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Resumo 

 

O presente artigo propõe uma análise da produção cinematográfica em movimentos 

sociais, como busca de uma representatividade e legitimação de identidade. O objeto de 

estudo proposto é o Cineclube Caravelas, braço audiovisual do Movimento Cultural 

Artemanha, oriundo da cidade de Caravelas, sul da Bahia. A proposta, partindo de uma 

contextualização sociocultural deste movimento social, se concentrará em pensar a 

função da arte para tal grupo, a apropriação dos meios audiovisuais de produção 

possiblitada pela difusão tecnológica e as possibilidades de representação por meio dos 

filmes produzidos 
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Comunicação e Movimentos Sociais 

 

 Câmera, microfone, tripé, ilha de edição, atores, editores e diretores. Houve um 

dia em que apenas grandes produtoras, estúdios de cinema e empresas de comunicação 

podiam obter os recursos tanto técnicos quanto humanos que compõe esse cenário. A 

maior facilidade de acesso aos meios de produção audiovisual, além de ser uma 

consequência de um grande e acelerado avanço tecnológico, vem também possibilitando 

grupos periféricos ao principal eixo de produção cultural do país, novas formas de 

expressão e criação artística. 

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Comunicação Audiovisual, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Mestrando do departamento de Comunicação Social da Pontifícia Universidade Católica da Rio de Janeiro – 
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 O advento dos meios de comunicação como um dos principais mediadores na 

esfera social e legitimador de identidades culturais, elencou a democratização desses  

meios como uma da principais reivindicações dos movimentos sociais, almejando não 

apenas a representação de uma maior diversidade sociocultural, mas também o 

empoderamento e a apropriação dos meios de produção. 

 Para uma análise do lugar que a produção cinematográfica pode ocupar no 

âmbito dos movimentos sociais, é interessante que antes se volte o olhar para as 

transformações que este conceito vem passando nas últimas décadas.  Acompanhando a 

abrangente pesquisa de Maria da Glória Gohn, a preocupação em entender os 

movimentos sociais se confunde com o próprio surgimento da sociologia. A proposição 

de Weber sobre a polarização da modernidade, nas esferas econômicas e políticas, é 

reveladora para se pensar o lugar reservado a estes movimentos na sociedade. 

 Embora o tema seja há muito tratado, os movimentos sociais passaram por 

diversas transformações ao longo dos anos, passando de revolucionários a mais 

humanitários, embora ligados intrinsecamente à esfera política.  

 

A dimensão política – entendida como o espaço possível de 

construção histórica, de análise da tensão existente entre os 

diferentes sujeitos e agentes sociopolíticos em cena – desaparece 

da ação coletiva justamente por ser capturados por estruturas 

políticas – de cima para baixo, na busca de coesão e de controle 

social. (GOHN, 2008, p.13) 

  

 Estando neste âmbito de atuação, os movimentos sociais se constituem de 

elementos como “práticas comunicativas diversas que vão da oralidade direta aos 

modernos recursos tecnológicos, projetos ou revisões de mundo que são suporte a suas 

demandas e culturas próprias nas formas como sustentam e encaminham suas 

reivindicações”. (GOHN, 2008, p.14) 

 Porém, a política da comunicação beneficiadora da formação dos conglomerados