apresentaria mercadorias pa-
dronizadas e, em geral, de baixa qualidade.

Opondo-se a esta definição, Renato Ortiz (1988 apud RIDENTI, 2018) discorda da caracte-
rização frankfurtiana da indústria cultural, argumentando que a cultura industrializada não 
seria completamente submetida à lógica de mercadoria, visto que cada produto possui um 
valor de uso diferente, conferindo a eles determinadas particularidades. Ademais, Bahia 
(2012) afirma que as indústrias culturais apresentam diversas características positivas e de-
senvolvem-se em maior velocidade que outras áreas da economia, gerando mais postos de             
trabalho todos os anos.

Nesse sentido, os bens culturais passam a ser essenciais no cenário simbólico, econômico e 
político, graças a globalização e internacionalização da cultura. Desta forma, o audiovisual 
tornou-se um dos principais produtos da área cultural, comunicacional e econômica (BAHIA, 
2012). Com a possibilidade de apresentar identidades culturais locais, a produção e a difusão 
dessas imagens pelos mais diversos realizadores, são fundamentais para a concepção da 
diversidade no mundo.

O setor da indústria cinematográfica, inserido na indústria cultural, cresce em diversos cená-
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Os novos serviços de exibição apresentam alta penetração no público. Dados da APRO e 
SEBRAE (2016) apontam que em 2014, 32% dos brasileiros conectados à internet já usufruíam 
destes serviços, e dados de 2016 previam um crescimento do tráfego de vídeo pela internet a 
uma taxa anual de 26% entre 2015 e 2020. Estima-se que esses números só aumentem.

Os novos meios de exibição promovem o prolongamento das obras cinematográficas, al-
cançando um maior público e favorecendo o seu potencial lucrativo. A longevidade de uma 
produção cresce, portanto, fora do cenário tradicional de salas de cinema (BAHIA, 2012).

Observa-se o surgimento de uma grande multiplicidade de produções, como os audiovisu-
ais experimentais e filmes independentes. Rolim e Lira (2015) destacam a formação de novos 
públicos em diversas plataformas, cuja ampliação favorece principalmente a distribuição e 
exibição de obras independentes. 

O digital promove experimentações estéticas que levam ao surgimento de novos nichos de 
comércio. A partir disso, pequenas produtoras e realizadores independentes deparam-se 
com uma nova oportunidade de entrar no mercado. Assim, as obras produzidas fora do cir-
cuito tradicional necessitam incorporar recursos tecnológicos em sua circulação.

A partir de tais necessidades, identifica-se o surgimento de novos projetos como o Libreflix, 
uma “plataforma brasileira de streaming aberta e colaborativa que reúne produções audio-
visuais independentes, de livre exibição” (LIBREFLIX, 2017). O serviço é gratuito e seu catálogo 
conta com longas, curtas-metragens e séries independentes. Em 2018, o serviço listava mais 
de 250 obras, das quais 62% foram produzidas no Brasil (ROSSI, 2018).

O Libreflix destaca-se por seu sucesso exponencial. Ainda que a inscrição não seja obriga-
tória, mais de 30 mil pessoas optaram por fazê-la. Somente no primeiro semestre de 2019, 
registraram-se cerca de 85.000 visitas por mês (ROSSI; GOMES, 2019).

ciamento de vários meios de exibição, e não apenas das salas comerciais. O modelo tradi-
cional de cinema agora divide espaço com novas formas de consumir produtos audiovisuais.

Observam-se também mudanças nos hábitos contemporâneos. Segundo Machado (2011), 
a vida urbana, estabelecida pelo capitalismo tardio, promoveu formas de vida centradas 
no lar, em ambientes privados. Desta forma, sair de casa para ir ao cinema não é mais algo 
rotineiro (tanto pelo fechamento de diversos cinemas de rua, quanto pelo encarecimento dos 
ingressos). Essas transformações fizeram com que as salas de cinema perdessem sua posi-
ção como único meio de retorno financeiro viável no mercado cinematográfico (RUY, 2014).

A difusão da televisão na década de 1960 foi o primeiro momento de transformação do 
consumo de obras audiovisuais. Segundo Rolim e Lira (2015), na década de 1980 ocorreram 
grandes mudanças devido ao fechamento em massa dos cinemas de rua, e do surgimento 
do home video. Esse processo foi ampliado na década de 1990 com os aparelhos DVDs. O 
cenário cinematográfico presenciou “um inevitável processo de interdependência e comple-
mentaridade entre os meios que compõem o campo audiovisual, o que abala as fronteiras 
entre os espaços midiáticos” (BAHIA, 2011, p. 236). 

Iniciativas de união entre cinema e televisão passaram a ser ações estratégicas para a ma-
nutenção e o desenvolvimento do mercado audiovisual. Machado (2011) exemplifica o fato 
afirmando que diversas produções que chegam às salas de cinema foram desenvolvidas 
com o intuito de “funcionarem” em telas menores, como televisões, computadores e celulares.

O comércio de vídeos online é, também, um importante meio para a democratização do 
acesso às produções. Nudeliman e Pfeiffer (2010) afirmam que as novas mídias transforma-
ram também a relação entre produto e consumidor, que passou a ter mais “controle e op-
ções” de conteúdo on demand. O comércio de video on demand criou um serviço disruptivo 
com crescente expansão mundial. A dinâmica do setor contribui para o seu desenvolvi-
mento, gerando efeitos de substituição e complementaridade na distribuição do conteúdo                                        
audiovisual (APRO; SEBRAE, 2016). 
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Figura 2 — Página de pesquisa na versão Desktop. Fonte: Captura de tela (MUBI, 2020a) 19

O MUBI possui um catálogo muito diferente de seus concorrentes famosos, e é possível baixar 
todos os filmes a qualquer momento, em qualquer tela ou dispositivo. A plataforma é com-
posta por três partes: um serviço de vídeo on demand, (com uma seleção de filmes e uma 
sessão voltada para as novidades de festivais), um banco de dados sobre filmes e a revista 
eletrônica Notebook — cobertura editorial original que conta com críticas, resenhas e ma-
térias atualizadas sobre os acontecimentos da indústria mundialmente. Há ainda a sessão 
Garage, um workshop online voltado a ajudar jovens cineastas com seus primeiros projetos, 
inclusive com competições de curtas (ANDRADE, 2017).

19 MUBI. Lista de Melhores Filmes por MUBI. 2020a. Disponível em: https://mubi.com/films. Acesso em:                            
18 fev. 2020.

Figura 1 — Página Inicial do Libreflix na versão Desktop. Fonte: Libreflix (2020) 18

Outra plataforma que destaca-se no meio é o MUBI: serviço de streaming com curadoria que 
disponibiliza uma coleção de filmes em constante mudança, de novos diretores a vencedores 
de prêmios, de todos os lugares do mundo. O serviço está disponível em 200 países e, em-
bora não seja um dos líderes de mercado, tem mais de 9 milhões de membros, apreciado por 
cinéfilos e gratuito para todos os estudantes e professores (ANDRADE, 2017).

18 LIBREFLIX. Home. [2020]. 1 captura de tela. Disponível em: https://libreflix.org/assets/screenshots/home.png. 
Acesso em: 15 fev. 2020. 
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para compartilhar suas obras e encontrar um público. A disseminação do digital favoreceu 
também a formação de uma nova rede de grupos cinéfilos, em que realizadores, críticos e 
curadores podem interagir. Segundo Ikeda (2018), esse circuito beneficiou a produção de no-
vas obras e facilitou a circulação e divulgação desses projetos. Atualmente, diversos canais 
de comunicação online foram desenvolvidos com o objetivo de difundir informações sobre 
diferentes nichos do setor cinematográfico. 

Nesse contexto, destaca-se o Cine Festivais, website criado em 2013, que busca cobrir as no-
tícias e informações do cinema independente contemporâneo. Do conteúdo disponibilizado, 
destacam-se entrevistas com cineastas e profissionais do setor, críticas de obras exibidas em 
festivais e reportagens sobre temas relacionados ao cenário independente.

Figura 4 — Página Inicial do Cine Festivais na versão Desktop. Fonte: Captura de tela (CINE FESTIVAIS, 2020) 21

21 CINE FESTIVAIS. Cine Festivais. 2020. Disponível em: https://cinefestivais.com.br/. Acesso em: 22 fev. 2020.

Figura 3 — Página inicial da revista Notebook na versão Desktop. Fonte: Captura de tela (MUBI, 2020b) 20

As novas mídias apresentam-se, segundo Nudeliman e Pfeiffer (2010, p. 112) “como uma al-
ternativa à exibição dos filmes, podendo funcionar como instrumentos alternativos e viáveis 
de difusão do conteúdo independente [...]”. Do mesmo modo, Ruy (2014) aponta a internet 
como um meio eficaz para a circulação de filmes que não conseguem espaço no cenário                 
tradicional de exibição. 

Segundo pesquisa realizada pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da 
Sociedade da Informação (Cetic) em 2018, o número de brasileiros com acesso à internet 
subiu de 67% para 70%, o que equivale a 126,9 milhões de pessoas conectadas (apud LAVA-
DO, 2019). Desta forma, criadores dos mais diversos lugares conseguiram uma plataforma 

20 MUBI. Notebook. 2020b. Disponível em: https://mubi.com/notebook. Acesso em: 18 fev. 2020.
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1.4 CULTURA, DESIGN E CINEMA

Na sociedade pós-moderna, a quantidade de produtos industrializados multiplica-se em alta 
velocidade, assim, é preciso considerar o contexto e as necessidades dos diferentes usuários 
para desenvolver melhores projetos. Neste cenário, identifica-se a atuação do designer.

Em essência, o design reflete a cultura de uma sociedade através dos objetos por ela con-
cebidos (BOMFIM, 1997). A função de um objeto ou produto, de acordo com Misuko (2004, p. 
60), é “atender a uma ou mais necessidades de seus usuários, ou seja, atender às funções 
requeridas”. Assim, o designer executa a tarefa fundamental de desenvolver produtos e/ou 
serviços para os usuários com os mais diversos valores, hábitos e práticas.

O design de um produto, através de suas funções, ideias e valores, influencia a percepção 
sobre o mundo. Landim (2010) afirma que é preciso considerar a pluralidade cultural das so-
ciedades no desenvolvimento dos projetos, visto que a dinâmica das identidades e herança 
cultural de diferentes pessoas apresentam características particulares. O design expressa a 
maneira como a sociedade assimila a realidade, refletindo a cultura de cada época, ao mes-
mo tempo em que gera novas referências culturais (BUNGARTEN, 2017). Assim, o design tem o 
papel de representar, divulgar e produzir a cultura.

Cada vez mais o design se estabelece como ferramenta estratégica para a promoção e 
valorização de identidades culturais e produtos locais. Krucken (2019) ressalta que é preciso 
grande responsabilidade para conceber e compartilhar projetos, como também reconhecer 
e tornar reconhecíveis os valores neles embutidos. Para que os atributos sejam interpretados 
corretamente, faz-se necessário o desenvolvimento de estratégias de comunicação adap-
tadas aos diferentes contextos. Desta forma, é também tarefa do designer conscientizar o 
público sobre os valores envolvidos na produção, através de múltiplos meios.

Quanto às representações culturais, Bungarten (2017) disserta que a fronteira entre o de-
sign (com sua qualidade multidisciplinar) e o cinema dilui-se cada vez mais, unindo suas 
linguagens e representações. Essas duas áreas da indústria criativa englobam os valores                     

O surgimento de espaços online para a crítica de cinema inspirou os jovens a expressa-
rem suas opiniões. Esse grupo contribuiu muito para a difusão do cinema contemporâneo 
ao destacar projetos independentes que permanecem fora do circuito hegemônico de                                     
circulação (IKEDA, 2018).

Observa-se o grande impacto da tecnologia na indústria cinematográfica. Seja no proces-
so de financiamento, produção ou distribuição, as novas ferramentas digitais facilitaram a 
realização de obras audiovisuais, principalmente as independentes. Essas mudanças foram 
essenciais para o desenvolvimento da indústria cinematográfica brasileira.
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Figura 5 — Cenário de The Cabinet of Dr. Caligari (1920). Fonte: The Cabinet of Dr. Caligari (1920) 22

Além de production design, destacam-se outras áreas de atuação do design no cinema, 
como: costume design (figurinista), a criação de roupas específicas para cada filme; lighting 
design, a coordenação da atmosfera e iluminação do filme; set design (cenógrafo), a or-
ganização dos cenários; sound design, o desenvolvimento dos elementos sonoros, e outras 
funções que, ainda que não levem o nome do design, exigem a aplicação dos mesmos co-
nhecimentos. Bungarten (2017) ressalta que:

22 THE CABINET OF DR. CALIGARI. 1920. 1 fotografia. Disponível em: https://s.studiobinder.com/wp-content/
uploads/2019/04/What-Does-a-Production-Designer-Do-Cabinet.jpeg. Acesso em: 15 maio 2020.

de uma sociedade, integrando um conjunto de atributos que as definem.

O cinema retrata, segundo Bungarten (2017, p. 59) “os conflitos, os paradoxos, as aspirações 
da sociedade em que é produzido. A obra cinematográfica oferece assim um universo de 
representações que remetem direta ou indiretamente à sociedade real em que se insere”. O 
autor afirma que cabe à produção cinematográfica refletir as relações sociais e culturais do 
seu contexto de produção. Fundamentadas em diversas representações visuais e significa-
dos, as produções audiovisuais reúnem diferentes visões com o objetivo de constituir uma 
unidade integrada e traduzir um conceito.

No cinema, a imagem é construída através de elementos como a organização dos cenários, 
relação entre objetos, posicionamento das luzes, seleção da paleta de cores, dentre outros. 
Como nos projetos de design, a visualidade utiliza diversas dimensões, sólidas e abstratas, 
constituindo uma linguagem repleta de significados culturais e sociais.

Nesse sentido, o production designer (designer de produção cinematográfico) trabalha em 
conjunto com diversos profissionais e é responsável por criar a atmosfera do filme, represen-
tar a época e local da narrativa, e expressar os sentimentos dos personagens (BUNGARTEN, 
2017). The Cabinet of Dr. Caligari (1920), dirigido por Robert Wiene, é um exemplo significativo 
do importante papel do production designer.

A Figura 5 apresenta um dos cenários desenvolvidos para o filme. Walter Reiman, Walter 
Röhrig e Hermann Warm trabalharam juntos, criando a atmosfera sombria através de linhas 
angulosas e fortes contrastes. Os cenários transmitem as sensações de ansiedade e descon-
forto, presentes também nos próprios personagens.
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Figura 6 — Logotipo original do estúdio DreamWorks. Fonte: Dreamworks (1994) 23

O logotipo (Figura 6) ficou mundialmente conhecido, não apenas por sua aparência, mas 
também pelo modo como é utilizado pelo estúdio. A marca é adaptada para cada obra, 
como no filme Shrek (2001), no qual as letras “S” tornam-se verdes e ganham orelhas, reme-
tendo ao personagem principal (Figura 7).

23 DREAMWORKS. [1994]. 1 captura de tela. Disponível em: https://logodix.com/logo/88373.jpg. Acesso em: 15 
maio 2020.

[...] é possível afirmar que a construção do espaço pró-fílmico, ou seja, tudo aquilo 
que é colocado diante da câmera, expressa a proposta formal e conceitual do fil-
me. Determinantes desta construção são o que — os elementos cênicos, objetos, 
texturas, volumes, cores, e o como — iluminação, enquadramento, movimentos de 
câmera. Esse projeto está fundamentado nos mesmos pressupostos essenciais 
do Design na elaboração dos significados estéticos, éticos e ideológicos do pro-
duto/ imagem resultante (BUNGARTEN, 2017, p. 60).

Deste modo, o design e o cinema unem-se através da fundamentação técnica e da “capaci-
dade de refletir a sociedade e sua cultura”, gerando objetos de design carregados de valores 
significativos (BUNGARTEN, 2017, p. 60).

Identifica-se também uma correlação entre as áreas do cinema e do design na etapa da di-
vulgação das obras. O design, associado ao marketing, tem a função de informar a audiên-
cia sobre um filme e convencê-la da qualidade da produção. Uma campanha de marketing 
cinematográfica pode ser resumida em quatro etapas: design de elementos gráficos, como 
cartazes e outdoors; elaboração de anúncios e trailers; planejamento de estratégias para 
mídias, como televisão e internet; campanha promocional, como entrevistas e premieres re-
lacionadas ao lançamento dos filmes (ELBERSE, 2013). 

No momento atual, o marketing online apresenta-se como um dos principais meios de con-
tato com a audiência. A comunicação em escala global oferece a oportunidade de se criar 
intimidade, lealdade e construir uma comunidade de consumidores, antes mesmo de um fil-
me ser lançado (PACHECO, 2012). No entanto, apenas estar online não é suficiente. Para en-
contrar e desenvolver um público, faz-se necessário o planejamento de ações que combinem 
design com marketing digital, promovendo a visibilidade dos realizadores e de suas obras.

A identidade visual influencia a forma como o público enxerga uma empresa ou um ser-
viço. Vásquez (2007) aponta as principais utilidades dessa ferramenta como a identifica-
ção (através de elementos gráficos); a diferenciação dentre outras empresas; a associação 
dos elementos visuais com a própria organização, e o reforço da imagem estabelecida. Um 
dos exemplos mais famosos de identidade visual no cinema é a do estúdio de animação             
DreamWorks.
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principais valores e temas tratados em uma obra. Sua concepção é concretizada principal-
mente pelo suporte do design gráfico, um “conjunto de atividades voltadas para a criação e 
a produção de objetos de comunicação visual” (CARDOSO, 2008, p. 1). O cartaz desenvolvido 
por Saul Bass para o filme Anatomy of a Murder (Figura 8), é um exemplo desse suporte. 

Figura 8 — Cartaz do filme Anatomy of a Murder (1959). Fonte: Columbia/Allstar (1959) 25

25 COLUMBIA/ALLSTAR. Anatomy of a Murder. 1959. 1 cartaz. Disponível em: https://i.guim.co.uk/img/              
media/7a2c2dda1ceb900dd28753bcd26e87cf6472203a/0_0_2359_3504/master/2359.jpg?width=1920&quali-
ty=85&auto=format&fit=max&s=06a292934b4c957d673cbbbb6943c5fb. Acesso em: 15 maio 2020.

Figura 7 — Logotipo do estúdio DreamWorks no filme Shrek (2001). Fonte: Dreamworks (2001) 24

Além da parte gráfica, a imagem de uma empresa também se relaciona com as experiências 
do consumidor com a organização. Assim, a identidade visual é definida como “o sugestio-
namento de ideias e valores que as marcas enviam aos consumidores” (BODRUK; LOPES, 2011, 
p. 5). Deste modo, a aplicação do design viabiliza a diferenciação no mercado e amplia a 
visibilidade da empresa nesse contexto.

O cartaz, segundo Sanganha (2015), é um dos principais meios de divulgação de um filme, 
e funciona como ferramenta argumentativa que transmite uma mensagem carregada dos 

24 DREAMWORKS. 2001. 1 captura de tela. Disponível em: https://vignette.wikia.nocookie.net/logopedia/ima-
ges/1/1e/Vlcsnap-2014-02-10-03h20m54s76.png/revision/latest?cb=20140216033714. Acesso em: 15 maio 2020.



124       Pesquisa Teórica Referencial    125  

uma impressão sobre a obra, garantir o reconhecimento do diretor e grupo envolvido na 
produção, criar interesse e despertar curiosidade na mente do espectador. Como exem-
plo, destaca-se o trailer desenvolvido para a divulgação do filme Alien (1979), dirigido por                                        
Ridley Scott (Figura 10).

Figura 10 — Cena do trailer original de Alien (1979). Fonte: Captura de tela (MOVIECLIPS TRAILERS, 2012) 27

Após a apresentação de uma cena no espaço, o título do filme é revelado, junto a um               
close de um ovo misterioso. À medida que o volume da música aumenta, apresentam-se tre-
chos sem som, contexto ou informações sobre seus possíveis significados. O drama aumenta,  

27 MOVIECLIPS TRAILERS. Alien Trailer HD (Original 1979 Ridley Scott Film). YouTube, 2012. Disponível em:         
https://www.youtube.com/watch?v=jQ5lPt9edzQ&ab_channel=MovieclipsTrailers. Acesso em: 15 maio 2020.

Em meios digitais, o cartaz é a base para a criação de outras imagens que também fun-
cionam como “bilhete de entrada” para filmes, como as thumbnails em plataformas de             
streaming. Tais peças têm o papel de destacar uma produção em meio às grandes listas de 
lançamento, bem como transmitir informações sobre a narrativa da obra, como exemplifica-
do pela plataforma Netflix (Figura 9).

Figura 9 —  Página inicial da Netflix (logada) na versão Desktop. Fonte: Netflix Brasil (2020) 26

O trailer é entendido como uma “propaganda”, apresentado em salas de cinema, na tele-
visão e na internet. Trata-se de um vídeo curto criado a partir de montagens de cenas. No 
marketing de filmes, o trailer é reconhecido como uma das principais peças de divulgação, 
pois permite que a audiência “experimente” uma amostra do filme. Quintana (2005) apon-
ta que as principais funções do trailer são informar sobre a existência de um filme, oferecer 

26 NETFLIX BRASIL. Explorar. 2020. Disponível em: https://www.netflix.com/browse. Acesso em: 05 set. 2020.
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Figura 11 — Website promocional do filme Jurassic World (2015). Fonte: Jurassic World (2015) 28

Na interface digital, a experiência do usuário pode ser entendida como “a experiência que 
o produto cria para as pessoas que o utilizam no mundo real” (GARRETT, 2010, p. 6, tradução 
nossa).  Pensar nesse atributo, segundo Garrett, é pensar além do que a funcionalidade e o 
visual proporcionam, visando articulá-lo com o contexto do produto. A combinação entre 
forma e função faz com que o usuário sinta-se entusiasmado, como no caso do website de 
Jurassic World (2015).

A comunicação contínua e instantânea através da internet aumentou a propagação rápi-
da de informações, fenômeno que foi reconhecido e adaptado pelo mercado. Conforme 
explica Sirma (2009), o word-of-mouth (boca a boca) baseia-se na comunicação entre dois 

28 JURASSIC WORLD. [Sem Título]. 2015. 1 captura de tela. Disponível em: https://blog.printsome.com/            
wp-content/uploads/jurassic-world-website-1024x576.png. Acesso em: 15 maio 2020.

atingindo um clímax de violência e gritos. Finalmente, a câmera se afasta exibindo o slogan 
“No espaço, ninguém pode ouvir você gritar”. O trailer transmite o terror da ficção científica 
sem revelar informações detalhadas sobre o filme. A concepção dessa peça exige a aplica-
ção de conhecimentos de diversas áreas do design, como design gráfico, motion graphics 
design (manipulação e animação de camadas de imagens), sound design, dentre outras.

O website de uma obra audiovisual refere-se ao seu universo ficcional, apresentando infor-
mações como sinopse, trailer, fotos e personagens. Também pode conter notícias, críticas, 
entrevistas e informações sobre os envolvidos (produtores, distribuidores, elenco, diretores, 
roteiristas). Esse espaço é propício à promoção de atributos que contribuem para a constru-
ção da reputação de uma obra, equipe ou empresa. 

A interface gráfica apresenta elementos como tipografia, ícones, botões, texturas, imagens 
e o próprio conteúdo. O designer de interface deve se preocupar com o planejamento do 
espaço virtual, a fim de criar um efeito positivo na mente dos consumidores, despertando 
seu interesse pelo filme. Um exemplo criativo é o website criado para a divulgação do filme 
Jurassic World (Figura 11):

A estrutura é semelhante aos sites de parques temáticos, com detalhes como o mapa do 
parque, a temperatura atual do local e fatos interessantes sobre dinossauros. As páginas que 
levam à compra de ingressos para o parque, na realidade, possibilitam a compra de ingres-
sos para o filme, experiência elogiada pelo público.
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necessárias várias pessoas para desvendar o mistério, levando ao surgimento de uma nova 
comunidade dedicada ao jogo e sua narrativa. A Figura 12 apresenta duas pistas do jogo The 
Beast encontradas no cartaz de divulgação do filme A.I. - Inteligência Artificial, sendo uma 
delas o número de telefone escondido na frase “Summer 2001”.

Figura 12 — Pistas no cartaz de A.I. - Inteligência Artificial (2001). Fonte: Wiese (2020) 29

29 WIESE, Ellen. AI Poster. 2020. 1 ilustração. Disponível em: https://images.squarespace-cdn.com/                       
content/v1/5b6e16753917ee7c84915b51/1591387847686-OMEXN6ZW9SGKZ2S8UXRX/ke17ZwdGBToddI8pDm48k-
DrPwNVXYEunyd5GI-T5dTMUqsxRUqqbr1mOJYKfIPR7LoDQ9mXPOjoJoqy81S2I8N_N4V1vUb5AoIIIbLZhVYxC-
RW4BPu10St3TBAUQYVKcjnGyVxz4_7fGUBBocNlg5GFIaMd2sRlNBQxXhqLPHNahoHUF39SckYf9CqjRTAfQ/ai-
poster.jpg?format=750w. Acesso em: 15 maio 2020.

indivíduos sobre determinado produto ou serviço. As redes sociais amplificam o potencial do 
boca a boca, visto que a informação é facilmente compartilhada e discutida, muitas vezes 
de forma viral. Desta forma, Sanganha (2015) aponta que a divulgação das produções au-
diovisuais depende muito desse processo. É nesse cenário que o público procura por críticas 
e recomendações, oferecidas por amigos e profissionais. Combinado com o boca a boca, é 
necessária a aplicação do design gráfico nas peças publicadas a fim de manter uma identi-
dade visual agradável e consistente com público-alvo. Dessa maneira, quando a mensagem 
atinge novos indivíduos, estes podem rapidamente identificar-se com a produção.

Empresas que utilizam diversas mídias no planejamento de comunicação obtêm maior van-
tagem em posicionar-se na mente do público, visto que o relacionamento entre marca e con-
sumidor não permanece limitado a um único meio, expandindo-se de forma transmidiática. 

Uma narrativa transmídia desenvolve-se através de múltiplas plataformas midiáticas, sendo 
que cada uma destas contribui de modo único e valioso para o todo (JENKINS, 2009). Como 
ferramenta de construção de uma marca, Bodruk e Lopes (2011) afirmam que a estratégia 
transmidiática tem como finalidade aumentar a visibilidade e valor da marca. Os autores 
afirmam que a experiência do consumidor está relacionada a diversos fatores objetivos e 
subjetivos, como design da identidade visual, propagandas veiculadas e interações em re-
des sociais. Assim, para criar uma boa relação com o público, é preciso investir em todos 
esses fatores. Essa estratégia viabiliza o estabelecimento de novos pontos de contato, visto 
que cada mídia reforça os valores da marca, com o objetivo final de oferecer uma experiên-
cia única (BODRUK; LOPES, 2011).

A pedido da DreamWorks, o designer Elan Lee e o escritor de ficção científica Sean Stewart 
desenvolveram o jogo The Beast como parte da campanha de lançamento do filme A.I. — 
Inteligência Artificial, dirigido por Steven Spielberg. O objetivo era criar expectativa para o 
lançamento do filme. The Beast é formado por diversos websites fictícios que podem ser 
explorados por internautas para desvendar o assassinato de Evan Chan, personagem da 
obra. O jogo não é uma continuação do filme, mas sim uma expansão, utilizando múltiplas 
plataformas dentro da narrativa como websites, telefones, jornais e comerciais de TV. Eram 
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moverem através de biografias pessoais no website, e os diretores de elenco podem procurar 
informações sobre atores que lhes chamem a atenção (BREZNICAN, 2002).

Figura 13 —  Página inicial do IMDb na versão Desktop. Fonte: Captura de tela (IMDB, 2020) 30

Após a análise de múltiplos meios digitais, compreende-se a importância dos mesmos para 
promoção da visibilidade dos mais diversos projetos. Ademais, visando alcançar o público de 
maneira coerente e eficaz, o design, aplicado a esses meios, faz-se essencial.

Os anos 2000 trouxeram mudanças e rupturas singulares: reconheceu-se a importância do 
desenvolvimento de indústrias culturais próprias, com novas dinâmicas econômicas, culturais 

30 IMDB. IMDb: Ratings, Reviews, and Where to Watch the Best Movies & TV Shows. [S. l.], 2020. Disponível em: 
https://www.imdb.com/. Acesso em: 25 set. 2020.

O projeto foi pioneiro no gênero de jogos de realidade alternativa. Como ferramenta de 
marketing de cinema, The Beast foi considerado um sucesso, pois encorajou a criação de 
uma nova comunidade online, conquistando o interesse do público do filme (QUINTANA, 2005).

Com o objetivo de promover visibilidade a projetos diversos, destacam-se plataformas que 
utilizam sistemas de banco de dados associados à catalogação digital para organizar e di-
vulgar informações relacionadas às obras audiovisuais. O sistema de banco de dados é “um 
sistema computadorizado de manutenção de registros [...] cuja finalidade geral é armazenar 
informações e permitir que os usuários busquem e atualizem essas informações quando as 
solicitarem” (DATE, 2004, p. 6). Já a catalogação, pode ser definida como: “[...] o estudo, pre-
paração e organização de mensagens codificadas, com base em itens existentes ou passí-
veis de inclusão em um, ou vários acervos, de forma a permitir interseção entre as mensagens 
contidas nos itens e as mensagens internas dos usuários” (MEY, 1995, p. 5).

A combinação desses dois conceitos visa permitir que o usuário localize um item específico 
com mais facilidade e veja todas as informações relevantes relacionadas a ele. Além disso, 
o usuário pode explorar itens semelhantes, sobre os quais pode ou não ter conhecimento 
prévio (MEY, 1987).

Lançada em 1990 e adquirida pela Amazon em 1998, a IMDb é uma das mais famosas pla-
taformas de banco de dados online, que abrange não apenas a indústria cinematográfica, 
mas também séries de TV, jogos e comerciais. O website foi projetado para ajudar fãs a 
encontrar informações sobre produções e artistas, contendo uma extensa lista de conteúdo 
catalogado. Também são oferecidos horários de exibição de filmes, trailers, críticas, análises 
de usuários, recomendações personalizadas, galerias de fotos, notícias de entretenimento, 
curiosidades e editoriais (IMDB, 2017).

Em seus primeiros anos de funcionamento, a plataforma tornou-se muito importante para a 
indústria cinematográfica. Com a versão pega (IMDbPro), profissionais da área podem con-
sultar um número ainda maior de dados, como salários, informações de contato e o desem-
penho econômico das produções. Atores pouco conhecidos ganham visibilidade ao se pro-
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e sociais. Esta percepção traz também um novo reconhecimento ao setor cinematográfico.

A relevância social do cinema sempre se associou à possibilidade de narrar “identidades cul-
turais” locais, fator essencial para a concepção de diversidade, que mostram-se ainda mais 
importante no mundo globalizado. Neste sentido, as novas tecnologias e mídias abrem es-
paço no campo cinematográfico para inovações e representações culturais locais inéditas.

Deste modo, o “Novíssimo” cinema brasileiro mostra-se fundamental para a promoção da 
diversidade cultural e identidades regionais, desenvolvendo filmes independentes em todas 
as regiões do país, abrindo espaços para os jovens realizadores, com diferentes dinâmicas 
de produção e ideais sobre o “fazer cinema”, que proporcionam renovação e relevância           
para o cinema nacional.

Entretanto, este jovem cinema independente ainda tem que ser descoberto pelo grande 
público, necessitando de recursos capazes de expandir sua visibilidade e alcance. Nesse 
sentido, o design apresenta-se como uma ferramenta estratégica para a promoção e valo-
rização da diversidade cultural, encontrando no “Novíssimo” Cinema, potencial de atuação 
para promoção da cena.
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A presente proposta de desenvolvimento projetual é voltada à elaboração de ações em de-
sign que atuem na promoção e visibilidade do “Novíssimo” cinema brasileiro.

Primeiro, discorre-se sobre o processo de desenvolvimento do projeto utilizando a meto-
dologia Design Thinking, detalhando as etapas técnicas a partir da definição, pesquisa e         
imersão no tema.

Na fase de análise e síntese das informações, são definidos os critérios norteadores do proje-
to e o conceito de criação, com o uso da técnica de brainstorming para a geração de ideias e 
da figura de linguagem metáfora para a construção do conceito final de criação: “Revoada”.

Em seguida, contextualiza-se visualmente o tema e público do projeto, através de painéis se-
mânticos. São definidos os públicos-alvo a partir de informações e dados coletados durante 
a pesquisa de campo, assim como personas para cada extremo dentro desses grupos.

Após a etapa de pesquisa, descreve-se o processo de desenvolvimento da identidade visual 
do projeto, com a definição do nome, paleta de cores (através dos painéis semânticos), famí-
lias tipográficas e o logotipo.

Por fim, são apresentadas as três ações projetuais desenvolvidas: a Mostra “Novíssimo” Cine-
ma Brasileiro; a plataforma editorial de catalogação dos coletivos e suas obras: Revoada; e o 
audiovisual documental a respeito dessa cena, Novíssimo: Cinema Coletivo.
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projeto, viabilidade e necessidades do público-alvo. Desta forma, na fase seguinte, de Pro-
totipação, as alternativas são testadas, buscando aprimorar e validar as soluções propostas 
(VIANNA et al., 2018). A estrutura visual das fases é apresentada na Figura 14 a seguir:

Figura 14 — Etapas do Design Thinking. Fonte: Elaborado pelos autores com base em Vianna et al. (2018, p. 18).

Vianna et al. (2018) esclarecem que as etapas do projeto não são lineares nem isoladas, o 
que permite a execução de múltiplas etapas simultaneamente e o retorno a fases anteriores. 
As etapas devem ser adaptadas a cada tipo de projeto, contexto e problema.

Para o presente projeto, foi realizado um levantamento inicial de temas e, posteriormente, 
focou-se no cinema brasileiro, com o recorte específico nas obras contemporâneas indepen-

2.1 METODOLOGIA E PESQUISA

O design, como disciplina de ação, apresenta projetos comprometidos a promover bem- 
estar aos usuários e à sociedade. A escolha de uma metodologia de design é fundamental 
para auxiliar o desenvolvimento de tais trabalhos, assim, optou-se por utilizar o método pro-
cessual Design Thinking no presente projeto.

No livro Design thinking: inovação em negócios, Vianna et al. (2018, p. 13) definem o proces-
so do Design Thinking como a “maneira do designer de pensar, que utiliza um tipo de ra-
ciocínio pouco convencional no meio empresarial, o pensamento abdutivo”. Esta forma de 
pensamento tem como objetivo levantar questões a partir de dados coletados durante a 
exploração do contexto no qual um problema ou oportunidade se insere. Através desse mo-
delo de pensamento, os autores afirmam que os Design Thinkers geram soluções e inovações 
carregadas de novos significados, estimulando funções cognitivas, emocionais e sensoriais 
—  primordiais na experiência humana.

O método de Design Thinking é estruturado em quatro principais etapas. A primeira delas, 
a Imersão, refere-se ao momento de aproximação da equipe do projeto com o contexto 
do “problema”. Essa etapa divide-se em duas partes. Na primeira, a Imersão Preliminar, é 
proposto o reenquadramento e entendimento inicial de um “problema”, nessa parte, a equi-
pe utiliza a Pesquisa Exploratória como auxílio para o entendimento inicial do contexto 
e a Pesquisa Desk para buscar informações diversas — através de websites, livros, blogs,                                       
revistas, entre outros. 

Na segunda parte, a Imersão em Profundidade, são identificadas as necessidades e opor-
tunidades que auxiliarão o desenvolvimento de soluções, através de diversas ferramentas, 
como entrevistas e cadernos de sensibilização. Em seguida, na etapa de Análise e Síntese, os 
dados coletados são organizados e sintetizados (VIANNA et al., 2018).

Na fase de Ideação, objetiva-se desenvolver ideias inovadoras, com o auxílio de atividades 
e exercícios colaborativos. As ideias são, então, analisadas de acordo com os objetivos do 
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Quadro 1 — Lista de coletivos. Fonte: Elaborado pelos autores.

Dos 24 coletivos analisados, apenas 12 possuem um site próprio, sendo que destes, 40% fo-
ram gerados em plataformas gratuitas de criação de websites e 50% não foram atualizados 
recentemente (dentro de um ano). São comuns problemas no design de interface e na nave-

dentes, visto que, como se trata de um cenário novo e ainda em evolução, há espaço para 
iniciativas que possam modificar e colaborar com a cena.

Dentre as diferentes produções, identificam-se inúmeras obras lançadas exclusivamente no 
circuito de festivais, que nunca chegaram às salas de cinema. A partir disso, foram explora-
dos diversos estudos que abordam tais produções audiovisuais, e foi escolhida a tese “No-
víssimo” cinema brasileiro: práticas, representações e circuitos de independência (2016), de 
Maria Carolina Vasconcelos Oliveira, como base teórica do atual projeto, juntamente a outros 
autores que escrevem sobre o tema, sendo os principais: Lia Bahia (2011; 2012), Marcelo Ikeda 
(2011; 2012a; 2012b; 2013; 2018), Alfredo Suppia (2013; 2019) e Ismail Xavier (2001; 2007).

Durante o processo de Reenquadramento, na etapa de Imersão Preliminar — momento em 
que se examinam “questões não resolvidas [...] sob diferentes perspectivas e diversos ângu-
los, permitindo, assim, desconstruir crenças e suposições dos atores” (VIANNA et al., 2018, p. 
24–25) —, foram analisados diversos textos e obras do circuito independente que se encon-
tram disponíveis em plataformas de vídeo na internet, como o YouTube.

Foram observadas cenas similares ao “Novíssimo”, como os movimentos independentes que 
ocorreram ao longo da história do cinema nacional. Ademais, analisaram-se dados numé-
ricos recentes, de fontes como: a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro        
(FIRJAN), a Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais (APRO), a Agência Na-
cional do Cinema (ANCINE) e o Observatório Europeu do Audiovisual (OEA).

Através da Pesquisa Desk, realizou-se uma busca por produtos e serviços com propostas re-
lacionadas ao tema do projeto, como: IMDb, MUBI, Libreflix, Cine Festivais e o website Prosas. 
Paralelamente, diferentes coletivos foram identificados nas redes sociais para o desenvolvi-
mento de um estudo sobre a presença desses grupos na internet, e para a elaboração de 
uma lista de contatos para entrevistas.

A pesquisa quantitativa a seguir foi realizada entre os meses de fevereiro e março de 2020. 
Analisou-se a presença online de 24 coletivos audiovisuais, apresentados no Quadro 1:
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Gráfico 5 — Número de interações por postagem no Facebook. Fonte: Elaborado pelos autores.

No Instagram, encontram-se 13 (54,2%) dos 24 coletivos analisados, presença inferior a do  
Facebook. Como na outra rede, o número de seguidores (Gráfico 6) também varia. A fre-
quência de atualização desses perfis também é consideravelmente baixa — cerca de uma 
postagem por mês. Além disso, é comum encontrar perfis abandonados.

    
Gráfico 6 — Número de seguidores dos perfis no Instagram. Fonte: Elaborado pelos autores.

gação, como baixo contraste entre tipografia e fundo (dificultando a leitura), tipografias com 
pouca legibilidade, hierarquia das informações incorreta, layout pouco estruturado, caixas 
de inserção de informações posicionadas inadequadamente, menus pouco organizados, 
páginas confusas e falta de informações relevantes.

Dentre todos os coletivos analisados, 21 (87,5%) possuem uma página oficial no Facebook, 
com o número de curtidas variável (Gráfico 4). A maioria das páginas é pouco atualizada e 
grande parte das postagens são links para notícias externas. Poucos coletivos interagem 
com o público pelo Facebook.

Gráfico 4 — Número de curtidas das páginas no Facebook. Fonte: Elaborado pelos autores.

O Gráfico 5 apresenta o número de interações (reações, comentários e compartilhamentos) 
por postagem no Facebook. 

O número de curtidas parece não ter grande influência na quantidade de interações. Mesmo 
os coletivos com maior público possuem um número baixo de interações, não muito diferente 
dos outros grupos.
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Enfrenta-se grande dificuldade ao buscar informações sobre coletivos, sendo necessário 
procurá-los na internet por nome — o que é uma tarefa complicada, já que a maioria dos 
nomes dos coletivos é de difícil memorização e eles não aparecem nas primeiras páginas de 
resultado nos sites de busca. Outra característica é a desorganização da estrutura das pá-
ginas na web de diversos coletivos. Pouca quantidade de informações e páginas abando-
nadas também são comuns. Tais fatores afetam negativamente a visibilidade e divulgação 
dos projetos e grupos.

Em virtude da grande concorrência no contexto cinematográfico, os coletivos audiovisuais 
precisam de uma identidade visual clara, consistente e reconhecível. Com a utilização de vá-
rias mídias digitais, manter um padrão visual entre plataformas é essencial para que o públi-
co encontre os coletivos com mais facilidade. Ademais, com uma marca bem estabelecida, 
pessoas com os mesmos objetivos e convicções podem identificar-se com os projetos e/ou 
com os coletivos. O design, assim, contribui como ferramenta de criação de elementos visuais 
que podem traduzir os propósitos dos coletivos e gerar interesse do público pelas obras.

A partir destas pesquisas e imersão no tema foi possível avançar para as fases seguintes da 
metodologia, onde o conceito de criação do projeto é desenvolvido.

O Gráfico 7 apresenta o número de interações (curtidas, comentários e quantidade de visu-
alizações em vídeos) por postagem no Instagram.

   
Gráfico 7 — Número de interações por postagem no Instagram. Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir dos dados anteriores, conclui-se que os coletivos possuem menor público no Insta-
gram, porém, em comparação ao Facebook, a interação é maior (em relação aos seguidores, 
curtidas e comentários). Mesmo os coletivos com um número menor de seguidores conse-
guem um engajamento considerável. É importante salientar que a maior parte das intera-
ções no Instagram compreende a visualização de vídeos (o público parece interessar-se mais 
por esse tipo de conteúdo).

Conforme Piesco (2015), a presença na internet é essencial para qualquer organização ou 
grupo, sendo necessário interpretá-la como uma extensão do espaço físico e do próprio 
indivíduo. Garantir a qualidade do design e da arquitetura da informação, assim como do 
conteúdo, é fundamental para se estabelecer uma presença virtual consistente. No en-
tanto, após a análise dos dados coletados, foi possível identificar que os realizadores in-
dependentes brasileiros mostram-se pouco atentos às possibilidades que as transforma-
ções digitais relacionadas às mídias sociais podem oferecer ao circuito cinematográfico                                              
independente brasileiro.
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Figura 15 — Conceitos relacionados ao “Novíssimo” cinema brasileiro. Fonte: Elaborado pelos autores.

2.2 CONCEITO DE CRIAÇÃO

Durante a fase de análise e síntese da metodologia Design Thinking, as ideias são orga-
nizadas visando encontrar padrões que auxiliem na compreensão do problema. Conforme           
Vianna et al. (2018, p. 78), os critérios norteadores são “diretrizes balizadoras para o projeto, 
evidenciando aspectos que não devem ser perdidos de vista ao longo de todas as etapas 
do desenvolvimento das soluções”. Estes critérios são sintetizados a partir da análise de da-
dos e do direcionamento do projeto, estabelecendo os limites e os principais objetivos do 
trabalho (VIANNA et al., 2018). Para o projeto, foram definidos os seguintes objetivos:

1.  Promover visibilidade a produções cinematográficas do “Novíssimo” cinema brasileiro;

2.  Ampliar a troca de informações entre coletivos e realizadores, assim como o acesso a                                                                                                                                               
dados e informações sobre as produções;

3.  Ampliar o público do “Novíssimo” cinema brasileiro, abrindo a possibilidade de dife           
rentes pessoas descobrirem este cinema;

4.  Ressaltar a pluralidade do cinema brasileiro e fomentar a diversidade cultural.

Vianna et al. (2018) explicam que, na fase de Ideação, são geradas ideias inovadores através 
de ferramentas de síntese que estimulam a criatividade. Uma das ferramentas mais utili-
zadas durante o processo é o brainstorming — no qual é levantado um grande número de 
ideias acerca do tema explorado. Para o desenvolvimento do conceito-chave, foi realizado 
um brainstorming de palavras e tópicos relacionados ao “Novíssimo” (Figura 15), buscando 
identificar os principais aspectos desse contexto.
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e de seu significado. Deste modo, o fenômeno da “revoada” foi escolhido como principal 
conceito de criação e, após esta definição, um novo brainstorming (Figura 16) foi realizado.

Figura 16 — Brainstorming do conceito de revoada. Fonte: Elaborado pelos autores.

Entre as diversas possibilidades presentes no quadro, foram explorados os conceitos de “tra-
balho em grupo” e “cooperação”, características essenciais do “Novíssimo”. Para o auxiliar o 
desenvolvimento da identidade visual, optou-se pela utilização de metáforas relacionadas 
a tais ideias.

De acordo com Jacques e Santos (2009), as metáforas são expressões figurativas que ilus-
tram um objeto ao compará-lo a outro. Associando coisas pertencentes a contextos di-
ferentes, a metáfora propicia soluções criativas para um projeto. Assim, após uma busca 
por metáforas relacionadas a cooperação e trabalho em equipe, chegou-se ao fenômeno                                 
da “revoada”.

Segundo o Michaelis Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, a palavra “revoada” refe-
re-se ao bando de aves que voam próximas umas das outras (REVOADA, 2020). Tal agru-
pamento apresenta diversos benefícios para as aves, dado que a revoada — o ato de voar 
em bando, de maneira organizada — é uma estratégia colaborativa, pois, além de poupar 
a energia gasta durante o voo, o posicionamento também auxilia na sobrevivência em dois 
aspectos: as aves tomam conta umas das outras e os predadores ficam desorientados em 
meio aos agrupamentos (CAVALCANTI, 2010).

Deste modo, os seguintes paralelos entre os coletivos do “Novíssimo” cinema e as revoadas 
são feitos:

1.  O ato de agrupar-se;

2.  A ajuda mútua e harmonia entre os membros — essenciais para a sobrevivência              
do grupo;

3.  Liberdade — inerente aos pássaros e ideal para os coletivos independentes, que pro-
duzem sem a pressão do mercado.

Segundo Wheeler (2008), uma boa marca representa a combinação de uma ideia, posicio-
namento e conjunto de valores. O conceito da marca surge a partir da essência do projeto 
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2.3 PAINÉIS SEMÂNTICOS

Jaques e Santos (2009, p. 246) afirmam que a elaboração de painéis semânticos envolve “o 
trabalho de composição de imagens que traduzem o conceito do projeto a ser desenvolvido 
e objetiva auxiliar em diversas fases no processo de desenvolvimento de produtos”. Como 
explicam as autoras, essa representação visual auxilia na comunicação de ideias e na cria-
ção dos elementos. O recurso também é utilizado para facilitar o entendimento sobre o pú-
blico, seus valores, objetivos e dificuldades. A seguir, apresentam-se os painéis semânticos: 
do “Novíssimo” (Figura 17); dos cartazes de obras da cena (Figura 18); e do conceito de criação 
escolhido para o projeto (Figura 19):

Figura 17 — Painel semântico do “Novíssimo” cinema brasileiro. Fonte: Elaborado pelos                                            
autores com o banco de imagens gratuito do Canva (2020).

De acordo com Wheeler (2008), o significado de uma marca estende-se por todo o pro-
cesso criativo, através de símbolos, palavras e ações. A linguagem visual da marca deve 
apresentar um sistema coeso, planejado e desenvolvido para unificar a marca, expressando 
seus valores em todos os elementos. Logo, as palavras-chave resultantes desse processo de 
brainstorming auxiliaram o desenvolvimento dos outros componentes da identidade visual, 
como tipografia, cores e elementos gráficos.

Além da definição dos conceitos de criação, a elaboração de representações visuais, como 
painéis semânticos, auxilia no desenvolvimento do projeto e na criação da identidade visual.
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Figura 19 — Painel semântico do conceito de criação. Fonte: Elaborado pelos                                                              

autores com o banco de imagens gratuito do Canva (2020).

Além dos conceitos de criação e da elaboração de representações visuais, a definição dos 
públicos-alvo é fundamental para o desenvolvimento do projeto.

Figura 18 — Painel semântico das obras do “Novíssimo”. Fonte: Elaborado pelos autores.
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As maiores dificuldades enfrentadas por esses profissionais são a captação de recursos e 
financiamento das obras, visto que o sucesso da captação depende também do local em 
que o grupo está inserido, pois, mesmo com as leis de incentivo fiscal (Lei Rouanet e Lei do 
Audiovisual), realizadores de diferentes estados encontram diversos obstáculos para obter 
tais recursos à distância. 

Além do financiamento, os grupos encontram dificuldade em formar público, devido à com-
petição com grandes produtoras, que conseguem distribuir seus conteúdos mais amplamen-
te. Ademais, os membros dos grupos relatam a necessidade de manter uma disciplina e au-
tocrítica para não desistirem da carreira, já que as produções demoram para gerar retornos.

Alguns grupos possuem um fundo próprio de financiamento para as obras: sempre que rea-
lizam trabalhos paralelos, os integrantes investem parte do lucro no financiamento das pro-
duções do coletivo. Eles também buscam minimizar os custos de produção, emprestando 
equipamentos e utilizando o financiamento coletivo — crowdfunding.

Para os coletivos, a tecnologia impactou positivamente toda a cadeia produtiva indepen-
dente. As possibilidades de streaming e divulgação nas redes sociais ampliaram o alcance 
dos projetos, tornando-se grandes aliadas da produção independente. 

Muitos coletivos assumem o papel de desenvolver as peças de divulgação e gerenciar as 
próprias mídias sociais. No entanto, os grupos enfatizam a necessidade de adquirir conhe-
cimentos sobre esses novos meios digitais, para produzir conteúdo de qualidade e garantir 
uma boa comunicação. Eles citam a falta de conhecimento das ferramentas digitais como 
uma das maiores dificuldades na divulgação das obras produzidas.

Sobre as ferramentas de divulgação, os grupos afirmam que as redes sociais tornaram-se 
os principais canais de contato com o público. Os teasers, cartazes e outras peças de di-
vulgação também assumem um papel importante. Além disso, reuniões e exibições públicas 
em diferentes espaços, como escolas e universidades, também fazem parte do processo de 
aproximação com o público.

2.4 PÚBLICOS-ALVO E PERSONAS

Vianna et al. (2018) afirmam que o objetivo final da fase de Imersão em Profundidade é iden-
tificar comportamentos, perfis extremos, padrões e necessidades, e que é principalmente 
durante as entrevistas que se obtêm informações sobre o público. Garrett (2010) aponta que, 
para entender as necessidades do público, primeiro deve-se entender quem são essas pes-
soas em um nível pessoal. Assim, realizar entrevistas durante a pesquisa de campo foi funda-
mental para a compreensão dos públicos do projeto.

2.4.1 Público primário

O público primário do projeto é formado por produtores, diretores, realizadores, distribuidores 
e coletivos de filmes brasileiros independentes, que encontram dificuldade na divulgação 
de seus projetos e restrições significativas quanto à exibição dos mesmos. O questionário 
da pesquisa de campo para o público primário (Apêndice A) — “cujos dados são coletados 
diretamente da fonte de informação” Vianna et al. (2018, p. 32) — foi respondido pelos coleti-
vos entre os dias 27 de março de 2020 e 20 de maio de 2020. Abordaram-se temas como: a 
vida em conjunto, divulgação de obras, objetivos individuais e opiniões sobre o setor. Após a 
síntese das respostas, foram obtidas informações relevantes acerca do trabalho coletivo no 
contexto cinematográfico brasileiro.

A relação entre os integrantes dos coletivos é de amizade. Eles organizam-se de maneira não 
hierárquica, o que favorece a troca mútua e aprendizado. Realizam trabalhos em parceria 
com outros coletivos e artistas. Também encontram outros profissionais do setor em festivais, 
mostras e debates, o que fortalece a rede de contato entre os realizadores independentes.

Os grupos produzem de forma independente, com uma dinâmica de trabalho sustentável 
e não hierárquica, em oposição ao sistema hegemônico. Ademais, em muitos casos, a pro-
dução independente é a única forma de realizar um projeto, devido às dificuldades de se 
conseguir financiamento. Esses grupos prezam por um conteúdo autoral que traduza seus 
valores e acreditam que mais obras devem ser realizadas fora do eixo Rio–São Paulo.
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conseguem espaços em outros circuitos de exibição, fazendo com que as obras logo migrem 
para plataformas digitais.

Estes realizadores estão conectados à internet e a utilizam como fonte de pesquisa para as 
produções, conhecimento do estado da arte da indústria e, também, para divulgação de 
seus projetos. Embora estejam nas redes sociais, suas obras não chegam à grande maioria 
das pessoas, mesmo as que estão inseridas nos nichos específicos de gênero/região aos 
quais os filmes “pertencem”.

Quanto aos coletivos, estes são criados a partir de laços de amizade e proximidade, não por 
uma hierarquia profissional de trabalho. Os membros colaboram nos projetos uns dos outros 
e dividem os recursos e custos (como equipamentos, materiais e locações). As formações são 
flexíveis e mutáveis, e os membros podem, também, realizar projetos fora do nicho indepen-
dente e em outras áreas profissionais. Os integrantes dos grupos dividem uma mesma per-
cepção quanto à produção fílmica e, geralmente, uma mesma ideologia política e de vida.

Os membros desses grupos acreditam na democratização da cultura (tanto do fazer quanto 
do “consumir”) e na diversidade de gêneros narrativos, linguagens e temáticas. Defendem 
que estas devem chegar ao maior número possível de espectadores, tanto para entreteni-
mento, quanto para identificação da representação de histórias e personagens nas obras 
— favorecendo a percepção das características e da pluralidade da identidade nacional.

2.4.2 Público secundário

O público secundário é formado por espectadores de filmes brasileiros e/ou de filmes in-
dependentes, que vão ao cinema e também consomem produtos audiovisuais através de 
outros meios, como televisão, televisão por assinatura, internet, serviços de streaming, entre 
outros. O questionário para este público (Apêndice B) foi respondido entre 24 de março de 
2020 e 10 de maio de 2020 por 102 entrevistados que assistem a filmes nacionais e internacio-
nais. Através de perguntas relacionadas ao perfil demográfico, foi possível identificar que o 
público alvo secundário engloba diferentes gerações, gêneros e classes sociais. Assim, con-

Os coletivos acreditam que pensar o cinema deve ser uma prática mais comum, com a cria-
ção de cineclubes, oficinas e grupos de debate. Ademais, eles apontam a necessidade de 
mais iniciativas de incentivo em todas as etapas (produção, divulgação, distribuição e exibi-
ção) da cadeia cinematográfica.

Um ponto interessante levantado durante a pesquisa é que nem todos os grupos aspiram 
chegar ao grande público, afirmando que os realizadores não devem focar em atingir uma 
grande audiência, já que, segundo eles, esse é o objetivo das grandes produções que visam 
o lucro comercial. Tais grupos produzem para criar possibilidades no campo cinematográfi-
co, mesmo que permaneçam em um circuito mais restrito. Outros grupos, em contrapartida, 
consideram que atingir o grande público é fundamental para a reivindicação de espaço na 
indústria, geralmente citando a dificuldade do público acostumado com o cinema hege-
mônico em voltar a atenção às obras independentes como uma das barreiras a ocupação 
desse espaço.

A relação entre os coletivos e o público, segundo as entrevistas, é estabelecida por meio das 
redes sociais e comentários nos vídeos. Os realizadores também participam de várias reuni-
ões e debates abertos. Estas são as formas que os grupos conseguem estabelecer diálogos 
com o público e com outros coletivos, criando laços pessoais e de afeto.

Após a análise das respostas do questionário, foi possível determinar o perfil do público-alvo 
primário como: produtores, diretores, realizadores, distribuidores e coletivos de filmes brasilei-
ros independentes, que conseguem realizar suas obras (com recursos próprios, de editoriais 
ou de leis de incentivo), porém, encontram dificuldade na divulgação de seus projetos. Esses 
grupos lidam com restrições significativas à exibição destes filmes, estando isolados a alguns 
festivais e, posteriormente, às plataformas de exibição digital — nas quais não encontram 
grande público, por falta de visibilidade e divulgação das obras.

Os realizadores geralmente estão fora dos circuitos tradicionais de produção audiovisual 
(eixo Rio–São Paulo), se estabelecendo em outras capitais do país. Nestes locais, os fes-
tivais e mostras de cinema são menores e menos conhecidos, e são raros os projetos que                 
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Quando questionados sobre a forma pela qual descobrem novos filmes, 70,6% (72 entrevis-
tados) afirmam seguir a recomendação de amigos e familiares — provando a importância 
do marketing boca a boca para o cinema. Outros 59,8% (61 entrevistados) descobrem obras 
através de trailers e teasers na internet e 53,9% (55 entrevistados), pelas redes sociais. A au-
diência também se divide entre canais no YouTube e podcasts sobre cinema (21,6%), sites de 
curadoria (20,6%), trailers e teasers na televisão (17,6%) e por indicações de influenciadores 
digitais e/ou famosos (16,7%).

     
Gráfico 9 — Regularidade com que a audiência frequenta Mostras/Festivais. Fonte: Elaborado pelos autores.

Como apresentado no Gráfico 9, ainda que grande parte da audiência não frequente mos-
tras e festivais de cinema, um número considerável de pessoas demonstra interesse por 
esse tipo de evento. Ademais, 81,4% (83 entrevistados) afirmam que gostariam de saber 
mais sobre filmes brasileiros e 80,4% (82 entrevistados) comentam o mesmo sobre produções                          
brasileiras independentes.

Na última fase da pesquisa, foram obtidas 82 respostas, de entrevistados que mostraram 
interesse pelas produções independentes. Entre as maiores dificuldades encontradas pela 
audiência no contexto do “Novíssimo”, destacam-se: saber da existência desses filmes (63,4% 

clui-se que seu perfil demográfico não é um fator determinante para o desenvolvimento do 
projeto — as soluções devem ser adaptadas para atender a um público diverso.

A segunda fase do questionário foi direcionada ao consumo audiovisual da audiência. O 
Gráfico 8 expressa o interesse que essas produções despertam nos entrevistados.

    
Gráfico 8 — Frequência com que a audiência assiste a filmes. Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando questionados sobre quais meios utilizam para assistir filmes, 81,4% (83 entrevistas) 
afirmam utilizar plataformas streaming, como Netflix e Amazon Prime, confirmando a grande 
influência desse tipo de mídia. Ademais, 52,9% (54 entrevistados) frequentam as salas de ci-
nema, 42,2% (43 entrevistados) assistem a canais de TV por assinatura e 29,4% (30 entrevista-
dos) baixam filmes de forma alternativa. Também foram citados em menor porcentagem os 
canais de TV aberta e a compra/locação de filmes.

Os espectadores utilizam diferentes dispositivos para assistir aos filmes: 66,7% (68 entrevista-
dos) afirmam utilizar principalmente as Smart TVs; 45,1% (46 entrevistados) utilizam majorita-
riamente o computador/notebook e o restante fica dividido entre TV (36,3%), celulares (25,5%), 
consoles de videogames (11,8%) e tablets (5,9%).
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cando promover a democratização do acesso ao cinema (e à cultura em geral). Consomem 
outros produtos culturais além do cinema, como música, teatro e literatura.

A partir das pesquisas e da definição dos públicos-alvo, foram elaboradas personas para 
representar os perfis extremos dentre estes públicos.

2.4.3 Personas

Após o processo de levantamento de dados, todas as informações são analisadas e sinteti-
zadas, sendo a criação de personas uma das ferramentas mais utilizadas durante essa fase. 
Conforme Vianna et al. (2018, p. 80), personas são “arquétipos, personagens ficcionais, con-
cebidos a partir da síntese de comportamentos observados entre consumidores com perfis 
extremos”. Elas refletem as principais características do público-alvo, como motivações, ne-
cessidades e dificuldades. Também funcionam como direcionamento para as soluções, seja 
na fase de geração de ideias ou na fase de validação. 

Após a análise das informações, são criadas personagens com base nesses aspectos extre-
mos. A seguir, são apresentadas as personas do público primário (Figura 20, Figura 22 e Figura 
24), seguidas por seus painéis semânticos correspondentes (Figura 21, Figura 23 e Figura 25) e, 
também, as personas do público secundário (Figura 26, Figura 28 e Figura 30) e seus respec-
tivos painéis semânticos (Figura 27, Figura 29 e Figura 31).

ou 52 entrevistados); saber onde esses filmes estão sendo exibidos (40,2% ou 33 entrevista-
dos); frequentar locais que exibem essas produções (39% ou 32 entrevistados); saber que um 
filme está sendo exibido (35,4% ou 29 entrevistados); saber da existência de filmes de seus 
interesses (31,4% ou 28 entrevistados).

Os membros da audiência reconhecem a relevância do circuito independente. Quando 
questionados sobre a importância das produções independentes brasileiras para a identi-
dade cultural, 65,9% (54 entrevistados) afirmam serem muito importantes e outros 30,5% (25 
entrevistados) afirmam serem importantes. Quanto à importância das obras para o desen-
volvimento da indústria cinematográfica, 69,5% (57 entrevistados) reconhecem essas como 
muito importantes e outros 25,6% (21 entrevistados) as reconhecem como importantes. Por fim, 
81,7% (67 entrevistados) manifestam interesse em uma possível plataforma online de curadoria 
para produções brasileiras independentes.

Após a análise dos dados, foi possível determinar o perfil do público-alvo secundário como 
espectadores de filmes brasileiros e/ou de filmes independentes, que vão ao cinema e tam-
bém consomem produtos audiovisuais através de outros meios, como televisão, televisão por 
assinatura, internet, redes sociais, serviços de streaming, entre outros. Esse grupo encontra 
uma grande quantidade de produções nas mídias que utiliza, porém, as obras nacionais e/
ou independentes são escassas ou difíceis de serem encontradas.

Geralmente, esse público que não tem acesso aos festivais, mostras e exibições de filmes 
independentes — seja por questões geográficas ou financeiras. Tais produções não chegam 
aos cinemas locais, sendo a internet e as plataformas digitais o meio pelo qual entram em 
contato com essas obras.

Este público está integralmente conectado à internet, utilizando-a para os mais diversos fins, 
como lazer, estudos, trabalho etc. Em rede, debatem, descobrem e assistem a filmes, tan-
to de maneira autônoma quanto como parte de uma comunidade. Estão interessados em 
obras de diferentes temas e linguagens, indo do mainstream norte-americano a filmes in-
dependentes e experimentais. São entusiastas de novas narrativas e cinema de autor, bus-
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Figura 21 — Painel Semântico da Persona 1. Fonte: Elaborado pelos                                                                               
autores com o banco de imagens gratuito do Canva (2020).

Figura 20 — Persona 1: Coletivo A Seis. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 23 — Painel Semântico da Persona 2. Fonte: Elaborado pelos                                                                               

autores com o banco de imagens gratuito do Canva (2020).

Figura 22 — Persona 2: Coletivo Empodere. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 25 — Painel Semântico da Persona 3. Fonte: Elaborado pelos                                                                              
autores com o banco de imagens gratuito do Canva (2020).

Figura 24 — Persona 3: Coletivo Cinearte. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 27 — Painel Semântico da Persona 4. Fonte: Elaborado pelos                                                                               

autores com o banco de imagens gratuito do Canva (2020).

Figura 26 — Persona 4: Fernando Lopes. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 29 — Painel Semântico da Persona 5. Fonte: Elaborado pelos                                                                              

autores com o banco de imagens gratuito do Canva (2020).

Figura 28 — Persona 5: Ricardo Nunes. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 31 — Painel Semântico da Persona 6. Fonte: Elaborado pelos                                                                              
autores com o banco de imagens gratuito do Canva (2020).

A partir da definição dos conceitos de criação e dos públicos-alvo, seguiu-se para a etapa 
de criação da identidade visual do projeto.Figura 30 — Persona 6: Sônia Faria. Fonte: Elaborado pelos autores.
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7.  Visível: se adéqua à apresentação gráfica em um logótipo, texto e outras aplicações      
da marca.

A palavra “revoada” foi adotada também como nome da marca, visto que possui caracte-
rísticas que simbolizam os valores do projeto e representa diretamente o conceito de criação 
— de valorizar o trabalho coletivo, estimular parcerias e ajuda mútua, assim como a ideia de 
liberdade. Além disso, revoar (voar novamente ou voar para casa) também pode ser asso-
ciado ao “Novíssimo” cinema brasileiro — momento em que volta ser “possível” se trabalhar 
com cinema no Brasil (após alguns anos difíceis). A palavra atende aos requisitos apresen-
tados por Wheeler (2008) e encaixa-se na categoria de nomes metafóricos, que alude às                
qualidades da marca. 

Após a escolha do nome Revoada, elaborou-se o logotipo e identidade visual da marca. 

2.5.2 Logotipo

O logotipo, segundo Wheeler (2008, p. 116), é “uma palavra (ou palavras) composta por uma 
determinada fonte tipográfica [...]. As formas das letras podem ser redesenhadas, modifica-
das ou manipuladas, de modo a expressar a personalidade apropriada e o posicionamento 
da empresa”. A autora explica que os logotipos devem ser distintos, duráveis e legíveis em 
diversas proporções. 

Lupton (2010) aponta que algumas marcas utilizam símbolos abstratos ou pictóricos, enquan-
to outras manipulam letras para criar uma imagem visual distinta. Ademais, Wheeler (2008) 
afirma que um logotipo tipográfico pode ser justaposto a um símbolo, formando uma com-
posição denominada “assinatura visual”.

Para a criação do logotipo do projeto, foram utilizados os princípios da Gestalt como auxílio 
teórico e conceitual. O termo Gestalt, segundo Pelrs (1977), pode ser traduzido, genericamen-
te, como “forma”. O processo baseia-se na premissa da compreensão da totalidade para 
a percepção e interpretação das partes. Através da teoria, é possível analisar a maneira 

2.5 IDENTIDADE VISUAL

Uma marca é, portanto, um bem ou serviço que agrega dimensões que, de alguma forma, o 
diferenciam de outros produtos desenvolvidos para satisfazer a mesma necessidade. Essas 
diferenças podem ser funcionais, racionais ou tangíveis — isto é, relacionadas com o desem-
penho do produto. E podem também ser mais simbólicas, emocionais ou intangíveis — isto é, 
relacionadas com aquilo que a marca representa ou significa em termos abstratos (KOTLER; 
KOTLER, 2012, p. 258).

A identidade da marca, segundo Wheeler (2008, p. 14), é “a expressão visual e verbal de uma 
marca. A identidade da apoio, expressão, comunicação, sintetiza e visualiza a marca [...] A 
identidade de marca aumenta a conscientização e constrói a empresa”. A autora explica que 
a identidade deve expressar as visões, metas, valores e personalidade de uma organização 
ou projeto. Lupton (2010) descreve que a identidade visual é composta por cores, elementos 
gráficos, ícones e tipografias. Com base nesses conceitos, foram desenvolvidos os principais 
elementos da marca do projeto, apresentados a seguir.

2.5.1 Naming

Um bom nome de marca é “atemporal, não cansa, é fácil de dizer e memorizar, representa 
alguma coisa e facilita as extensões da marca” (WHEELER, 2008, p. 56). Um nome eficaz deve 
ser, conforme Wheeler (2008):

1.  Significativo: reforça os valores da marca; 

2.  Diferenciador: único, com boa sonoridade, fácil de lembrar, soletrar e pronunciar;

3.  Orientado para o futuro: impulsiona o crescimento da marca e permite possibilidades;

4.  Modular: permite extensões da marca;

5.  Disponível: possui domínio disponível para registro; 

6.  Positivo: apresenta conotações positivas cultural e mercadologicamente; 
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5.  Segregação: capacidade de perceber, identificar, separar e destacar elementos em 
uma composição;

6.  Fechamento: a sensação de fechamento visual, obtida através da continuidade e 
agrupamento de elementos;

7.  Unidade: a percepção de um elemento — constituído por uma ou mais partes em con-
junto — como único e completo.

Inicialmente, o logotipo da marca pretendia, além de utilizar os princípios da Gestalt, retratar 
características intrínsecas à palavra “revoada”, como leveza e movimento, e sua associação 
a pássaros e o céu. Assim, no processo de criação, foram feitos alguns sketches manuais e 
digitais (Figura 33 e 34).

Figura 33 — Sketches manuais para o logotipo Revoada. Fonte: Elaborado pelos autores.

pela qual o cérebro percebe e organiza as informações visuais e aplicar conhecimentos no 
design para produzir as reações desejadas no público. A Figura 32 apresenta os princípios                   
organizadores da Gestalt:

Figura 32 — Os princípios da Gestalt. Fonte: Brito (2013) 31.

Gomes Filho (2008) descreve os princípios da Gestalt da seguinte maneira:

1.  Semelhança: objetos similares tendem a se agrupar (por cor, textura, direção etc.);

2.  Proximidade: objetos que se encontram próximos uns aos outros tendem a ser inter-
pretados como um grupo;

3.  Continuidade: a sucessão de partes de modo coerente e ininterrupta gera uma im-
pressão visual de fluidez;

4.  Pregnância: quanto mais simples for o objeto ou mais clara for a organização visual, 
maior será seu grau de pregnância e mais fácil será sua assimilação;

31     BRITO, Valessio. 7 Laws of Gestalt. In: Wikimedia Commons, 2013. Disponível em: https://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/thumb/e/e2/Gestalt.svg/640px-Gestalt.svg.png. Acesso em: 29 set. 2020.
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A partir desse processo, foi elaborado um primeiro logotipo (Figura 35), que representava as 
características desejadas.

Figura 35 — Primeira versão do logotipo Revoada. Fonte: Elaborado pelos autores.

No entanto, observou-se que o conceito deste logotipo representava a palavra “revoada” 
em si, não o tema do projeto — o cinema “Novíssimo”, um cinema diverso, destemido e arro-
jado. Ademais, este logotipo apresentava problemas para aplicação em diferentes peças.

Logo, foi necessária uma reformulação visual de projeto. Com um novo entendimento das 
características a serem comunicadas pela marca (diversidade, destemor e arrojamento), o 
logotipo e a identidade visual foram recriados, objetivando transmitir os conceitos e valores 
da marca de forma clara e consistente.

A partir das características citadas anteriormente, foi criado um logotipo que mescla tipo-
grafia e símbolo — conhecido como combination mark, ou assinatura visual Wheeler (2008) 
— e que também funciona como um logotipo variável. Este modelo de logotipo possibilita a 
utilização e reconhecimento da marca com os seus elementos (tipografia e símbolo) com-Figura 34 — Sketches digitais para o logotipo Revoada. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Neste processo de desenvolvimento, aplicaram-se diferentes princípios da Gestalt. No lo-
gotipo com o símbolo, a segregação, unidade e fechamento são os princípios mais percep-
tíveis, principalmente pela divisão dos tipos na palavra “revoada”. Ela pode ser facilmente 
identificada como um conjunto, através do posicionamento e agrupamento dos elementos, e 
tem-se a sensação de fechamento visual — mesmo com a adição dos símbolos (ilustrações). 
Quanto ao logo inteiramente tipográfico, além das características de unidade e fechamento, 
também observa-se uma maior pregnância da forma, que proporciona mais clareza visual e 
é mais facilmente assimilada.

Além dos princípios da Gestalt, Gomes Filho (2008) também cita “categorias conceituais” 
que auxiliam a utilização e composição dos elementos descritos pela teoria, principalmente 
em relação ao contraste e ao equilíbrio visual. Dentre as várias categorias, as de harmonia, 
equilíbrio, peso & direção e sobreposição foram os conceitos visuais mais utilizados na refor-
mulação do logotipo e da identidade visual da marca Revoada.

A harmonia refere-se à organização proporcional da forma (no todo ou entre as partes), com 
a predominância dos fatores de ordem, equilíbrio e regularidade visual. Estes elementos 
geralmente proporcionam uma leitura clara e simples da forma. O equilíbrio é o estado de 
“compensação” mútua da forma (entre as partes ou no todo) — é um conceito que está dire-
tamente relacionado às propriedades do peso e direção. 

O peso, por sua vez, é um efeito dinâmico, que é influenciado pelo posicionamento (e, às 
vezes, pela cor). O contrabalanceamento dos pesos é o que, muitas vezes, possibilita o equi-
líbrio da forma. A direção é o que indica o sentido do “movimento das forças visuais” da forma 
ou o centro de atração dela. Neste aspecto, o equilíbrio pode ser alcançado contrapondo a 
direção dos elementos, ou com um ponto de atração mútuo na forma (GOMES FILHO, 2008).

Embora não seja simétrico, o logotipo da marca Revoada apresenta equilíbrio, principalmen-
te pela compensação de pesos e direcionamentos. As ilustrações são os elementos maiores, 
porém, apresentam pouco preenchimento de cor (exceto pela figura do Tucano). A tipografia, 
por outro lado, possui um tamanho menor comparado a ilustração e é totalmente preenchi-

binados ou separados32 — no caso do projeto Revoada, a utilização dos símbolos (ilustra-
ções) e cores também variam. O logotipo variável (Figura 36) é dinâmico, possibilita diversas 
aplicações em diferentes situações e a comunicação com diversos grupos, sem a perda da 
linguagem e da identidade da marca.

Figura 36 — Logotipo Revoada. Fonte: Elaborado pelos autores.

32   Este modelo de logotipo também é conhecido como logotipo flexível, logotipo fluído, logotipo mutável ou 
logotipo dinâmico.
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Figura 37 — Ilustrações para a variação do logotipo. Fonte: Elaborado pelos autores.

Juntamente a elaboração do logotipo, determinou-se a paleta de cores utilizadas na iden-
tidade visual do projeto.

2.5.3 Paleta de cores

No processo de percepção visual, a cor é o primeiro elemento registrado pelo cérebro, antes 
mesmo da forma ou conteúdo. Devido à sua grande importância, as cores da identidade 
visual de uma marca devem ser escolhidas também a partir de uma compreensão da teoria 
das cores e uma visão clara de como a marca quer ser percebida (WHEELER, 2008).

A cor, segundo Fraser e Banks (2007), é um aspecto importante para o reconhecimento de 

da com cor, o que oferece maior equilíbrio de pesos à composição. 

Da mesma forma, as ilustrações dos pássaros trazem um movimento levemente curvado e 
diagonal à composição, que é compensado pelo posicionamento do elemento tipográfico, 
que ocupa espaços opostos, garantindo equilíbrio à forma. 

Quanto ao logotipo inteiramente tipográfico, o equilíbrio também é atingido através do peso 
e direção. O uso da fonte em itálico, além de trazer movimento à forma, possibilita o balan-
ceamento do peso e do direcionamento da palavra — em linhas diagonais cruzadas.

A sobreposição expressa a interação de elementos visuais (opacos, translúcidos ou trans-
parentes) posicionados uns sobre os outros — esse tipo de composição, a “composição re-
lacionada”, pode reforçar estímulos visuais. Esta técnica, quando bem aplicada, tem como 
característica o maior controle visual dos elementos, em relação, por exemplo, ao posicio-
namento, tamanho, peso, proporção etc. de parte do objeto ou do objeto como um todo 
(GOMES FILHO, 2008).

Além de trazer impacto visual ao logotipo, a técnica de sobreposição de elementos garante 
o equilíbrio das formas, pesos e direções na composição, como explicado anteriormente. O 
equilíbrio das formas possibilitou a organização de um padrão e regularidade entre os logos 
variáveis e, consequentemente, a harmonia visual da marca.

O logotipo apresenta a variação de três símbolos: as ilustrações do Sabiá, Arara e Tucano 
(Figura 37). Esses pássaros foram escolhidos como símbolos — além da evidente relação com 
a palavra revoada — por serem aves típicas da fauna brasileira, ligando-se, assim, à esfera 
nacional do projeto.
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Figura 38 — Círculo cromático. Fonte: Elaborado pelos autores.

Este esquema de cores geralmente é aplicado quando se deseja trazer energia, vivacidade, 
intensidade e dinamismo às composições, principalmente quando se utiliza o máximo de sa-
turação. Tal esquema vai ao encontro das características e conceitos — diversidade, energia 
e arrojamento — que a marca quer comunicar.

Utilizando este esquema e a cor verde como ponto de partida, a paleta de cores foi com-
posta por verde, rosa, amarelo, roxo — esquema complementar duplo, em tons saturados — e 
dois tons de azul — estes foram incorporados para auxiliar na leitura de alguns elementos em 
uma maior variedade de aplicações.

A paleta (Figura 39) foi desenvolvida com variações nos padrões RGB, utilizado em telas e 
interfaces digitais (luz), e CMYK, utilizado em impressões gráficas e peças físicas (pigmento), 
visto que as ações projetuais englobam aplicações digitais e físicas, sendo importante ga-
rantir a flexibilidade de aplicações para a consistência da marca.

uma marca. Seu apelo sensorial influencia sentimentos antes mesmo da formação de uma 
opinião concreta sobre a marca. Assim, associar um conceito a determinada cor pode auxi-
liar em sua assimilação e na transmissão dos significados desejados.

Wheeler (2008) afirma que a cor tem um papel importante na identidade visual de uma em-
presa, sendo utilizada para facilitar o reconhecimento e construção do valor da marca. De 
acordo com a autora, a combinação de cores de uma marca deve ser: distintiva; diferencia-
da; apropriada ao tipo de atividade; alinhada à estratégia da empresa; significativa, com 
conotações positivas; e de fácil reconhecimento e memorização. Também é necessário con-
siderar as conotações em diferentes culturas e a percepção do mercado-alvo sobre a cor 
escolhida. Por fim, a marca deve apresentar suas cores essenciais junto a um sistema de 
paletas de cores auxiliares.

Considerando o aspecto de reconhecimento e construção de marcas que as cores carregam, 
decidiu-se que sua escolha deveria relacionar-se diretamente ao tema do projeto. Assim, a 
partir dos painéis semânticos produzidos, foi selecionada uma das cores mais sobressalentes 
nos painéis: o verde. Ademais pode ser observado o uso de tons saturadas na maioria das 
imagens, que também foi aplicado à identidade visual do projeto. A partir da seleção do 
verde e a definição da utilização de cores saturadas, o restante da composição da paleta foi 
realizada utilizando o círculo cromático.

O círculo cromático (Figura 38) é um dos recursos mais utilizados para a composição de pa-
letas de cores. Ele indica matizes que podem ser combinados através de diferentes padrões 
de seleção.

Um desses esquemas é o complementar duplo, que indica dois conjuntos de cores que se 
encontram em lados opostos do círculo. Esse esquema apresenta flexibilidade de ângulos de 
um conjunto em relação ao outro, porém, para garantir que as cores funcionem harmonio-
samente “o brilho, saturação e/ou extensão (área de cobertura) das cores selecionadas no 
círculo precisarão ser ajustadas para igualar sua força visual” (FRASER; BANKS, 2007).
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Figura 40 — Prova de cores e teste de contraste. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 39 — Paleta de cores. Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 40 apresenta os testes de cores realizados para garantir o contraste adequado e 
transmissão correta das informações (especialmente para indivíduos que possuem algum 
distúrbio de visão relacionado à percepção de cores).
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Assim, nota-se que a escolha e utilização das cores para a identidade visual de uma marca 
passam também por aspectos técnicos e físicos que precisam ser considerados para que as 
composições funcionem apropriadamente.

Um aspecto físico da cor que interfere na aplicação da paleta escolhida para o projeto é a 
“cor partitiva”, ou contraste simultâneo. Fraser e Banks (2007) escrevem que as cores do obje-
to e as cores do fundo em que esse objeto se encontra afetam nossa percepção da imagem.

Quando as cores são combinadas umas com as outras, desencadeiam-se mui-
tos tipos de interações [...], e a impressão gerada pelas cores de uma imagem 
pode ser altamente imprevisível. A mesma cor usada em diferentes posições, por 
exemplo, pode parecer completamente diferente, por ter sido justaposta a outras 
cores. Uma vez compreendidos esses efeitos, podem ser aproveitados para criar 
uma experiência de cor intensificada, dando a impressão de cor vibrante ou lu-
minosa, ou podem ser deliberadamente cancelados (FRASER; BANKS, 2007, p. 32).

Como a identidade visual da marca é composta por um logotipo variável, é necessário de-
terminar precisamente suas variações, para garantir que os contrastes simultâneos das cores 
possibilitem e leitura adequada da marca, principalmente para usuários que possuam algum 
tipo de condição visual relacionada às cores. 

A Figura 42 apresenta as possibilidades de variações do logotipo em relação ao símbolo 
(ilustração) e cores sobre o fundo branco.

Em sequência, a Figura 43 apresenta as variações do logotipo em relação ao símbolo (ilus-
tração) e cores sobre fundos coloridos.

Um ponto importante na aplicação e utilização de paleta de cores é a percepção visu-
al das propriedades da cor. As três propriedades da cor, conforme Fraser e Banks (2007)                          
(Figura 41), são:

1.  Matiz: associado ao comprimento da onda, sendo o “matiz puro” a cor em sua máxi-
ma intensidade;

2.  Brilho, Valor ou Luminosidade: o clareamento (adição de branco) ou escurecimento 
(adição de preto) do matiz, independente de sua saturação;

3.  Saturação: grau de pureza do matiz; matizes puros são completamente saturados. Ao 
misturá-los com cinza, são encontrados os tons das cores.

Figura 41 — Propriedades da cor. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 43 — Variações do logotipo sobre fundos coloridos. Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 42 — Variações do logotipo sobre o fundo branco. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 45 — Prova de cores & Teste de contraste (parte 1). Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim, têm-se as variações do logotipo inteiramente tipográfico (Figura 44) sobre os fundos 
branco e preto.

Figura 44 — Variações do logotipo tipográfico sobre fundos branco e  preto. Fonte: Elaborado pelos autores.

Para garantir a visibilidade e leitura dos logotipos ao maior número de pessoas possível, rea-
lizou-se a prova de cores e o teste de contraste dos logotipos (Figuras 45 a 47).
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Figura 47 — Prova de cores & Teste de contraste (parte 3). Fonte: Elaborado pelos autores.

Paralelamente a escolha da paleta de cores, foram definidas as tipografias utilizadas na 
identidade visual do projeto.Figura 46 — Prova de cores & Teste de contraste (parte 2). Fonte: Elaborado pelos autores.
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A fonte foi escolhida para a composição do logotipo principalmente pelo visual distinto (in-
clusive pela possibilidade de textura) que oferece — condizente com as características a se-
rem comunicadas pela marca (energia e arrojamento). Utilizou-se também a mesma fonte em 
algumas peças do projeto — para títulos e pontos de destaque, que direcionam a atenção 
do leitor —, de forma comedida e proposital.

Figura 48 — Família tipográfica e principais caracteres da Abraham. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Por fim, a família tipográfica Gilroy (moderna e sans serif) foi selecionada para o conteúdo 
tipográfico (títulos e blocos de texto) das peças digitais do projeto. A família Gilroy (Figura 49) 
oferece diversos pesos, o que a torna adaptável à criação de diversas composições. Ade-
mais, sua legibilidade é satisfatória, mesmo em tamanhos pequenos.

2.5.4 Tipografia

O uso da tipografia é uma das características mais importantes em um design, principalmen-
te por sua abrangência de uso, já que é necessária para a comunicação verbal escrita. Além 
da função, a forma dos tipos também transmite mensagens, assim como sua disposição em 
relação aos demais elementos de uma composição.

De acordo com Wheeler (2008), a tipografia deve apoiar a estratégia da marca e a hierar-
quia de informações, sendo unificada, coerente e legível. As fontes tipográficas são selecio-
nadas com base na sua legibilidade, singularidade e diversidade de pesos e larguras. Para a 
autora, uma boa seleção tipográfica deve: 

1.  Transmitir o significado e valores da marca;

2.  Cobrir diversas necessidades de peso e funções;

3.  Funcionar em diferentes tamanhos;

4.  Funcionar em preto e branco, assim como em cores; 

5.  Apresentar personalidade; 

6.  Refletir a cultura em volta do projeto ou empresa;

7.  Ser legível.

Uma família tipográfica é composta por um grupo de fontes com as mesmas característi-
cas, mas em diversos estilos (pesos e tamanhos), como: romano, itálico, negrito, semi-negrito, 
compactas, condensadas, entre outros.

A família tipográfica Abraham (Figura 48) — moderna, sans serif e modular — foi utilizada 
no projeto para o desenvolvimento do logotipo e em algumas artes da marca Revoada. A 
Abraham é uma família tipográfica estilizada, de base estrutural geométrica (arredonda-
da), que tem um forte impacto visual e funciona bem (possui alta legibilidade) em tamanhos 
grandes e textos digitais/telas.
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Visto que o meio interfere na escolha da tipografia, a Gilroy foi utilizada principalmente na 
construção da plataforma Revoada, por adequar-se efetivamente ao meio digital/tela. Ela 
funciona de maneira prática, apresentando alta legibilidade e leitura, principalmente para 
corpo do texto, permitindo que o leitor percorra o texto de maneira fluida. 

Ademais, esta família tipográfica apresenta uma considerável variação de fontes, o que ga-
rante sua versatilidade, particularmente para o desenvolvimento de um website que apre-
senta grande quantidade de texto. Assim, a utilização dos diferentes pesos desta família 
para múltiplas funções possibilitou a criação de um design coeso e de fácil leitura.

Definida a identidade visual da marca seguiu-se para a fase de geração de alternativas, 
onde foram estabelecidas e desenvolvidas as ações projetuais.

Figura 49 — Família tipográfica e principais caracteres da Gilroy. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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internacional e vários outros nacionais33. A Federação Internacional da Associação de Pro-
dutores de Filmes (FIAPF) define um festival de cinema como:

Uma exibição de filmes de qualidade em um local onde artistas, realizadores, 
produtores, distribuidores, expositores, exportadores e importadores, cineastas, 
críticos e cinéfilos reúnem-se e discutem vários aspectos do cinema, estéticos 
ou ideológicos. O foco central de qualquer festival de cinema é impulsionar fil-
mes independentes [...]; eles são lugares onde criadores desconhecidos podem               
encontrar um começo (BAUER, 2007, p. 4).

Tais eventos têm como principais funções promover culturas nacionais, fomentar a criati-
vidade, e promover discussões interculturais e determinadas relações comerciais. Eles ofe-
recem espaços para os realizadores independentes exibirem seus filmes a uma audiência 
maior (que, de outra forma, não teria acesso a tais obras), destacando seus valores artísticos,      
culturais e políticos34 (BAUER, 2007; BÁEZ; DEVESA, 2014).

Segundo Bauer (2007) e Báez & Devesa (2014), uma das responsabilidades mais importan-
tes dos festivais e mostras de cinema é traduzir valores culturais e artísticos para valores 
econômicos e sociais35, dado que desempenham um papel fundamental em algumas das               
principais áreas do setor audiovisual: exposição, distribuição e promoção — abrindo jane-
las para filmes que não entrariam em circuitos comerciais, auxiliando na compra e venda 
de obras e proporcionando pontos de encontro para os profissionais da indústria. Ademais, 

33 Inicialmente, o termo “Festival” era atribuído a eventos de caráter competitivo e o termo “Mostra” a eventos 
focados na exibição das obras. Contudo, atualmente, observa-se que essa diferenciação terminológica não é 
mais aplicada, conforme explica Teresa Mattos — mestre em Ciência da Arte, professora, diretora e curadora — 
em uma entrevista ao Centro Técnico Audiovisual (2012).

34 Os festivais podem ser classificados como: competitivos, não competitivos, de tema específico ou geral, 
com estreias mundiais, para primeiros filmes ou trabalhos acadêmicos, internacionais ou regionais e credencia-
dos ou não credenciados pela FIAPF (BAUER, 2007).

35 Os festivais de cinema podem também acrescentar valor simbólico aos filmes, selecionando-os  e                   
nomeando- os para prêmios, atraindo a atenção da mídia etc. (BAUER, 2007).

2.6 AÇÕES PROJETUAIS

Através das pesquisas de imersão no tema “Novíssimo” cinema brasileiro, entendeu-se me-
lhor sua importância cultural e os desafios que enfrenta. Em seguida, buscou-se a aproxima-
ção do tema com o design, para que este atue como uma ferramenta estratégica na pro-
moção da visibilidade e valorização deste cinema independente. Finalmente, avançou-se 
para a fase de Ideação da metodologia Design Thinking, com o desenvolvimento de ações 
que vão ao encontro dos objetivos do projeto, viabilidade e necessidades dos públicos-alvo. 
Dessa forma, como resultado dos processos anteriores, são propostas três ações projetuais, 
apresentadas a seguir.

2.6.1 Mostra “Novíssimo” Cinema Brasileiro

Como visto no decorrer da pesquisa, os festivais e mostras são eventos essenciais para os 
realizadores do “Novíssimo”, visto que se apresentam como “circuitos próprios de exibição”. 
Assim, objetivando auxiliar na promoção da visibilidade dessas produções (inclusive na cria-
ção de público para as obras) e na difusão da pluralidade do cinema brasileiro, propõe-se a 
realização da “Mostra ‘Novíssimo’ Cinema Brasileiro”.

Os festivais e mostras criam oportunidades de interação social, compartilhamento de tradi-
ções, histórias, ideais e as mais diversas práticas culturais. Eles tendem a privilegiar culturas 
locais, produzindo e reproduzindo aspectos que as distinguem — revisitando, rejeitando ou 
recriando-as (QUINN, 2013).

Festival geralmente significa uma ocasião social periodicamente recorrente na 
qual, através de uma multiplicidade de formas e de uma série de eventos co-
ordenados, participam direta ou indiretamente e em vários graus de todos os 
membros de toda a comunidade, unidos por laços religiosos, étnicos, linguísticos 
e históricos e compartilhando uma visão de mundo (FALASSI, 1987, p. 2).

Os festivais de cinema surgiram na década de 1930, na Europa, e rapidamente se disper-
saram pelo mundo. Atualmente, quase todos os países possuem um festival de cinema                           
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comunidade, nos leva a olhar para a natureza do espaço virtual do festival — a interface das 
telas apresentadas aos usuários —, como um espaço compartilhado”.

Acima de tudo, as mostras são, afinal, um espaço de celebração do cinema, 
que possibilitam a emergência de uma imersão coletiva, reunindo realizadores, 
academia, imprensa, espectadores e outros diversos atores da chamada sétima 
arte. Assim, com a impossibilidade de uma vivência coletiva, torna-se mais difícil o 
acesso a uma expansão sensorial que possibilite sensações catárticas ao assistir 
à exibição de um filme [...] Não realizá-las, no entanto, é abrir mão de um ambien-
te de crítica e de oxigenação dos processos cinematográficos e de um local em 
que se pode visualizar um horizonte de tendências [...] das produções audiovisuais 
(BESSAS, 2020, on-line).

A maioria dos festivais e mostras de cinema de 2020 foram impossibilitados de realizarem 
suas atividades presenciais devido à pandemia, porém, vários idealizadores perceberam a 
necessidade de manter os eventos, visto que são importantes celebrações do cinema, cole-
tividade e cultura. Assim, estes têm buscado formas de se reinventar e se manterem relevan-
tes durante o período, adaptando sua realização para o meio digital/online.

Surgiram iniciativas como o We Are One: A Global Film Festival, criado pelos organizadores 
do Tribeca Film Festival, de Nova York, em parceria com o YouTube e outros 20 grandes festi-
vais e mostras internacionais, como Cannes, Toronto e Veneza. O evento teve a duração de 
dez dias (de 29 de maio a 7 de junho de 2020) e exibiu gratuitamente, no canal do festival 
no YouTube, curtas e longas-metragens de diversos gêneros, apresentações musicais, es-
quetes humorísticas, debates e conversas. O Festival foi uma forma de agradecimento aos 
profissionais de saúde e buscou incentivar os espectadores a ficarem em casa, arrecadando, 
também, doações para a Organização Mundial da Saúde (OMS) e entidades beneficentes 
ao redor do mundo.

No Brasil, festivais como Varilux de Cinema Francês, Brasília International Film Festival (BIFF), 
Festival de Finos Filmes, a Mostra de Cinema de Ouro Preto (CINEOP) e a Mostra de Cinema 
de Belo Horizonte (CINEBH) também adaptaram suas atividades para plataformas digitais, 
com programações gratuitas.

eventos são “um instrumento valioso de comunicação e um dos elementos mais podero-
sos na estratégia comunicacional, uma vez que dão à organização uma oportunidade de         
ganhar a atenção e a aceitação dos públicos-chave” (GRAÇA, 2019, p. 19).

Como eventos especiais e de caráter único, os festivais e mostras atraem públicos por vá-
rios motivos, como a qualidade das obras, uma programação alternativa, o oferecimento de 
atividades — como workshops, seminários e entrevistas com cineastas e elencos, proporcio-
nando experiências únicas —, além de revigorarem a cena cultural local.

Desta maneira, uma mostra de cinema faz-se pertinente como uma das ações projetuais, 
indo ao encontro dos objetivos de projeto — auxiliar na promoção e visibilidade da cena 
independente e na difusão da pluralidade do cinema brasileiro. Assim, a “Mostra ‘Novíssimo’ 
Cinema Brasileiro” visa exibir obras do “Novíssimo”, focando na participação de coletivos lo-
cais, alunos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), profissionais 
da área audiovisual e audiência local.

Inicialmente, pretendia-se que a Mostra “Novíssimo” ocorresse no segundo semestre de 
2020, de forma presencial, com o apoio do Museu de Imagem e do Som de Campinas (MIS 
Campinas) — através dos editais promovidos pela instituição. Porém, devido à pandemia de 
Covid-19 e às condições sanitárias de isolamento/distanciamento social impostas, o proje-
to foi adaptado para ocorrer como uma mostra online gratuita, de acesso livre através do           
YouTube, visando a segurança e bem-estar de todos os envolvidos. 

Contudo, o desenvolvimento dessa ação, em um primeiro momento, se manterá no plano 
hipotético, devido às complicações relacionadas à disponibilidade de conteúdos, esperan-
do-se que esta parte do projeto possa ser efetivada no futuro, conforme o planejamento 
apresentado no item 2.6.1.1.

Embora alguns autores e críticos considerem que os festivais e mostras online não são o 
modelo ideal, Taillibert (2018, p. 41, tradução nossa) argumenta que o espaço virtual também 
é um espaço aberto às experiências coletivas: “o contexto geográfico inerente à noção de 
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A construção de uma boa experiência deve exceder as expectativas dos participantes, em 
níveis físicos e emocionais, buscando diferenciar-se de outras experiências. Deve, também, 
fornecer estímulos que provoquem as reações esperadas pela organização; concretizar-
-se através da cultura da comunidade; ser pensada “de fora para dentro” (foco no público); 
cumprir os objetivos de satisfação dos participantes (e, consequentemente, os da organi-
zação); e refletir a marca o máximo possível — associando-a às experiências construídas no                
evento (ALMEIDA, 2011).

Tendo em vista o atual momento de isolamento social, os critérios de boas experiências em 
eventos descritos por Pine e Gilmore (1999) e Almeida (2011) e os públicos-alvo do projeto, a 
proposta para a “Mostra ‘Novíssimo’ Cinema Brasileiro” é, em suma, sua realização de forma 
totalmente gratuita através do YouTube (plataforma popular e acessível). O evento utilizará 
recursos técnicos do programa OBS (Open Broadcaster Software) — para a transmissão ao 
vivo do festival e das sessões de conversa com os realizadores das obras — e do próprio         
YouTube — para que a audiência comente, discuta e tenha uma experiência em comunidade 
no meio digital.

O planejamento e organização de um evento é um processo complexo, realizado conjun-
tamente por diversas áreas e setores. A gestão do projeto determina as etapas a serem 
percorridas, assim como as estratégias e táticas a serem adotadas para atingir os objetivos              
do evento (PEDRO; CAETANO; CHRISTIANI; RAQUILHA, 2012).

Graça (2019) descreve que a organização do projeto, geralmente, é dividida em três etapas: 
pré-evento, evento e pós-evento. O pré-evento é o período que antecede a realização do 
evento, focado em atividades preparatórias e essenciais para sua efetivação, como: a de-
finição da missão e dos objetivos do projeto; a busca por parcerias e patrocínios; o plane-
jamento das atividades; a licitação do evento (caso necessário); a cotação e definição dos 
orçamentos; o estudo logístico para sua realização; a gestão dos recursos e a delimitação 
dos fatores estruturais comuns e específicos (como tema, data, local, serviços oferecidos, 
preços etc.); o anúncio do evento; e a estratégia comunicacional, que engloba os materiais 
de comunicação pública e promoção do evento (VIEIRA, 2015; GIÁCOMO, 2007; MARTIN, 2015).

O circuito dos festivais online é similar ao circuito dos festivais físicos — ambos seguem os 
mesmos nichos editoriais, favorecendo produções que não encontram espaço nos principais 
meios de distribuição. Esses eventos também defendem o cinema independente, priorizando 
a diversidade cultural frente às produções mainstream. A realização dos eventos online tra-
balha a favor da democratização do cinema independente, tendo em vista que seus públi-
cos crescem exponencialmente. 

Esta maior “democratização cultural” ocorre principalmente por questões econômicas, dado 
que a maioria dos eventos online são gratuitos e os custos envolvidos em suas realizações 
são muito menores quando comparados aos dos eventos físicos (TAILLIBERT, 2018). 

Desta forma, os festivais online podem atuar como ferramenta de exposição e descoberta 
para o cinema independente de diferentes nacionalidades, gêneros e formatos. Portanto, 
a realização da mostra online se faz pertinente no atual cenário e em relação aos objeti-
vos do projeto. Assim, foi elaborado o planejamento e organização da Mostra ‘Novíssimo’                   
Cinema Brasileiro.

2.6.1.1 Planejamento e organização de festivais e mostras

Para a organização da “Mostra ‘Novíssimo’ Cinema Brasileiro”, foram adotados os concei-
tos propostos em obras sobre gerenciamento de festivais de cinema — como How to set 
up a Film Festival (2001), de Pippa Eldridge e Julia Voss, New Perspectives for Online Film                                
Festivals (2018), de Christel Taillibert, e Comunicação estratégica na organização de um festi-
val de cinema (2019), de Sara Inês Graça —; e obras relacionadas a administração e marketing 
— como Marketing experiencial em eventos (2011), de Mafalda Sofia Moreiras de Almeida, e 
Administração de marketing (2012), de Philip Kotler e Kevin Lane Kotler, referências no campo.

Eventos são atividades pensadas para promover interações com os públicos-alvo associa-
dos à empresa. São importantes, pois proporcionam experiências únicas e cativantes, forta-
lecendo a conexão com a marca: “o valor da experiência perdura na memória de qualquer 
indivíduo que foi envolvido pelo evento” (PINE; GILMORE, 1999, p. 12–13).
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entrega de materiais como programas, informativos (mapas, por exemplo), folhetos sobre o 
tema do evento e, caso aplicável, formulários de avaliação (e seus respectivos recebimentos); 
e o acompanhamento e assistência aos órgãos de comunicação interna e imprensa.

Duarte (2008) comenta que, na etapa de execução do evento, os organizadores devem pro-
porcionar uma boa experiência ao público e compartilhar informações (comunicados à im-
prensa, fichas informativas, postagens que alimentam o site e as redes sociais etc.) que os 
auxiliem a se atualizarem sobre o evento em diferentes plataformas e veículos.

Festivais e mostras de cinema geralmente têm cerimônias de abertura, nas quais os orga-
nizadores discursam sobre o evento e/ou um convidado apresenta o tema do festival e às 
atividades propostas. A escolha do filme inaugural também é importante, pois este deve se 
relacionar profundamente com tema do festival e causar impacto significativo para atrair a 
atenção do público e imprensa (PIN, 2014).

Cada filme exibido é precedido por uma breve apresentação feita por um moderador. Após 
as sessões, conversas e debates com os realizadores das obras também são comuns — estes 
podem ser organizados para cada filme ou em blocos que reúnem várias obras. As conver-
sas após as exibições são importantes, pois geram discussões acerca do tema abordado 
no filme, permitindo que os espectadores expressem abertamente suas opiniões acerca do 
problema retratado e que paralelos entre a obra e a realidade sejam feitos (PIN, 2014).

O encerramento do festival, geralmente, precede a exibição do último filme, com um discurso 
dos realizadores, analisando os motivos e implicações da realização do evento e agrade-
cendo a equipe organizadora, patrocinadores, parceiros, staff, convidados, moderadores e 
público (PIN, 2014). Alguns festivais de cinema, ao final de suas programações, apresentam 
as premiações dos júris (crítico e/ou popular), que elegem as melhores produções exibidas.

Por fim, o pós-evento é o período de autoavaliação, no qual se pondera sobre os feedbacks 
recebidos, realizando-se uma análise para averiguar se os objetivos e metas foram alcança-
dos e se houve melhorias comparado a edições anteriores, se este for o caso (GRAÇA, 2019).

Nesta fase inicial, de acordo com Duarte (2008), há o desenvolvimento da identidade visual 
do projeto, das campanhas publicitárias institucionais e de apoio à oferta — criando um re-
lacionamento com as comunidades e possíveis empresas apoiadoras, motivando-as a par-
ticiparem do evento —; a criação dos materiais oficiais de comunicação (pôsteres, folders, 
website, press kit, entre outros); e a divulgação dos canais oficiais de comunicação (website 
e mídias sociais), com todas as informações do evento. Também é realizado o mapeamento 
de assuntos emergentes e a antecipação de possíveis problemas; é iniciada a contagem 
regressiva (importante para envolver as pessoas e informá-las continuamente até o início do 
evento); e são executadas pesquisas com o público, para guiar decisões durante o processo.

Quando se trata de festivais e mostras de cinema, na etapa do pré-evento, também aconte-
ce a triagem e curadoria das obras a serem exibidas. A organização pode optar por convidar 
realizadores que já estão no circuito de festivais do mesmo ano, ou por receber inscrições 
de obras, e então selecionar as que serão exibidas. Tal curadoria, geralmente, é feita por 
uma comissão formada pelos organizadores do evento e críticos de cinema, que definem 
a programação do festival. Nesta etapa, ocorre também a negociação das salas de exi-
bição — muitos festivais têm sessões no mesmo horário em diferentes locais, e, em alguns 
casos, movimentam cidades inteiras, o que requer um planejamento logístico cuidadoso e                
detalhado (SUPERINTERESSANTE, 2018).

A data do festival é outro fator de grande importância, normalmente sextas-feiras e sábados 
à noite são um bom período para a maioria dos públicos. A duração do evento, por sua vez, 
deve ser planejada considerando a quantidade de conteúdo a ser exibido, o aporte finan-
ceiro disponível e o impacto desejado (ELDRIDGE; VOSS, 2001). 

A fase da realização do evento é o momento no qual são gerenciadas as atividades que 
acontecem em tempo real. Todo o planejamento logístico e tático é colocado em práti-
ca, como a gestão dos recursos humanos (organizadores, funcionários, voluntários, parti-
cipantes, moderadores, públicos etc.) e materiais — principalmente quanto à estrutura téc-
nica do evento (CESCA, 2008). Nessa fase, executam-se tarefas como: o apoio e recepção 
dos convidados e público; o controle e acompanhamento das atividades em andamento; a                 
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obras. O encerramento do evento se daria antes a última exibição — o documentário do 
projeto Revoada, Novíssimo: Cinema Coletivo — e contaria com um discurso de agradeci-
mento dos realizadores. Após a finalização da mostra, formulários de avaliação e feedback 
seriam enviados aos participantes, bem como um certificado de participação do evento. 
Como uma mostra independente, de pequeno porte, e totalmente gratuita e online, não é 
necessário obter uma licitação de evento para a realização de suas atividades.

Curadoria das obras: a organização da mostra convidaria coletivos e realizadores do “Novís-
simo” para participarem do evento e exibirem seus projetos. A seleção dos filmes englobaria 
o maior número de realizadores, estabelecendo uma programação que contemple e de-
monstre a pluralidade do cinema nacional.

Planejamento logístico: como um evento totalmente digital, a logística para sua realização 
seria focada na infraestrutura técnica, que deve garantir a qualidade e estabilidade da 
transmissão online e o suporte ao fluxo de dados. A captação das imagens remotas dos 
moderadores e dos convidados seria feita com a utilização dos equipamentos (celulares, 
computadores, microfones, fones de ouvido etc.) dos próprios convidados.

A videoconferência seria transmitida em tempo real — assim como a exibição dos filmes —, 
através do software de transmissão profissional OBS Studio (disponível para Windows-PC, 
Mac OS e Linux). O software permite a transmissão de vídeos pré-gravados, inclusão de mais 
de uma câmera ao vivo e o compartilhamento de outros elementos (imagens, gráficos, tex-
tos, efeitos especiais, trilhas sonoras etc.), que tornam a experiência mais atrativa e interativa.

Definição dos orçamentos: a mostra foi planejada como um evento sem fins lucrativos e gra-
tuita para o público, assim, conta com poucos recursos financeiros disponíveis. Porém, devido 
à sua natureza digital/online, as despesas são menores e mais sustentáveis, sendo que os 
custos englobam a utilização da ferramenta de streaming (OBS Studio) para a realização do 
evento, a hospedagem do site para as inscrições e compartilhamento das informações do 
evento e a anúncios pagos nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube) e  anún-
cios pagos do Google; e outras despesas com materiais de divulgação impressos e press kit.

Após o entendimento dos processos de organização e realização de festivais e mostras foi 
possível planejar o pré-evento da Mostra “Novíssimo” Cinema Brasileiro.

2.6.1.2 Pré-evento da Mostra “Novíssimo” Cinema Brasileiro

Uma vez que a realização da mostra acontecerá, a princípio, em um nível conjectural, faz-se 
pertinente descrever apenas a etapa organizacional do pré-evento.

Definição de objetivos: todas as ações da marca Revoada têm como objetivo promover vi-
sibilidade para produções cinematográficas independentes do “Novíssimo”. A mostra tem, 
especificamente, o objetivo de divulgar e expor estes filmes para além de seus tradicionais 
espectadores (ampliando o público dessas produções), difundindo, consequentemente, a 
pluralidade do cinema brasileiro.

Parcerias: para a realização da mostra, buscaram-se parceiros que pudessem colaborar 
na divulgação do evento. Seriam formadas parcerias com o LABIS (Laboratório de Imagem 
e Som) e o EDDI (Estúdio de Design Digital), do Centro de Linguagem e Comunicação da         
PUC-Campinas, que atuariam como apoiadores relativos à parte de divulgação do evento. 
Inicialmente, o MIS Campinas (Museu de Imagem e do Som de Campinas) também mostrou-
-se um possível parceiro — pela iniciativa de apoio a projetos universitários que a instituição 
oferece —, porém, no contexto de pandemia, o museu pausou suas atividades, o que não 
permitiu estabelecer essa possível parceria para o evento.

Detalhamento de atividades: idealizou-se que a mostra seria inaugurada com o discurso de 
um pesquisador do tema “‘Novíssimo’ Cinema”, sobre a importância desta geração. O pro-
grama contaria com sessões de curtas e longas-metragens, que teriam uma breve apresen-
tação antes de suas exibições — um vídeo pré-gravado com teaser, sinopse, ficha técnica e 
informações do filme. Também seriam disponibilizados materiais digitais com a programação 
do evento e informações sobre os filmes em exibição. 

Após as exibições, seriam feitas sessões de debates e conversas com os realizadores das 
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Figura 50 — Planejamento estratégico. Fonte: Elaborado pelos autores com base em Kotler e Kotler (2012, p. 49)

Delimitação dos fatores estruturais (tema, data, local, serviços oferecidos, preços): o tema da 
mostra é o “Novíssimo” Cinema Brasileiro. Idealizou-se que o evento dure três dias consecuti-
vos (sexta-feira, sábado e domingo), no período noturno, com exibições de até três horas por 
noite — tempo suficiente para a exposição do material disponível e para causar um impacto 
na comunidade, mantendo o seu interesse. A mostra aconteceria de forma virtual e gratuita, 
no próprio canal do evento no YouTube.

Anúncio do evento: planejou-se que a mostra seria anunciada em um comunicado à impren-
sa e pelas redes sociais e website do evento, assim como a divulgação dos canais oficiais de 
comunicação com todas as informações. 

O desenvolvimento da identidade visual da marca, a estratégia comunicacional, as campa-
nhas publicitárias institucionais e de apoio à oferta, a criação dos materiais oficiais de comu-
nicação e o cronograma e contagem regressiva serão detalhados no item 2.6.1.4. 

Após a organização do pré-evento, foi feito o planejamento estratégico da Mostra “Novíssi-
mo” Cinema Brasileiro.

2.6.1.3 Planejamento estratégico

O planejamento estratégico, segundo Kotler e Kotler (2012),  define os mercados-alvo e a 
proposta de valor a partir de uma análise das oportunidades existentes no mercado. Este 
conceito é acompanhado do plano de marketing, que direciona e coordena as ações ado-
tadas por uma empresa ou organização. O planejamento estratégico, para os autores, pode 
ser dividido em etapas, caracterizadas na Figura 50 a seguir:
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Figura 51 — Análise SWOT da mostra. Fonte: Elaborado pelos autores.

Estabelecimento de metas: constitui a definição dos objetivos específicos e do prazo para 
alcançá-los. Estes objetivos devem ser consistentes, organizados hierarquicamente (em 
grau de importância) e, sempre que possível, quantitativamente. As metas precisam ser re-
alistas, baseadas na análise de oportunidades e forças da empresa, sempre considerando                     
os públicos-alvo.

Missão da empresa: uma boa declaração de missão é guiada pelos valores, visões e objeti-
vos da empresa, promovendo à organização e aos funcionários um senso compartilhado de 
direção e propósito. São “tão curtas, memoráveis e significativas quanto possível” (KOTLER; 
KOTLER, 2012, p. 40). 

A missão da mostra é promover visibilidade ao “Novíssimo” cinema brasileiro, divulgando e 
expondo estes filmes para além de seus tradicionais públicos, assim também conectando os 
coletivos e a audiência. A Mostra “Novíssimo” entende o cinema como cultura (mais do que 
como produto) e valoriza a liberdade de criação e produção, a diversidade cultural, as iden-
tidades locais e a pluralidade do cinema brasileiro e busca conectar.

Análise SWOT: a matriz SWOT36 (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) é a avaliação 
global das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas à atuação de uma 
organização; é uma ferramenta de reflexão sobre os ambientes externo e interno. A aná-
lise do ambiente externo (oportunidades e ameaças) examina as forças e fatores macro-                  
ambientais que podem afetar a empresa. A análise do ambiente interno (forças e fraquezas), 
por outro lado, avalia periodicamente as características intrínsecas à empresa, buscando                      
aproveitá-las ao máximo.

A Figura 51 apresenta a análise SWOT com os fatores positivos e negativos nos ambientes 
interno e externo relativos a “Mostra ‘Novíssimo’ Cinema Brasileiro”. A análise destes ambien-
tes indica um cenário favorável à concepção e realização da mostra, com fatores positivos 
significativos — como as oportunidades de expandir o público do Novíssimo e realizar o even-
to de forma gratuita e acessível — e pontos negativos superáveis, como aspectos técnicos 
relacionados a sua infraestrutura. 

36 Na língua portuguesa também é conhecida como Análise FOFA (forças, oportunidades, fraquezas,           
ameaças).
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2.6.1.4 Plano comunicacional e de Marketing

O marketing estratégico de eventos “é o processo pelo qual a organização de um evento 
ajusta os objetivos de negócios e de marketing, e os ambientes nos quais eles ocorrem, para 
uma atividade de mercado” (ALLEN, 2004, p. 149). O plano de marketing é uma ferramenta 
fundamental para o direcionamento e coordenação dos esforços, funcionando nos níveis 
estratégico e tático. No nível estratégico, a partir de análises de mercado, são definidos os 
públicos-alvo e a proposta a ser ofertada. No nível tático, são especificados os objetos (ca-
racterísticas do produto) e ferramentas de marketing (merchandising, promoção, canais de 
vendas, entre outros) (KOTLER; KOTLER, 2012).

As campanhas comunicacionais devem ser criadas especificamente para os públicos-alvo 
(como possíveis clientes da empresa, clientes atuais, decisores, influenciadores, entre outros), 
que são fundamentais para a decisão da abordagem comunicacional do projeto (KOTLER; 
KOTLER, 2012). Somente após o reconhecimento de suas características e necessidades é 
que se pode determinar os objetivos e estratégias de comunicação e promoção e a escolha 
dos canais oficiais de comunicação (PETER, 1993, apud ALMEIDA, 2011).

Os públicos-alvo da mostra são os mesmos do projeto Revoada — realizadores e coletivos 
de filmes brasileiros independentes e espectadores de filmes brasileiros e/ou de filmes inde-
pendentes que consomem produtos audiovisuais através de vários meios — acrescidos dos 
alunos da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUC-Campinas), profissionais da 
área audiovisual e audiência local.

O Marketing Digital, segundo Peçanha (2019), corresponde às atividades executadas online 
com o objetivo de divulgar o produto ou serviço e criar um relacionamento com o público, 
englobando canais digitais como blogs, sites, redes sociais, entre outros. É parte da gestão 
de marketing decidir quais mídias utilizar para criar uma campanha comunicacional que re-
presente o evento e a marca organizadora.

Assim, após a caracterização do público, foi definido que os canais de comunicação e pro-

As duas principais metas da mostra são divulgar e expor os filmes do “Novíssimo” para além 
de sua tradicional audiência, ampliando o público dessas obras; e fomentar a pluralidade 
do cinema brasileiro e a diversidade cultural (como descrito também durante a definição de 
objetivos, no item 2.6.1.2).

Formulação de estratégias: trata-se do plano de ação para concretizar as metas, dividido 
em diferentes departamentos (como estratégia de marketing, estratégia de tecnologia, es-
tratégia de recursos etc.). Junto as estratégias, concebe-se a comunicação de marketing, 
que, segundo os autores Kotler e Kotler (2012, p. 512), “representa a voz da empresa e de suas 
marcas; é o meio pelo qual ela estabelece um diálogo com seus consumidores e constrói 
relacionamentos com eles”. É através desse tipo de comunicação que a empresa informa, 
lembra e persuade os consumidores (direta ou indiretamente) sobre a sua marca e produtos. 
O item 2.6.1.2. descreve a organização e as estratégias para a concretização do evento. O 
plano de comunicação de marketing será detalhado no item 2.6.1.4.

Elaboração de programas: é o planejamento de efetivação das ações. Nesta etapa, deve-
-se estimar os custos para a realização do evento, indicando a probabilidade de resultados 
eficazes que os justifiquem. 

Implementação: com os programas definidos, é preciso que as ações sejam implementadas 
eficientemente para que se atinjam os objetivos planejados.

Feedback e controle: as organizações devem estar dispostas a examinar o ambiente em que 
estão inseridas e as ações que executam, para que sejam adotadas novas práticas e com-
portamentos que as mantenham alinhadas a seus objetivos.

Dado que a realização da mostra será mantida em um nível conjectural, é pertinente descre-
ver seu planejamento estratégico somente até a fase de formulação de estratégias. Parale-
lamente a esta fase do planejamento foi elaborado o plano comunicacional e de marketing 
do projeto.
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Conforme a data do evento se aproxima, informações adicionais são divulgadas, assim 
como o envio de um press kit. Durante o evento, o site e as redes sociais da mostra fazem a 
cobertura em tempo real de todas as atividades sendo realizadas (exibições, conversas, de-
bates, entre outros). Após a mostra, há o recebimento de feedback do público, que costuma 
acontecer até dez dias depois do encerramento do evento, sendo uma boa oportunidade 
para a audiência expressar sua opinião e para a organização coletar dados com o intuito 
de realizar uma análise futura. Também é comum que relatórios e vídeos institucionais com 
imagens da mostra sejam divulgados posteriormente pela imprensa e nas redes sociais do 
evento (PIN, 2014).

O plano de mídia e as campanhas comunicacionais, assim como a mostra, aconteceriam de 
forma virtual. Os materiais de comunicação, informativos, anúncios, e formulários de feed- 
back também seriam digitais, exceto pelo press kit — que teria uma versão física enviada aos 
participantes —  e materiais de divulgação impressos (como cartazes, banners e outdoors).

O gerenciamento da campanha de marketing deve ser executado de forma integrada. É 
necessário elaborar cronogramas e prazos de entregas; definir o orçamento da campanha; 
selecionar as ferramentas de promoção; organizar a distribuição dos materiais; e monitorar 
os resultados da campanha (ELDRIDGE; VOSS, 2001). Assim, o gerenciamento da campanha 
de marketing da “Mostra ‘Novíssimo’ Cinema Brasileiro” seguiria o cronograma apresentado 
no Quadro 2 a seguir:

moção do evento são: o website e as redes sociais oficiais da mostra — página no Facebook, 
evento no Facebook, página no Instagram, página no Twitter, página no Vimeo, canal no 
YouTube e uma página no Carrd.co (contendo todos os links oficiais).

A comunicação do evento acontece através da marca, da identidade visual, da identidade 
verbal, da imagem do produto e do espaço do próprio evento em diferentes meios (ALMEI-
DA, 2011). A marca do festival deve refletir o evento, sendo veiculada principalmente pelo 
logotipo e material publicitário criado. Entretanto, cada elemento da campanha de marke-
ting também deve refletir a marca, permitindo fácil reconhecimento e associação a esta                         
(ELDRIDGE; VOSS, 2001).

Schmitt (2003) argumenta que os temas ajudam a transmitir a mensagem que o evento e a 
organização desejam passar, pois atuam como âncoras mentais (pontos de referência na 
memória do público). Uma experiência de marketing temática oferece a oportunidade da 
criação de histórias e memórias duradouras. Quanto ao tema visual, Allen (2004) considera 
que este padroniza as diferentes peças de comunicação, criando ambiente comum em mí-
dias diversas, o que favorece o reconhecimento do evento e da marca.

Deste modo, a identidade da Mostra “Novíssimo” Cinema Brasileiro segue a identidade da 
marca Revoada — tendo como tema visual pássaros nacionais e diversidade — possibilitando 
a unidade visual e o reconhecimento e associação ao projeto. Alguns modelos de peças de 
identidade e comunicação do evento serão exibidas no item 2.6.1.4.1.

Um bom plano de mídia engloba cartazes do evento em locais público e instituições alvo; a 
distribuição de materiais informativos, folders e livretos; anúncios em mídias tradicionais, sites 
e redes sociais; o envio de ingressos a convidados especiais e influenciadores; o desenvolvi-
mento e envio do press release (comunicado à imprensa), que apresenta informações impor-
tantes sobre o evento (como organizadores, datas, local, patrocínios, preços etc.), um texto 
do organizador/diretor do evento (que descreve sua importância) e o programa (conteúdo a 
ser exibido), destacando, principalmente, os filmes mais atrativos e/ou famosos, assim como 
as atividades que os acompanham.
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Quadro 2 — Cronograma da campanha de marketing da mostra. Fonte: Elaborado pelos autores.

2.6.1.4.1 Peças de design da Mostra “Novíssimo” Cinema Brasileiro

Como parte do plano comunicacional e de marketing, serão desenvolvidas as peças da 
campanha de comunicação, materiais informativos e demais materiais necessários para a 
promoção da mostra — como cartazes e banners do evento para locais públicos e institui-
ções alvo; materiais informativos e anúncios digitais; vídeos institucionais; e press release e 
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Figura 53 — Perfil de divulgação no Instagram. Fonte: Elaborado pelos autores.

press kit — este último contendo uma ecobag, garrafa de água, agenda, canetas, adesivos 
e programa do evento.

A criação da identidade da “Mostra ‘Novíssimo’ Cinema Brasileiro” e de seu material de co-
municação seguirá a identidade da marca Revoada, uma vez que o evento é uma ação 
dentro deste projeto, como exemplificado nas peças a seguir (Figuras 52 a 57):

Figura 52 — Cartazes de divulgação. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 55 — Parede de cartazes (versão 2). Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 54 — Parede de cartazes (versão 1). Fonte: Elaborado pelos autores.



224       Proposta de Desenvolvimento Projetual    225  

Figura 57 — Press kit da mostra (parte 2). Fonte: Elaborado pelos autores.

A partir deste planejamento, espera-se que a Mostra “Novíssimo” Cinema Brasileiro possa ser 
efetivada no futuro, com a exibição de diversas obras independentes e a participação de 
coletivos de diferentes regiões do Brasil.

Figura 56 — Press kit da mostra (parte 1). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Os autores Sharp, Rogers e Preece (2019), assim como Garrett (2010), afirmam que o contex-
to e perspectiva do usuário devem direcionar todo o processo de desenvolvimento de uma 
interface. Os autores citam, ainda, a usabilidade dos produtos interativos — o quanto são 
fáceis de aprender, eficazes e agradáveis aos usuários — como uma característica essencial 
destes projetos. Sendo assim, Sharp, Rogers e Preece (2019) dividem a usabilidade em seis 
objetivos a serem atingidos: eficácia, eficiência, segurança, utilidade, capacidade de apren-
dizado e capacidade de memorização.

Por fim, as decisões tomadas durante o projeto tiveram como base as 10 heurísticas de Jakob 
Nielsen (1994a) para o design de interação, que podem ser resumidas como:

1.  Visibilidade do status do sistema: o sistema deve manter o usuário informado sobre o 
que está acontecendo, por meio do feedback apropriado;

2.  Compatibilidade entre o sistema e o mundo real: o sistema deve falar o idioma do 
usuário, com palavras, frases e conceitos familiares ao mesmo;

3.  Controle e liberdade para o usuário: o sistema deve oferecer suporte para que o usu-
ário desfaça e refaça determinada ação de forma eficiente;

4.  Consistência e padronização: o usuário não deve se perguntar se palavras, situações 
ou ações diferentes significam a mesma coisa;

5.  Prevenção de erros: condições propensas a erros devem ser eliminadas ou devem 
oferecer uma opção de confirmação antes que a ação seja concretizada;

6.  Reconhecimento ao invés de memorização: a carga de memória do usuário deve ser 
minimizada, tornando objetos, ações e opções visíveis. As instruções de uso do siste-
ma também devem ser visíveis ou facilmente recuperáveis   sempre que necessário;

7.  Eficiência e flexibilidade de uso: o sistema deve atender tanto a usuários inexperien-
tes quanto a usuários experientes, pois, com o tempo, o usuário adquire experiência, 
demandando formas mais rápidas de efetuar uma tarefa;

8.  Estética e design minimalista: o design do sistema deve apresentar as informações 

2.6.2 Plataforma editorial de catalogação

Com as evoluções midiáticas, houve também uma mudança radical no comportamento dos 
usuários da internet. Bamba (2005) observa que a cibercinefilia (cinefilia mediada pela In-
ternet) passou por grandes transformações, pois os usuários da rede passaram de “simples” 
agregadores de dados a membros de grupos de discussão. Nessa segunda dimensão, circu-
lam opiniões, críticas e resenhas feitas diretamente pelo público. O surgimento de blogs de 
cinema disseminou ainda mais a produção de dados e informações pela própria audiência.

Mandim (2012, p. 1) define os blogs como “meios alternativos através dos quais os leitores se 
informam sobre assuntos especializados”. A autora considera que, no contexto cinematográ-
fico, a credibilidade dos blogs superou a credibilidade das mídias tradicionais (tendência que 
acentuou a queda do comércio de revistas especializadas). Pacheco (2012) complementa 
que os blogs mais acessados são frequentemente citados por outros, o que leva à rápida 
propagação de um assunto. Por tratar-se de um conteúdo gratuito, mais pessoas são facil-
mente alcançadas a cada dia.

Tais transformações, assim como os dados e informações obtidas durante a pesquisa, des-
tacam a importância dos suportes digitais, como sites e blogs, para a disseminação de con-
teúdos e informações. Logo, propõe-se a criação de uma plataforma editorial e de catalo-
gação para os coletivos e obras do “Novíssimo” cinema brasileiro.

Para o desenvolvimento da ação, foram utilizados como referência os estudos de caso cita-
dos anteriormente: a plataforma IMDb e o site editorial Notebook. O primeiro como base es-
trutural e visual para a catalogação de filmes, e o segundo como base para a seção editorial 
(de notícias, críticas e entrevistas). 

Recorreu-se também à metodologia e conceitos do “Design Centrado no Usuário”, propos-
tos pelo designer Jesse James Garrett (2010) no livro The Elements of User Experience: User-        
centered Design for the Web, com o intuito de promover uma experiência agradável e efi-
ciente ao usuário, considerando este em cada decisão do projeto. 
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Figura 58 — Elementos da experiência do usuário. Fonte:                                                                                                  
Elaborado pelos autores com base em Garrett (2010, p. 29).

2.6.2.1.1 Plano Estratégico

No plano mais abstrato, o Estratégico, são revisadas as Necessidades do Usuário — em rela-
ção ao site, identificadas durante a pesquisa com o público — e Objetivos do Site — como as 
metas de negócio. A partir das informações levantadas durante as pesquisas e considerando 
a plataforma a ser desenvolvida, pode-se responder às duas perguntas sugeridos pelo autor 
para a definição dos conceitos deste plano:

1.  O que deseja-se obter com este produto? Promover visibilidade ao “Novíssimo”             
cinema brasileiro; fomentar a diversidade cultural; incentivar a preservação das obras 

mais essenciais de forma minimalista e eficaz;

9.  Reconhecer, diagnosticar e recuperar-se de erros: mensagens de erro devem ser es-
critas em linguagem simples, indicando com precisão o problema e sugerindo uma 
solução eficiente para ele;

10.  Ajuda e documentação: o sistema deve fornecer informações de ajuda e documen-
tação de forma acessível, resumida e concreta.

Definindo-se as metodologias, referenciais e diretrizes utilizadas no desenvolvimento da pla-
taforma, seguiu-se para a fase de elaboração da interface.

2.6.2.1 Interface da plataforma Revoada 

Segundo Garrett (2010), o desenvolvimento de interfaces divide-se em cinco planos (Figura 
58), em que cada decisão do plano superior depende do inferior. Tais planos são: estratégico, 
escopo, estrutura, esqueleto e superfície — o primeiro mais abstrato e o último mais concreto 
(GARRETT, 2010).

Mesmo com uma estrutura segmentada, as decisões de um plano inferior não precisam ser 
completamente resolvidas para que o plano acima seja abordado. Garrett (2010) descreve 
cada plano a partir dessa divisão. 
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sobre onde assistir ao filme, local de filmagem, prêmios, comentários dos usuários, 
obras relacionadas; conteúdo relacionado (notícias, resenhas, colunas e entrevistas);

b. Tipo de conteúdo: texto, imagens e vídeos (hospedados externamente).

3.   Página do coletivo específico:

a. Conteúdo: nome, integrantes, local, resumo sobre o grupo, informações de contato, 
fotos (dos integrantes e das produção), obras realizadas, prêmios, conteúdo relacio-
nado (notícias, resenhas, colunas e entrevistas);

b. Tipo de conteúdo: texto e imagens.

4.   Página do festival específico:

a. Conteúdo: nome, resumo sobre o festival, data e duração, informações de contato; 
coletivos e obras presentes no evento;

b. Tipo de conteúdo: texto, imagens e vídeos (hospedados externamente).

Em relação às funcionalidades, Garrett (2010) afirma que estas devem ser apresentadas de 
forma clara e objetiva. Não é necessário incorporar todos os aspectos do projeto, mas sim 
os essenciais. Esta listagem com a definição objetiva das funcionalidades deve ser referen-
ciada em caso de dúvidas para evitar possíveis equívocos durante seu desenvolvimento. O 
autor explica que, ao descrever as funcionalidades, é recomendado ser positivo e espe-
cífico e evitar linguagem subjetiva. Deste modo, são apresentadas, a seguir, as principais                            
funcionalidades da plataforma.

O sistema permitirá que o público primário (coletivos):

1.  Crie e edite a página do grupo com suas informações, listagem de obras e links para 
seus perfis em outras redes — a solicitação de criação da página será revisada por um          
moderador antes de entrar na base de dados;

2.  Acesse as páginas de outros coletivos, dos festivais e das obras;

cinematográficas independentes; oferecer uma navegação eficiente e agradável         
aos usuários.

2.  O que os usuários desejam obter com este produto? 

a. Público primário (coletivos): divulgar seus trabalhos, expandir sua audiência; trocar 
informações com outros coletivos e realizadores independentes; interagir com o públi-
co, obter feedback;

b. Público secundário (audiência): acessar informações sobre produções independen-
tes brasileiras e seus realizadores; descobrir novas obras de seu interesse; encontrar 
conteúdo extra sobre as produções, como entrevistas e resenhas.

2.6.2.1.2 Plano Escopo

No segundo plano, o Escopo, são definidos os Requisitos de Conteúdo e Especificações Fun-
cionais — o “conjunto de funcionalidades” que o site deve incluir para suprir as necessidades 
do usuário. Conforme Garrett (2010), o conteúdo descrito nesta fase inclui textos, imagens, 
áudios e vídeos. Também é necessário fazer estimativas do tamanho de cada elemento, 
como a contagens de palavras, dimensão de imagens e vídeos, tamanho de arquivos e      
outros aspectos. A seguir, a listagem do conteúdo oferecido pela plataforma:

1.   Notícias, resenhas, colunas e entrevistas:

a. Conteúdo: notícias sobre o “Novíssimo”, resenha de obras do “Novíssimo”, colunas 
especiais com temas diversos, entrevistas com realizadores do “Novíssimo”;

b. Tipo de conteúdo: texto, vídeos, fotos, áudios (hospedados externamente).

2.  Página da obra específica:

a. Conteúdo: título, data de lançamento, classificação indicativa, tempo de duração, 
gêneros, descrição, cartazes e imagens da produção, trailers e vídeos da produção, 
identificação dos envolvidos (diretores, atores, produtores, entre outros), informações 
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seções lógicas (GARRETT, 2010). Visando a ordenação lógica das informações, a plataforma 
será organizada em uma estrutura hierárquica, como apresenta a Figura 59 a seguir:

Figura 59 — Estrutura hierárquica. Fonte: Elaborado pelos autores com base em Garrett (2010, p. 93)

Neste tipo de estrutura, os nós — qualquer parte ou grupo de informações — têm uma rela-
ção de pai-filho com os outros nós relacionados. Os nós filhos englobam os conceitos mais 
restritos dentro de uma categoria mais ampla, o nó pai. Nem todo nó possui filhos, mas todo 
nó possui um pai.

Garrett (2010) afirma que a navegação deve fornecer meios para que o usuário transite 
pelas diversas páginas e também deve comunicar a relação entre elementos e o conte-
údo de cada página. A Figura 60 apresenta a navegação da plataforma, estruturada de                                        
maneira hierárquica:

3.  Acesse conteúdo editorial exclusivo, como notícias, resenhas, colunas e entrevistas;

4.  Pesquise notícias, resenhas, colunas, entrevistas, títulos (obras), coletivos e festivais;

5.  Comente em notícias, resenhas, colunas, entrevistas e títulos (obras).

O sistema permitirá que o público secundário (audiência):

1.  Crie e edite um perfil privado — com suas informações pessoais como foto de avatar, 
nome de exibição, e-mail e senha;

2.  Acesse as páginas de coletivos, dos festivais nacionais e internacionais e das obras;

3.  Adicione obras da base de dados a uma lista de preferências privada e pessoal;

4.  Acesse conteúdo editorial exclusivo, como notícias, resenhas, colunas e entrevistas;

5.  Pesquise notícias, resenhas, colunas, entrevistas, títulos (obras), coletivos e festivais;

6.  Comente em notícias, resenhas, colunas, entrevistas e títulos (obras).

2.6.2.1.3 Plano Estrutura

No terceiro plano, Estrutura, desenvolveu-se o Design de Interação — com os fluxos de nave-
gação que definiram como funcionam as interações e as funcionalidades do site — e a Arqui-
tetura da Informação — a estrutura do espaço da informação (GARRETT, 2010). Nesta fase, a 
ênfase está na definição de padrões e sequências de apresentação das opções. 

De acordo com Garrett (2010), nos websites voltados ao conteúdo, a arquitetura da infor-
mação encarrega-se de criar esquemas organizacionais e de navegação, apresentando os 
elementos de maneira eficiente e eficaz. Além de auxiliar o usuário a encontrar o que procura, 
a arquitetura também deve educar, informar e persuadir.

A abordagem top-down da arquitetura da informação baseia-se na organização do conte-
údo a partir dos objetivos do produto e necessidades do usuário, iniciando a estrutura pelas 
categorias mais amplas de conteúdo e funcionalidades. Estas, então, dividem-se em sub-
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Figura 61 — Fluxo de registro, login e recuperação de senha. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 60 — Hierarquia de navegação da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.

Em sequência, apresentam-se os principais fluxos de interação da plataforma (Figuras 61 a 
67). Estes ilustram a sequência de ações para a execução de funções como cadastro, login, 
edição de informações, entre outras.
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Figura 63 — Fluxo para adicionar um novo título na plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 62 — Fluxo de edição da página do coletivo. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 65 — Fluxo para adicionar um comentário em uma notícia. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 64 — Fluxo para adicionar um título à lista pessoal. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 67 — Fluxo de pesquisa geral. Fonte: Elaborado pelos autores.

2.6.2.1.4 Plano Esqueleto

Em seguida, no plano Esqueleto, desenvolveu-se o Design da Interface da plataforma —      
design dos elementos visuais para a interação do usuário com as funcionalidades — e o     
Design da Informação — a forma que estas são apresentadas.

O layout da página, segundo Garrett (2010), une o design da informação, o design da inter-
face e o design da navegação. Ele apresenta a organização dos elementos da interface, 
os principais sistemas de navegação, e o posicionamento e priorização de informações —              
o nível de detalhamento pode variar, dependendo do projeto. 

O layout é planejado no desenvolvimento dos wireframes, que representam, de maneira sim-
ples e preliminar, os componentes da página e como eles são dispostos. É importante que os 
elementos das diferentes telas sejam consistentes entre si, para que o usuário familiarize-se 
com o sistema. O desenvolvimento dos wireframes ajuda a manter essa consistência.

Figura 66 — Fluxo para candidatar-se a uma vaga de contribuição. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 68 — Grid de 12 colunas. Fonte: Elaborado pelos autores.

A seguir, apresentam-se os wireframes (Figuras 69 a 102) da plataforma.

Durante esta fase, também deve-se considerar a acessibilidade do projeto que, conforme 
Sharp, Rogers e Preece (2019, p. 17, tradução nossa), refere-se a “quanto um produto interativo 
é acessível pelo maior número de pessoas possível”. Para tal, utiliza-se o design inclusivo, uma 
abordagem que visa abranger diferentes usuários. 

Dentro do design inclusivo, as diretrizes da “acessibilidade web” englobam as mais diversas 
deficiências — auditivas, cognitivas, neurológicas, físicas, visuais, entre outras — que afetam 
a experiência do usuário (HENRY, 2019). Assim, é fundamental que os recursos interativos e 
visuais não impossibilitem a utilização do produto por uma parte do público. Visto que o 
público-alvo da plataforma engloba diferentes perfis, foi estabelecido que o desenvolvi-
mento do projeto priorizasse um resultado que garanta uma acessibilidade satisfatória aos                      
diversos usuários.

Para o auxílio da criação do layout, foram utilizados grids — que, conforme Lupton (2010,           
p. 151), “estabelecem um sistema para organizar o conteúdo no espaço de uma página, tela 
ou ambiente construído”. A autora explica que os grids de várias colunas fornecem maior fle-
xibilidade para a organização do conteúdo. Textos e imagens podem ocupar uma ou várias 
colunas, mas nem todos os espaços precisam ser preenchidos. Para a plataforma editorial, 
optou-se pela utilização do layout com um grid de 12 colunas (Figura 68), permitindo grande 
flexibilidade.
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Figura 70 — Wireframe da navegação global. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 71 — Wireframe da página de login. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 69 — Wireframe da página inicial. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 74 — Wireframe da página de contato. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 72 — Wireframe da página de cadastro. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 73 — Wireframe da página de recuperação de senha. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 76 — Wireframe da página de conteúdo. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 75 — Wireframe da página dos resultados da pesquisa geral. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 78 — Wireframe da página de títulos (lista). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 79 — Wireframe da página de títulos (compacto). Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 77 — Wireframe da página de notícias. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 82 — Wireframe da página do título. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 80 — Wireframe da página de títulos (resultado da pesquisa). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 81 — Wireframe dos filtros da pesquisa por títulos (expandidos). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 85 — Wireframe da página dos coletivos (resultado da pesquisa). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 86 — Wireframe dos filtros da pesquisa por coletivos (expandidos). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 83 — Wireframe da página dos coletivos (lista). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 84 — Wireframe da página dos coletivos (compacto). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 88 — Wireframe da página dos festivais (lista). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 89 — Wireframe da página dos festivais (compacto). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 87 — Wireframe da página do coletivo. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 92 — Wireframe da página do festival. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 90 — Wireframe da página dos festivais (resultado da pesquisa). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 91 — Wireframe dos filtros da pesquisa por festivais (expandidos). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 95 — Wireframe da página minha conta (conta coletivo). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 96 — Wireframe da página meus títulos (conta coletivo). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 93 — Wireframe da página minha conta (conta pessoal). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 94 — Wireframe da página minha lista (conta pessoal). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 98 — Wireframe da página de edição do coletivo (conta coletivo). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 97 — Wireframe da página de edição de um título (conta coletivo). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 101 — Wireframe da página sobre a plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 99 — Wireframe do login rápido. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 100 — Wireframe da recuperação de senha rápida. Fonte: Elaborado pelos autores.
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(ícones preenchidos e parcialmente arredondados).

A seguir, das Figuras 103 a 110, apresenta-se o style guide — documento que fornece detalhes 
sobre os padrões visuais da interface — desenvolvido para a plataforma, com base na iden-
tidade visual da marca Revoada:

Figura 103 — Tipografia & Paleta de cores da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 102 — Wireframe da aplicação a uma vaga de contribuição. Fonte: Elaborado pelos autores.

2.6.2.1.5 Plano Superfície

Finalmente, no plano concreto, Superfície, desenvolve-se o design visual da interface, com a 
definição do texto, elementos gráficos e todos os componentes de navegação. Este plano 
lida com o design sensorial (visão, audição, tato, cheiro e gosto) e a apresentação visual da 
organização estabelecida  no plano esqueleto. Neste mesmo plano também deve exibir-se a 
identidade da marca através de cores, tipografias e padrões (GARRETT, 2010).

Para os ícones, foram priorizados símbolos facilmente reconhecíveis — visto que os públicos-
-alvo do projeto englobam diferentes grupos —, procurando tornar a navegação intuitiva 
para todos. As características estéticas e visuais destes elementos foram desenvolvidas para 
expressassem os padrões e conceitos da marca Revoada. O arredondamento parcial dos 
ícones traz, também, dinamismo e movimento a estes elementos. Conforme Garrett (2010), 
manter a uniformidade no design da interface é primordial para garantir a comunicação com 
o usuário. Assim, toda a família iconográfica da plataforma (Figura 104) segue o mesmo estilo 
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Figura 105 — Botões da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 104 — Iconografia da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 107 — Elementos de formulários da plataforma (parte 1). Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 106 — Submenus da navegação global (expandidos) da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 109 — Filtros de pesquisa expandidos (parte 1). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 108 — Elementos de formulários da plataforma (parte 2). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 111 — Caixas de aviso. Fonte: Elaborado pelos autores.
Figura 110 — Filtros de pesquisa expandidos (parte 2). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 113 — Outros elementos da plataforma (parte 2). Fonte: Elaborado pelos autores.

Com o padrão visual e wireframes estipulados, foram desenvolvidas as telas finais da plata-
forma, apresentadas das Figuras 114 a 137.

Figura 112 — Outros elementos da plataforma (parte 1). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 115 — Página de login. Fonte: Elaborado pelos autores.
Figura 114 — Página de cadastro  |  Página de cadastro (confirmação)  |  Página de cadastro (confirmação)          

|  Página de login  |  Página de recuperação de senha. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 117 — Página inicial. Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 116 — Página inicial  |  Página de resultados da pesquisa geral. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 119 — Página de conteúdo. Fonte: Elaborado pelos autores.
Figura 118 — Página de conteúdo  |  Página de notícias. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 121 — Página de resenhas. Fonte: Elaborado pelos autores.
Figura 120 — Página de resenhas  |  Página de entrevistas. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 123 — Página de títulos (exibição compacta). Fonte: Elaborado pelos autores.
Figura 122 — Página de colunas  |  Página de títulos (exibição em lista)                                                                                

|  Página de títulos (exibição compacta). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 125 — Página do título específico. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 124 — Página de resultados da pesquisa por título                                                                                                        
|  Página do título específico. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 127 — Página de coletivos (exibição em lista). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 126 — Página de coletivos (exibição em lista)  |  Página de coletivos (exibição compacta)  |  Página de 

resultados da pesquisa por coletivos. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 129 — Página de festivais (exibição compacta). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 128 — Página do coletivo específico  |  Página de festivais (exibição em lista)                                                        

|  Página de festivais (exibição compacta). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 131 — Página do festival específico. Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 130 — Página de resultados da pesquisa por festivais                                                                                                  

|  Página do festival específico. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 133 — Página de edição do coletivo (conta coletivo). Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 132 — Página de edição do coletivo (conta coletivo)  |  Página de títulos do coletivo (conta coletivo)              

|  Página de edição de títulos (conta coletivo). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 135 — Página “Minha lista” (conta pessoal). Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 134 — Página “Minha conta” (conta coletivo)  |  Página “Minha lista” (conta pessoal)                                           

|  Página “Minha conta” (conta pessoal). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 137 — Página “Sobre”. Fonte: Elaborado pelos autores.

Após o desenvolvimento da interface, seguiu-se para a fase de prototipação e testes da 
plataforma (detalhada no item 3).

Figura 136 — Página “Sobre”  |  Página “Sobre”: detalhes da vaga de contribuição  |  Página “Sobre”:                  

formulário de candidatura a uma vaga  |  Página de contato. Fonte: Elaborado pelos autores.
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2.6.3.1 Tratamento e conteúdo

Segundo Puccini (2009), o objetivo do tratamento é organizar as ideias do filme. Apresenta-se 
a estrutura do documentário, abordando a ordem em que ocorrerão as cenas do filme. O 
conteúdo é descrito de maneira resumida com uma abertura para futuras decisões do do-
cumentarista. O tratamento também valida a pertinência dos recursos expressivos a serem 
apresentados no filme. Ademais, Hampe (1997) afirma que o este inclui informações sobre 
elementos específicos, como: o assunto, as pessoas envolvidas, os locais de filmagem, as 
estratégias e as justificativas para o desenvolvimento do audiovisual.

Para a realização do tratamento do documentário Novíssimo - Cinema Coletivo, os aspectos 
abordados foram divididos em cinco perguntas (o quê, quem, por quê, onde e como), respon-
didas a seguir:

1.  “O quê?” — o tema do audiovisual: trata-se de um audiovisual documental de não 
ficção (com duração de aproximadamente 15 minutos) sobre o “Novíssimo” cinema 
brasileiro e os coletivos que produzem na cena;

2.  “Quem?” — os personagens envolvidos nas filmagens: integrantes do público primário 
do atual trabalho — coletivos audiovisuais brasileiros independentes. Também serão 
utilizadas entrevistas e discursos de material de arquivo (detalhado no item 2.6.3.2) 
de teóricos e autoridades do tema “Novíssimo”, como Maria Carolina Vasconcelos           
Oliveira, entre outros;

3.  “Por quê?” — a justificativa para a realização do documentário: como visto durante 
a pesquisa, a indústria cinematográfica tende a se centralizar em metrópoles e as 
obras são produzidas de forma industrial e comercial, seguindo padrões estéticos he-
gemônicos. Dentro desse contexto, as produções independentes enfrentam diversos 
desafios e, geralmente, permanecem restritas ao circuito dos festivais. No entanto, o 
“Novíssimo” cinema brasileiro mostra-se importante na promoção da diversidade cul-
tural e identidades regionais. Deste modo, o documentário tem como objetivo promo-

2.6.3 Projeto audiovisual documental

Nichols (2005) descreve que os documentários promovem a análise e discussão de impor-
tantes questões sociais e problemas recorrentes. Essas produções estimulam o desejo de 
conhecer e aprender através de histórias, argumentos e descrições. Segundo o autor, os do-
cumentários de representação social correspondem à “não ficção”:

Esses filmes representam de forma tangível aspectos de um mundo que já ocupamos e com-
partilhamos. Tornam visível e audível, de maneira distinta, a matéria de que é feita a reali-
dade social, de acordo com a seleção e a organização realizadas pelo cineasta. Expressam 
nossa compreensão sobre o que a realidade foi, é e o que poderá vir a ser. Esses filmes 
também transmitem verdades, se assim quisermos. [...] Os documentários de representação 
social proporcionam novas visões de um mundo comum, para que as exploremos e compre-
endamos (NICHOLS, 2005, p. 26–27).

O autor explica que os documentários utilizam a lógica informativa e a retórica persuasiva 
para defender uma causa, apresentar um argumento ou transmitir um ponto de vista. Em 
vista das oportunidades oferecidas por tal formato, propõe-se o desenvolvimento de um 
audiovisual documental sobre o “Novíssimo” cinema brasileiro e os coletivos ativos na cena.

O desenvolvimento de um documentário, segundo a Academia Internacional de Cinema (AIC, 
2020), pode ser dividido em três etapas: pré-produção, produção e pós-produção. Na eta-
pa de pré-produção, são definidas as locações, os participantes e entrevistados e o roteiro 
geral da sequência do filme. Organizam-se elementos técnicos (como os equipamentos de 
filmagem) e os aspectos burocráticos, como o licenciamento de materiais e autorizações de 
uso de imagem. Seguindo esta estrutura, iniciou-se o planejamento da realização do audio-
visual, com o tratamento e conteúdo descritos a seguir.



304       Proposta de Desenvolvimento Projetual    305  

simo” cinema brasileiro ao público, documentar a relação de amizade entre os realizadores e 
como estes lidam com as dificuldades da cena independente no Brasil, e incentivar o público 
a conhecer mais sobre as obras do “Novíssimo”, expondo sua diversidade e qualidade.

O audiovisual inclui (mas não se restringe): a relação de amizade e cooperação entre inte-
grantes dos coletivos; a estrutura não hierárquica de produção; tarefas de um dia típico de 
trabalho; making-ofs (cenas dos bastidores) das produções; filmagens dos locais para con-
textualização de espaço e tempo; entrevistas individuais com os integrantes; entrevistas em 
grupo com o coletivo; entrevistas por videoconferência com os autores e teóricos; cenas de 
obras importantes do “Novíssimo”; motion graphics (animação gráfica) que ilustram falas da 
narração; animações e ilustrações digitais para títulos, nomes, ocupações e outros elemen-
tos informativos necessários.

A seguir, são apresentados os principais questionamentos abordados no audiovisual. A dis-
cussão destes pontos tem como objetivo apresentar a realidade dos integrantes dos coleti-
vos, considerando seus pontos de vista, experiências e vivências:

1.  Questões individuais sobre os integrantes dos coletivos: ocupação; tarefas de um tí-
pico dia de trabalho; partes mais satisfatórias do trabalho; interesses pessoais; habili-
dades e talentos específicos; trajetória pessoal; e perspectivas para o futuro;

2.  Questões sobre o coletivo: a relação entre os integrantes; colaborações em produ-
ções de outros grupos; motivações para a realização de produções independentes; 
militâncias específicas; a relação do coletivo com o público; a utilização de ferramen-
tas tecnológicas; e perspectivas para o futuro do grupo;

3.  Fatores que auxiliam a cadeia cinematográfica audiovisual independente no Brasil: os 
novos meios e tecnologias e projetos sociais relacionados a este setor;

4.  As dificuldades enfrentadas pelos realizadores independentes brasileiros: como as 
decisões do Estado afetam esses indivíduos; os desafios enfrentados durante as fases 

ver visibilidade aos realizadores e obras independentes do “Novíssimo” — expandindo 
sua audiência —, assim como registrar a relações de amizade entre os integrantes             
dos coletivos;

4.  “Onde?” — o tempo histórico e locais de filmagem: no atual contexto histórico, o cine-
ma brasileiro encontra-se na fase chamada de Pós-Retomada, com a existência da 
Agência Nacional de Cinema (ANCINE), leis de incentivo fiscal para financiamento das 
produções, crescimento de filmes lançados em circuitos tradicionais de exibição e o 
surgimento e desenvolvimento da cena do “Novíssimo”. Os locais de filmagem incluirão 
diversos estados do Brasil, apresentados por meio de material de arquivo, coletado 
através de plataformas como YouTube e Vimeo e dos sites dos próprios coletivos;

5.  “Como?” — a estratégia de filmagem: o projeto segue a estrutura documental propos-
ta por Hampe (1997) na obra Making Documentary Films and Reality Videos. Segun-
do o autor, o início do documentário apresenta o tema ou pergunta central, criando 
uma expectativa no público. São apontados os problemas, pessoas envolvidas e tudo 
que a audiência precisa saber para entender o contexto geral tratado. Em seguida, 
a parte central expande os temas, explorando elementos através de evidências que 
podem apoiar o tema ou contradizê-lo — tais decisões dependem da visão e posição 
do documentário. Finalmente, a última parte apresenta a conclusão e resolução dos 
possíveis conflitos — é o ponto final do direcionamento das evidências (HAMPE, 1997).

Inicialmente, idealizou-se que o documentário apresentasse filmagens e entrevistas com 
coletivos de Campinas (São Paulo). Porém, devido às condições da pandemia do Covid-19, 
propõe-se, como alternativa, a utilização de um material de arquivo (imagens, entrevistas, 
trailers, curtas, entre outros) disponíveis gratuitamente na internet — as especificações de 
seleção deste material são descritas no item 2.6.3.2. Após a coleta do conteúdo, a concre-
tização da narrativa do projeto ocorre durante a fase de montagem e edição, com base no 
tratamento e roteiro (ou pré-roteiro).

Em relação ao conteúdo e objetivo do projeto, foi definido que este deve apresentar o “Novís-
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presente documentário. Os títulos dos vídeos são seguidos por uma breve descrição do con-
teúdo utilizado.

1.  Fala, Doutor - Maria Carolina Vasconcelos Oliveira (UNIVESP, 2016): apresentação so-
bre a autora, sua formação e interesse pelo tema; o surgimento da geração “Novíssi-
ma”; a estrutura dos coletivos (afiliação dos integrantes, a utilização do termo “coleti-
vo” e sua definição); as características do cinema industrial (pensado como produto); 
a diferença entre “filmes industriais” e as obras dos coletivos; e as diferentes definições    
de “independência”.

2.  Novíssimo Cinema Brasileiro 2012 - Debate com André Klotzel (CINUSP PAULO EMÍLIO, 
2014a): as motivações de se realizar uma obra “independente”; a busca por um espaço 
e uma audiência; a relação do cinema com a criação “colaborativa”; e a relação entre 
integrantes dos coletivos; e uma discussão geral sobre a geração “Novíssima”.

3.  Novíssimo cinema brasileiro 2017, com Beto Brant e Renato Ciasca (CINUSP PAULO 
EMÍLIO, 2017): o cinema no Brasil; o cinema comercial; a falta de espaço para obras 
“fora do padrão”; a exclusividade das salas de cinema para filmes “comerciais”; críti-
cas sobre a influência do dinheiro na arte; a maior facilidade de se criar um filme nos 
dias atuais; e a relação afetiva entre realizadores e suas obras.

4.  Novíssimo Cinema Brasileiro 2016 - Debate com Marina Person (CINUSP PAULO EMÍLIO, 
2016a): a relação entre integrantes de um projeto; a falta de experiência de alguns 
membros; e as situações nos bastidores das produções.

5.  Novíssimo Cinema Brasileiro 2013 - debate com Caetano Gotardo (CINUSP PAULO 
EMÍLIO, 2015a): situações nos bastidores de produções; e o processo de realização             
de uma obra.

6.  Novíssimo Cinema Brasileiro 2016 - Debate com Marcelo Masagão (CINUSP PAULO 
EMÍLIO, 2016b): o atual estado do cinema Brasileiro.

de financiamento, distribuição e divulgação; o processo de formação de público.

Após a definição dos principais temas, foi decidido o nome do documentário, Novíssimo: 
Cinema Coletivo. Para a escolha do título, considerou-se que o termo “Novíssimo” é o que 
melhor engloba o assunto tratado, sendo o mais utilizado quando se fala desta cena inde-
pendente. Ademais, conforme as características para a criação de um bom nome descritas 
por Wheeler (2008), a palavra “Novíssimo” reforça os valores do projeto, é fácil de lembrar e 
pronunciar e adequa-se à peças gráficas de materiais de divulgação.

O subtítulo “Cinema Coletivo”, por sua vez, foi adotado para melhor comunicar o assunto 
abordado no documentário. A palavra “cinema” define o ambiente dos acontecimentos, en-
quanto a palavra “coletivo” transmite o ideal de coletividade da cena independente.

Após a elaboração do tratamento e a definição do conteúdo, segui-se para as etapas de 
produção e pós produção do documentário, com a realização de entrevistas e a utilização 
de materiais de arquivo.

2.6.3.2 Material de arquivo e ordem de montagem

A etapa de produção compreende o momento no qual a equipe realiza as filmagens. Em se-
quência, na fase de pós-produção, as cenas e materiais de arquivo são montados de forma 
fluida e coerente. A edição pode incluir diversos elementos não previstos no roteiro — comum 
em documentários (AIC, 2020). Como o atual projeto utiliza algumas entrevistas próprias e 
uma grande quantidade de materiais de arquivo, a fase de produção e pós-produção ocor-
rem quase simultaneamente durante a edição e montagem do audiovisual.

O material pode ser formado por imagens, vídeos e trilhas de origens diversas, como filmes, 
reportagens, séries, entre outros (PUCCINI, 2009). Para a realização do trabalho, foram se-
lecionadas diversas entrevistas e discussões com autoridades e realizados do “Novíssimo”, 
estando todos os materiais disponíveis no YouTube, em canais de universidades brasileiras. 
A seguir, é apresentada uma lista das principais entrevistas utilizados para a montagem do 
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Carolina Oliveira e dos discursos de André Klotzel sobre esta geração;

2.  Trechos de falas dos integrantes dos coletivos discutindo suas relações em grupo, o 
desenvolvimento das obras e o gerenciamento do orçamento;

3.  Trechos da entrevista com Maria Oliveira explicando a surgimento do termo “coletivo”;

4.  Trechos de imagens de bastidores das produções, com os integrantes dos grupos 
discutindo o relacionamento entre membros da equipe e situações vividas;

5.  Trechos da entrevista com Maria Carolina esclarecendo a diferença entre filmes “in-
dustriais” e filmes realizados por coletivos;

6.  Trechos de discursos e entrevistas de André Klotzel, Marcelo Masagão e Renato Cias-
ca sobre o cinema “industrial”;

7.  Trechos de falas de Fernando Coimbra sobre o funcionamento da realização de filmes 
de baixo orçamento e como a equipe do projeto lida com tal condição;

8.  Trechos da entrevista com Maria Carolina em que a pesquisadora compartilha as opi-
niões dos próprios coletivos sobre o que é ser um realizador “independente” no Brasil.

Além dos materiais de arquivo e entrevistas gravadas, o documentário utiliza também ele-
mentos gráficos para melhor ilustrar o tema e as cenas.

2.6.3.3 Elementos gráficos

Entre os elementos visuais complementares utilizados no audiovisual, destacam-se os motion 
graphics (animações, intertítulos e ilustrações de dados técnicos, importantes na síntese de 
informações), desenvolvidos com auxílio de softwares especializados — neste projeto, produ-
zidos com o Adobe After Effects (PUCCINI, 2009).

Ademais, foram desenvolvidos elementos gráficos comumente chamados de lowers thirds. 

7.  Novíssimo Cinema Brasileiro 2014 - debate com Fernando Coimbra (CINUSP PAULO 
EMÍLIO, 2014b): obras de baixo orçamento; e o funcionamento das premiações em                                  
festivais e mostras.

8.  Novíssimo cinema brasileiro 2015 - entrevista com os críticos Luis Carlos Jr. e Raul         
Arthuso (CINUSP PAULO EMÍLIO, 2015b): o atual estado do cinema “industrial” Brasileiro.

9.  Novíssimo Cinema Brasileiro 2012 - Debate sobre o filme “Hoje” (CINUSP PAULO             
EMÍLIO, 2014c): o gerenciamento do orçamento das produções; diferentes meios de 
exibir uma obra; e discussões acerca da produção do longa-metragem Hoje (2011), de 
Tata Amaral.

Além das entrevistas e imagens dos bastidores, também foram utilizados trailers, teasers, 
curtas e longas disponibilizados pelos coletivos em plataformas online (YouTube, Vimeo e nos 
próprios websites dos grupos). Focou-se em selecionar obras e realizadores de grande rele-
vância no cenário do “Novíssimo”.

Após a coleta do material de arquivo, inicia-se a fase de montagem, que determina a or-
ganização e tratamento das imagens na construção do audiovisual — essas decisões são 
baseadas no tratamento e conteúdo do projeto (PUCCINI, 2009). No desenvolvimento desta 
ação, utilizou-se do software profissional de edição Adobe After Effects para a execução do 
processo de montagem e edição. O pré-estabelecimento da ordem de montagem é realiza-
do no roteiro (ou pré-roteiro, no caso dos documentários) (AIC, 2020). No atual projeto, defi-
niu-se que a descrição do documentário seria livre, com grande espaço para modificações.

As entrevistas e falas foram utilizadas para a construção da narrativa, seguindo uma ordem 
lógica de exposição; os trailers, teasers, animações, curtas e longas foram sobrepostos às 
trilhas expositivas, que auxiliam a ilustração do tema. A seguir, apresenta-se a ordem lógica 
da narrativa, que utiliza o conteúdo das entrevistas.

1.  Breve contextualização sobre o “Novíssimo”, com trechos da entrevista com Maria    
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Figura 139 — Sequência de animação do lower third. Fonte: Elaborado pelos autores.

Um lower third (terço inferior) é a combinação de texto e outros elementos posicionados na 
área inferior da tela, com o objetivo de fornecer informações relevantes à audiência — como 
nome e profissão dos entrevistados, local e data, entre outras (STUDIOBINDER, 2020). Este 
elemento também segue a identidade visual da marca Revoada e reforça a relação desta 
com o público. As Figuras 138 a 14 a seguir apresentam, sequencialmente, os quadros de ani-
mação do lower third, as variações de cores e a sua aplicação em cena.

Figura 138 — Variações do lower third. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Outro elemento gráfico desenvolvido foi a transição de vídeo, inserida na mudança de uma 
cena para a outra. Também foram criadas diferentes variações, com base na identidade da 
marca, como apresenta a Figura 141 a seguir:

Figura 141 — Variações de transição de vídeo. Fonte: Elaborado pelos autores.

Em sequência, no tratamento sonoro, são organizadas as diferentes categorias de som: som 
direto, sincronizado com as imagens; som de arquivo, a partir de filmes, programas de rádio, 
programas de televisão, entre outros; voice-over, som da voz sobreposto às imagens (grava-

Figura 140 — Aplicação do lower third. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 142 — Thumbnail do audiovisual. Fonte: Elaborado pelos autores.

Todo este processo, a partir da metodologia Design Thinking, possibilitou a imersão no tema, 
o foco prioritário nos públicos-alvo e a definição dos critérios norteadores do projeto, que 
foram essenciais para construção do conceito de criação e desenvolvimento da identidade 
visual da marca “Revoada”, assim como para o desenvolvimento das ações projetuais em 
design — Mostra ‘Novíssimo’ Cinema Brasileiro, Plataforma Revoada e documentário Novíssi-
mo: Cinema Coletivo — visando que estas atuem na promoção e visibilidade do “Novíssimo” 
cinema brasileiro.

do após a captação de imagens); efeitos sonoros, criados na fase de edição, que auxiliam a 
ambientação do filme; e a trilha musical, original, ou do material de arquivo (PUCCINI, 2009). 

Além do som direto, som de arquivo (das obras e entrevistas) e do voice-over, optou-se pela 
utilização de trilhas musicais e efeitos sonoros disponíveis na biblioteca de áudio oferecida 
pelo YouTube, que contém mais de 150 trilhas gratuitas, incluindo músicas instrumentais e 
efeitos sonoros.

As legendas, relacionadas à parte sonora do audiovisual, são essenciais para garantir que o 
projeto seja mais acessível para o público. Pensando nisso, foram desenvolvidas transcrições 
de áudios em português brasileiro e inglês. Estas são inseridas diretamente pelo YouTube, 
durante a postagem do vídeo.

Ainda durante o processo de postagem, é possível selecionar uma thumbnail (miniatura per-
sonalizada) — que é exibida junto ao título na página inicial do YouTube. As thumbnails fun-
cionam como outdoors que auxiliam o público a decidir o que desejam assistir, sendo o pri-
meiro contato destes com o conteúdo do vídeo. Assim, esta peça tem o objetivo de gerar 
expectativas e representar o conteúdo do vídeo (YOUTUBE, 2017). Adicionalmente, no caso de 
vídeos vinculados a uma marca, as thumbnails também precisam incorporar sua identidade 
visual, como no caso das peças anteriormente desenvolvidas.

Tendo em vista tal conceito, foi criada uma thumbnail (Figura 142) para o documentário, que 
apresenta os elementos da marca Revoada e incorpora as produções do “Novíssimo” — com 
a utilização de uma imagem da obra A Alegria (2010), realizada pelo coletivo Duas Mariola.

Após seu desenvolvimento, o documentário Novíssimo: Cinema Coletivo  foi postado no canal 
do projeto Revoada no YouTube, criado especificamente para a distribuição e divulgação 
das ações projetuais. O material está disponível através do link:

https://www.youtube.com/channel/UCTf_MsO1Ob9V2NO12UDBTPg
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Este capítulo contempla as últimas etapas da metodologia do Design Thinking, com as fases 
finais de prototipação, implantação e testes da Plataforma Revoada.

Primeiro, descreve-se o plano de ação e as metodologias aplicadas nos testes com os usuá-
rios, detalhando o cronograma da atividade e especificando as tarefas realizadas pelos par-
ticipantes durante as sessões de teste. Em seguida, é apresentado o relatório desses testes, 
destacando os resultados individuais e gerais obtidos nesta etapa. 

Por fim, são apresentadas as propostas de adequação da Plataforma Revoada — desenvol-
vidas a partir do relatório de resultados dos testes —, para melhor atender às necessidades 
dos usuários do projeto.
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testem o produto. Especificamente em relação à produtos interativos, Moran (2019) afirma 
que o teste de usabilidade tem como principais objetivos identificar problemas no design do 
produto, indicar possibilidades de melhorias e gerar novos conhecimentos sobre o compor-
tamento do público-alvo.

3.1 PROTOTIPAÇÃO

O protótipo é, conforme Vianna et al. (2018, p. 122), “a tangibilização de uma ideia, a passa-
gem do abstrato para o físico de forma a representar a realidade — mesmo que simplifica-
da — e propiciar validações”. Em síntese, ele permite que a equipe avalie e refine diferentes 
ideias, antecipando problemas e validando soluções junto ao público-alvo. Um protótipo 
pode ser desenvolvido em diversos níveis de fidelidade, do mais baixo (como uma represen-
tação conceitual), ao mais alto, próximo ao produto final (VIANNA et al., 2018).

A prototipação pode ser realizada em diferentes momentos ao longo do projeto, paralelo a 
outras fases, como apresentado na figura 143.

Figura 143 — Processo de prototipação. Fonte: Elaborado pelos autores com base em Vianna et al. (2018, p. 124).

Deste modo, foram desenvolvidos os protótipos da principal ação do projeto — Plataforma 
Revoada —, utilizando o software Adobe XD. Duas versões do protótipo foram produzidas: 
uma para o teste com o público primário (coletivos e realizadores) e outra para o teste com o 
público secundário (audiência).

Com o protótipo pronto, a equipe segue para a fase de testes com os usuários finais. Se-
gundo Garrett (2010), não se trata de testar o público-alvo, mas fazer com que o os usuários 
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facilitador38 estão em locais diferentes e todo o procedimento acontece de maneira virtual. O 
autor explica que, na modalidade moderada, os dois ficam online ao mesmo tempo, o parti-
cipante realizando as ações solicitadas e o facilitador observando o teste e se comunicando 
com o participante por voz ou chat.

Complementarmente ao modelo anterior, foi adotado o método de teste thinking aloud, no 
qual solicita-se que o participante expresse seus pensamentos em voz alta enquanto nave-
ga pela interface do produto. Neste caso, a principal tarefa do facilitador é anotar o feed-    
back oferecido pelo usuário. Tal método permite que a equipe ouça o que os usuários re-
almente pensam, como, por exemplo, dificuldades na interpretação de elementos, que são 
analisados para um possível redesign (NIELSEN 2012).

Para a coleta de dados quantitativos39, foram desenvolvidos questionários pós-teste, reali-
zados no final de cada sessão (Apêndice C). Laubheimer (2018) explica que estes questioná-
rios revelam as impressões gerais do usuário sobre a usabilidade do produto testado. O autor 
cita o instrumento de pós-teste System Usability Scale (SUS), como uma das ferramentas mais 
utilizadas em pesquisas de usabilidade.

Smyk (2020) discorre que o SUS avalia três aspectos principais de um produto: efetividade 
(o sucesso na utilização), eficiência (o esforço de uso) e satisfação (a experiência de uso). Ele 
consiste em um questionário com dez perguntas (não alteráveis) e respostas programadas 
em escala de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). Após sua aplicação, realiza- 
se o cálculo dos resultados da seguinte maneira:

1.  Perguntas ímpares: subtrai-se 1 do número atribuído pelo usuário;

38 O facilitador é um pesquisador que acompanha as sessões de teste, solicitando que o participante  exe-
cute as tarefas. Ele também é o responsável por observar o comportamento do usuário e ouvir seu feedback 
sobre o produto (MORAN, 2019).

39 Os dados quantitativos são obtidos nos testes de usabilidade em forma de métricas (número de erros, 
tempo de conclusão, entre outras) que indicam se as tarefas foram fáceis de serem executadas (BUDIU, 2017).

3.2 PLANO E METODOLOGIA DE TESTES

Após o desenvolvimento dos protótipos, elaborou-se um plano geral para a execução dos 
testes da Plataforma Revoada. Em seguida, estabeleceu-se o número total de usuários para 
a realização dos testes, conforme diretrizes propostas por Jakob Nielsen (2000). Segundo 
o autor, em um único teste aprende-se quase um terço das possíveis descobertas sobre a 
usabilidade do produto. À medida que testam-se novos usuários, aprende-se cada vez me-
nos, pois eles continuarão indicando os mesmos problemas e dificuldades — após o quinto 
usuário, é raro encontrar falhas novas. Assim, a melhor decisão, conforme o autor, é realizar 
vários testes com pequenos grupos de usuários em diferentes fases do projeto e após novas 
modificações.

Nielsen (2000) também recomenda a realização de testes adicionais em projetos com di-
ferentes grupos de usuários (públicos-alvo). Contudo, é possível selecionar menos usuários 
de cada grupo, pois haverá a sobreposição de observações, mesmo tratando-se de perfis 
diferentes. O autor sugere a execução dos testes com três ou quatro usuários de cada grupo. 
Com base em tais recomendações, definiu-se que cada protótipo da plataforma seria tes-
tado com três usuários, com perfis diferentes, dentre cada público-alvo.

Os testes da plataforma foram conduzidos com o objetivo de observar e examinar dificulda-
des de interação; verificar se os padrões adotados (nomenclatura, ícones, entre outros) con-
dizem com o repertório dos públicos-alvo; e coletar sugestões para aprimorar a navegação 
e usabilidade da plataforma.

O modelo adotado para a coleta de dados qualitativos37 foi o de sessões de testes remotos 
moderados. Segundo Schade (2013), nos testes de usabilidade remotos, o participante e o 

37 Nos testes de usabilidade, os dados qualitativos são resultados de observações baseadas na interação 
do usuário com a interface do produto. As informações coletados permitem identificar os principais problemas 
de design do projeto (BUDIU, 2017).
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Quadro 3 — Cronograma de testes da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2.2 Tarefas

Elaborou-se, também, um roteiro de tarefas a serem executadas pelos usuários durante 
as sessões. Como descrito por Lantancia (2019), a tarefa refere-se a uma ação realizada 
pelo usuário durante o processo de cumprimento de um objetivo — e o objetivo é uma ex-
pectativa de resultado (que geralmente não tem relação com o produto em si). Assim, para 
atingir o objetivo, os usuários precisam navegar pela interface do produto, completando                                   
diferentes tarefas.

Além dos objetivos dos usuários, foram considerados os objetivos específicos do teste. Es-
tes foram desenvolvidos com base nas principais Heurísticas de Nielsen (apresentadas no 
item 2.6.2) e os objetivos gerais dos testes da plataforma (citados no item 3.2). Os Quadros 
4 a 11, apresentados a seguir, detalham as tarefas realizadas pelos usuários nos testes de                     
usabilidade da plataforma:

2.  Perguntas pares: subtrai-se 5 do número atribuído pelo usuário;

3.  Somam-se os resultados anteriores (de todas as perguntas). Por fim, multiplica-se este 
valor por 2,5.

O resultado final varia de 0 a 100. Pontuações abaixo de 68 indicam a existência de sérios 
problemas de design, demandando que o produto passe por testes detalhados, buscando a 
origem do problema. Pontuações acima de 68, por sua vez, indicam uma usabilidade satis-
fatória. Os resultados, segundo Smyk (2020) também podem ser classificados em uma série 
de categorias na escala de 0 a 100:

•  0 a 30 - Pior imaginável;

•  30 a 40 - Ruim;

•  40 a 50 - Ok;

•  50 a 70 - Bom;

•  70 a 85 - Excelente;

•  85 a 100 - Melhor imaginável;

3.2.1 Cronograma

Com os métodos de coleta de dados definidos, planejou-se o cronograma de realização 
das sessões (Quadro 3). Estipulou-se que estas ocorreriam por videochamadas através das 
plataformas Microsoft Teams e Google Meet.
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Quadro 6 — Tarefa 2 (público secundário). Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 7 — Tarefa 3 (público primário). Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 4 — Tarefa 1. Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 5 — Tarefa 2 (público primário). Fonte: Elaborado pelos autores.
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Quadro 10 — Tarefa 5. Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 11 — Tarefa 6. Fonte: Elaborado pelos autores.

Definidas as metodologias, cronograma e tarefas solicitadas aos participantes, foram reali-
zados os testes com os usuários dos públicos-alvo.

Quadro 8 — Tarefa 3 (público secundário). Fonte: Elaborado pelos autores.

Quadro 9 — Tarefa 4. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Durante a discussão pós-teste, os usuários, em geral, afirmaram que a plataforma é funcional 
e consistente visualmente. Também afirmaram serem capazes de navegá-la instintivamente, 
com base no conhecimento de plataformas similares.

Por fim, são apresentados os resultados individuais do teste SUS de cada participante        
(Quadro 12), calculados pela métrica descrita por Smyk (2020), no item 3.2.

Quadro 12 — Resultados dos testes SUS. Fonte: Elaborado pelos autores.

Sintetizando os dados anteriores, observa-se que a média dos resultados de todos os par-
ticipantes é de 96,25 — que, segundo Smyk (2020), coloca a usabilidade da plataforma na 
categoria “Melhor imaginável”.

Os relatórios das sessões de teste indicam que os obstáculos enfrentados pelos usuários es-
tão ligados à arquitetura da informação — especificamente do menu global. A organização 
de certas categorias e subcategorias difere de outras plataformas similares utilizadas pe-

3.3 RELATÓRIO DE TESTES COM OS USUÁRIOS

Após a realização dos testes, foram obtidos dados e informações para a elaboração do 
relatório. Os dados quantitativos — obtidos através das respostas individuais do questio-
nário SUS (Apêndice D) — foram organizados no Quadro 12. Os dados qualitativos — obtidos 
através das observações dos testes, dos apontamentos feitos durante thinking aloud e dos 
feedbacks recebidos na conversa pós-teste — foram compilados no texto a seguir:

Todos os usuários concluíram facilmente as Tarefas de 1 a 5, atendendo aos objetivos do tes-
te com eficiência e eficácia.

A conclusão da Tarefa 6 (candidatar-se à vaga de colunista) apresentou alguns obstáculos 
e exigiu mais tempo para a sua execução. Diversos participantes, ao receberem a tarefa, 
acessaram primeiramente a página “Contato” no menu global. Não encontrando a opção 
“Vagas” nesta página, alguns usuários abriram o submenu da opção “Sobre” (no menu glo-
bal) e, assim, identificaram a opção “Contribua”, que os levou à página em que se encontra 
a opção “candidatar-se à vaga”. Alguns usuários selecionaram também a opção “Revoada” 
antes de conseguirem concluir a tarefa.

Ao serem questionados sobre as dificuldades enfrentadas durante a Tarefa 6, os partici-
pantes fizeram apontamentos similares, relatando ter acessado primeiro à página “Contato”, 
pois, para eles, este termo relaciona-se à ideia de “entrar em contato com a equipe” para 
candidatar-se a uma vaga. Ademais, através da técnica do thinking aloud, observou-se que 
os usuários concentravam-se no termo “vagas”, o que pode ter colaborado para que en-
frentassem dificuldades na realização da tarefa — pois não relacionavam o termo à opção 
“Contribua” do menu global.

Outra questão importante levantada por alguns participantes na discussão pós-teste foi que 
a nomenclatura “Categorias” não se relaciona diretamente ao conteúdo editorial da plata-
forma. Os usuários explicam que o termo só foi entendido quando as subcategorias (notícias, 
entrevistas, colunas, resenhas) foram exibidas ao passarem o cursor sobre o submenu.
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3.4 PROPOSTAS DE ADEQUAÇÕES

Com a análise do relatório foi possível identificar os problemas da interface, e, consequente-
mente, elaborar propostas para melhorá-la. A gravidade de um problema, segundo Nielsen 
(1994b) é estimada através de três fatores: a frequência com que o problema ocorre entre 
usuários (comumente ou raramente); o impacto do problema (fácil ou difícil de ser superado); 
e a persistência do problema para um usuário (único e superável ou constantemente pre-
sente). Classificar a gravidade de um problema auxilia a equipe do projeto a decidir quais 
recursos e esforços devem ser alocados para sua correção. Assim, pode-se caracterizar os 
problemas identificados na plataforma Revoada do seguinte modo:

•  Dificuldade em encontrar a página “Contribua”: ocorre frequentemente entre usuá-
rios; é fácil de ser superado; é único e superável;

•  Dificuldade em identificar a relação entre o item “Categorias”, no menu global, e a 
parte editorial da plataforma: ocorre frequentemente entre usuários; é fácil de ser su-
perado; é único e superável. 

Para melhor avaliar o impacto dos problemas, os três aspectos podem ser combinados em 
uma única classificação, através de uma escala geral (Quadro 13). Segundo a escala, as di-
ficuldades enfrentadas pelos usuários nos testes com a plataforma são classificadas como:

•  Dificuldade em encontrar a página “Contribua”: pequeno problema de usabilidade (2)

•  Dificuldade em identificar a relação entre o item “Categorias”, no menu global, e a 
parte editorial da plataforma: pequeno problema de usabilidade (2).

los usuários, o que parece confundi-los. Ademais, nota-se que algumas nomenclaturas não 
fazem sentido para os usuário, o que dificulta sua navegação. Em geral, os apontamentos 
estão ligados à segunda heurística de Nielsen (1994a) — compatibilidade entre o sistema e o 
mundo real —, que afirma que o produto deve falar o idioma do usuário, com palavras, frases 
e conceitos familiares ao mesmo. 

As principais funções da plataforma foram testadas com pouca ou nenhuma dificuldade, e, 
a partir dos resultados, conclui-se que os usuários compreenderam as tarefas propostas e a 
plataforma em geral, atendendo às expectativas da equipe. Os participantes dos testes de-
monstraram uma adaptação positiva à interface, identificando com facilidade os elementos 
e funcionalidades. Nota-se que o público mais jovem tende a se adaptar mais rapidamente, 
seguindo os fluxos de navegação de modo mais eficiente.
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observado, alguns termos do vocabulário controlado da Plataforma Revoada diferem da                       
linguagem dos públicos-alvo.

Assim, concluiu-se que os problemas na interface do projeto poderiam ser corrigidos com a 
modificação da arquitetura da informação e do vocabulário adotado. Realizou-se, então, 
a mudança da opção “Contato” para o submenu do item “Sobre” (no menu global). Desta 
forma, o problema de posicionamento de itens no menu é resolvido, e o conteúdo referente 
à equipe Revoada fica compilado em apenas uma seção. O usuário também encontra “Va-
gas” e “Contato” em uma mesma opção, resolvendo, assim, a diferença de prioridade na               
exibição desses itens.

Realizou-se também a substituição do termo “Contribua” por “Vagas” e do termo “Catego-
rias” por “Blog”. As sessões de teste e as pesquisas com os públicos-alvo sugerem que as 
novas nomenclaturas adequam-se melhor à linguagem dos usuários. Adicionalmente, subs-
tituiu-se os termos “Página Inicial” por “Início” e “Nosso Time” por “Equipe”. A modificação 
foi realizada a partir dos fundamentos da oitava heurística de Nielsen (1994a) — estética e 
design minimalista —, que afirma que o design do sistema deve apresentar as informações 
mais essenciais de forma minimalista e eficaz. Além disso, a redução de duas palavras para 
uma facilita a leitura e entendimento dos itens. As Figuras 144 e 148, a seguir, apresentam os 
resultados das modificações.

Quadro 13 — Escala de gravidade do problema. Fonte: Elaborado pelos autores com base em Nielsen (1994b).

Conforme observado durante as sessões, o acesso à página de contribuição era frequente-
mente confundido com o acesso à página de contato, tanto pelo posicionamento do menu 
— “Contato” está no menu global e o “Contribua” está em um submenu (opção “Sobre”) do 
menu global — quanto pela nomenclatura. A palavra “Categorias”, que dá acesso à parte 
editorial, não é relacionada a tais conteúdos pelos usuários (eles assumem que o termo refe-
re-se a categorias de filmes).

Visto que as metodologias do Design Thinking e do Design de Interação, aplicadas no pro-
jeto, apresentam caráter cíclico — permitindo o retorno a fases anteriores —, foram feitas 
algumas adequações à plataforma, com base nos apontamentos levantados pelos usuários.

Segundo Garrett (2010), para que os usuários possam orientar-se em uma interface, é ne-
cessário que as nomenclaturas (descrições, rótulos etc.) sejam compreensíveis para eles. 
Sendo assim, o autor aponta que deve-se utilizar um vocabulário controlado (conjunto de 
termos específicos para a interface), que reflete a linguagem do usuário. No entanto, como 
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Figura 145 — Adequações no submenu “Sobre”. Fonte: Elaborado pelos autores.

O footer (Figura 146) também foi adaptado para se adaptar a nova organização do menu 
global e a navegação da plataforma.

Figura 146 — Adequações no footer da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.Figura 144 — Adequações no menu global da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.
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Figura 148 — Adequações na navegação global da plataforma. Fonte: Elaborado pelos autores.

A etapa de prototipação e testes da Plataforma Revoada demonstrou que os usuários com-
preendem e têm interesse na plataforma, atendendo às expectativas do projeto. Esta fase 
também possibilitou a realização de adequações no produto para melhor atender às neces-
sidades dos públicos-alvo e, consequentemente, melhor cumprir objetivos do projeto.

Além das mudanças no vocabulário e reorganização dos menus, moveu-se o formulário de 
contato para a página “Sobre” (Figura 147), a fim de compilar todo o conteúdo relacionado 
à plataforma em um mesmo local e tornar a estrutura e divisão das páginas mais coerente.

Figura 147 — Adequações na página “Sobre”. Fonte: Elaborado pelos autores.

Por fim, a Figura 148 apresenta os ajustes na navegação global da plataforma:
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A partir do presente trabalho, foi possível compreender melhor o papel do design na socie-
dade, sua influência cultural e importância no desenvolvimento de objetos e experiências 
que interferem no modo como as pessoas percebem o mundo. Este campo tem o poder de 
transformar cenários e mudar paradigmas. Assim, o grupo acredita que também é papel 
do design auxiliar na construção de uma sociedade mais colaborativa, igualitária e justa —      
parte disto é promover a diversidade cultural, como visto no decorrer do projeto.

Compreendeu-se também a importância do campo do design e do campo cinematográ-
fico na reflexão das relações sociais e culturais de cada época e foi possível perceber que 
a fronteira entre o design, com sua qualidade multidisciplinar, e o cinema não é fixa — suas 
linguagens, representações e propósitos se unem cada vez mais.

As novas tecnologias e mídias impulsionam o surgimento de novos realizadores e são essen-
ciais para o desenvolvimento de cinematografias nacionais. Assim emerge o “Novíssimo” ci-
nema, mostrando-se importante para a promoção da diversidade cultural local, produzindo 
filmes em todas as regiões do país. Este jovem cinema independente ainda precisa ser des-
coberto pelo grande público, necessitando de recursos capazes de expandir sua visibilidade 
e alcance. Nesse sentido, o design apresenta-se como uma ferramenta para a promoção e 
valorização da diversidade cultural. Deste modo, o projeto Revoada objetiva promover visi-
bilidade ao “Novíssimo” e difundir a pluralidade do cinema nacional e da cultura brasileira.

Para que qualquer criação em design seja bem realizada, é fundamental compreender o 
seu contexto de atuação e, principalmente, o público-alvo com que se trabalha, sendo im-
portante estabelecer uma conexão com a comunidade impactada pelo projeto. Mais do 
que uma identificação pessoal com a proposta gerada, é preciso sobretudo projetar para         
atender às necessidades dos usuários. 

Assim, mantendo os usuários sempre no centro do projeto, foram realizadas diversas pesqui-
sas e entrevistas, além dos testes de usabilidade, que auxiliaram no entendimento do cenário 
e na identificação dos problemas no design do produto e das possibilidades de melhorias.

O uso da metodologia do Design Thinking foi essencial para a organização das etapas de 
pesquisa, imersão, desenvolvimento e aplicação do projeto. A partir deste processo, foi pos-
sível analisar e entender o tema abordado e os públicos-alvo, sendo de extrema importância 
para a geração das alternativas e para a realização do projeto como um todo.

As ações projetuais permitiram o desenvolvimento aprofundado de conceitos e práticas dis-
cutidas no decorrer do curso. Estas ações cumprem os objetivos definidos, são implemen-
táveis e se mostraram pertinentes em relação ao cenário e aos públicos — sendo validadas 
pelos coletivos e audiência entrevistados.

Acredita-se que a plataforma, assim como as demais ações, possui grande potencial de 
auxílio na promoção do cinema brasileiro, para além do que se pode atingir neste trabalho 
acadêmico. Deve-se ressaltar, porém, o caráter experimental do projeto, visto suas limita-
ções durante o desenvolvimento, testes e, principalmente, pelo contexto de pandemia de 
COVID-19 em 2020. Para que se possa comprovar a eficácia das ações propostas, é neces-
sário um período maior de testes, assim como a construção colaborativa destas ações com 
mais coletivos, realizadores e audiência.

Por fim, entendeu-se que o projeto realizado neste Trabalho de Conclusão de Curso, além de 
ser de caráter acadêmico experimental e de desenvolvimento profissional, contribuiu para 
reflexões pessoais sobre ao papel do design e sua influência na sociedade. 

Assim, o grupo almeja que as ações projetuais possam ser completamente desenvolvidas 
e que elas auxiliem na promoção da visibilidade da cena independente e ampliem as dis-
cussões sobre essas obras e a cultura brasileira. Conclui-se o trabalho com uma reflexão de 
David James sobre os processos de produção do cinema:

O cinema nunca é somente um objeto ou um texto ou uma mensagem ou um evento 
estético, mas sempre o resultado de um conjunto de relações entre pessoas e clas-
ses. [...] o cinema é, [...] não uma coleção de imagens, mas uma relação social entre 
pessoas, mediada por imagens [...]. As imagens e sons de um filme nunca falham em 
contar a história de como e porque eles foram produzidos — a história do seu modo 
de produção (JAMES, 1989, p. 5, tradução nossa).
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APÊNDICE B — QUESTIONÁRIO COM O PÚBLICO SECUNDÁRIO

Qual é a sua idade?

- Menos de 18 anos

- 18 anos a 24 anos

- 25 anos a 34 anos

- 35 anos a 44 anos

- Mais de 44 anos

Com qual gênero você se identifica?

- Feminino

- Masculino

- Prefiro não dizer

Qual a sua ocupação?

- Trabalho e estudo

- Estudo

- Trabalho

- Não trabalho e não estudo

Com que frequência você assiste a filmes?

-Muito frequentemente

- Frequentemente

- Às vezes

APÊNDICE A — ROTEIRO DE ENTREVISTAS COM O PÚBLICO PRIMÁRIO

1.  Como é a relação entre os integrantes do coletivo/produtora?

2.  Existe alguma troca de experiências e diálogos entre o coletivo/produtora e outros 
coletivos/produtoras independentes?

3.  Por que produzir de forma independente?

4.  Quais são as maiores dificuldades do cinema independente no Brasil?

5.  Quais fatores ajudariam toda a cadeia cinematográfica (produção, divulgação,      
distribuição e exibição) dos filmes/audiovisuais independentes no Brasil?

6.  Como as novas tecnologias e mídias impactaram os processos de produção, divulga-
ção, distribuição e exibição das obras audiovisuais independentes?

7.  Como financiam seus projetos?

8.  Quais são as maiores dificuldades em divulgar/promover estas obras e encontrar um       
público?

9.  Quais são as ferramentas mais importantes na fase de divulgação das produções 
audiovisuais?

10.  Quais são as maiores dificuldades em relação à distribuição das produções audiovi-
suais independentes?

11.  Do seu ponto de vista, chegar ao grande público ou a maioria das pessoas, é um   
objetivo do cinema independente?

12.  Quais são as maiores dificuldades quanto a formação de público para estas obras?

13.  Como é a relação do coletivo/produtora com o público?

14.  Como as ferramentas tecnológicas afetam o coletivo/produtora?

15.  Como as decisões do Estado afetam o coletivo/produtora e consequentemente suas 
produções?
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- Raramente

- Muito raramente

Por quais meios você assiste filmes?  (Múltipla escolha Multi-resposta)

- Salas de cinema

- Plataformas streaming (Netflix, HBO GO,  Primer Video, Hulu etc.)

- Compra ou locação de filmes (YouTube, Google Play, midia fisica etc.)

- Download por meios alternativos (Torrent etc.)

- Canais de TV aberta

- Canais de TV por assinatura

- Outros

Quais dispositivos você utiliza para ver filmes? (Múltipla escolha Multi-resposta)

- Televisão

- SmartTV (televisão com acesso à internet)

- Computador/Notebook

- Celular

- Tablet

- Console de videogame

- Outros

Como você descobre um filme e/ou cria interesse por ele? (Múltipla escolha Multi-resposta)

- Pelas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, TikTok etc.)

- Por trailers e teasers na internet

- Por trailers e teasers na televisão

- Por sites de curadoria (ex: Adoro Cinema, Omelete, Jovem Nerd, IMDB etc.)

- Por canais no YouTube e/ou podcasts sobre cinema

- Por influenciadores digitais ou famosos (blogers, youtubers, perfis do Instagram etc.)

- Por amigos e familiares

- Outros

Você costuma ir a mostras e/ou festivais de cinema (ex: Mostra de Cinema de Tiradentes, 
Festival de Brasília, Festival de Paulínia etc.)?

- Frequentemente

- Às vezes

- Raramente

- Nunca

- Não, porém tenho interesse

Qual o seu nível de interesse pelos seguintes tipos de filmes? Muito alto, alto, médio, baixo, 
muito baixo.  (Grade de múltipla escolha)

- Blockbusters internacionais

- Filmes brasileiros

- Filmes independentes

Você se interessa ou gostaria de saber mais sobre filmes brasileiros?

- Sim

- Não
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Você se interessa ou gostaria de saber mais sobre filmes independentes brasileiros?

- Sim

- Não

Quais são suas maiores dificuldades em relação às produções independentes brasileiras?  
(Múltipla escolha Multi-resposta)

- Saber da existência desses filmes

- Saber da existência de filmes que me interessem

- Saber que um filme está sendo exibido

- Saber onde esses filmes estão sendo exibidos

- Ir aos locais que exibem essas produções

- Nenhuma

- Outras

Quão importantes são as produções independentes brasileiras para nossa identidade           
cultural?

- Muito importantes

- Importantes

- Neutras

- Pouco importantes

- Não são importantes

Quão importantes são as produções independentes brasileiras para o desenvolvimento da 
indústria cinematográfica no Brasil?

- Muito importantes

- Importantes

- Neutras

- Pouco importantes

- Não são importantes

Você acharia útil  teria interesse em uma plataforma online de curadoria para produções 
brasileiras independentes, onde dados e informações sobre essas obras seriam divulgados?

- Sim

- Talvez

- Não
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APÊNDICE C — QUESTIONÁRIO SUS (PÓS-TESTE COM O USUÁRIO)

- Avalie as seguintes afirmações conforme sua experiência.

- Discordo totalmente

- Discordo

- Neutro

- Concordo

- Concordo totalmente

Perguntas

1.  Eu usaria essa plataforma novamente.

2.  Eu achei a plataforma desnecessariamente complexa.

3.  Eu achei a plataforma fácil de usar.

4.  Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para 
usar essa plataforma.

5.  Eu acho que as funções da plataforma estão muito bem integradas.

6.  Eu acho que a plataforma apresenta muita inconsistência.

7.  Eu imagino que as pessoas aprenderão como usar essa plataforma rapidamente.

8.  Eu achei a plataforma confusa de usar.

9.  Eu me senti confiante ao usar a plataforma.

10.  Eu precisei aprender várias coisas novas antes de conseguir usar a plataforma.

APÊNDICE D — RESPOSTAS INDIVIDUAIS DOS QUESTIONÁRIOS SUS

Fonte: Elaborado pelos autores       |       Pa.: Participante.  |  Pe.: Pergunta.
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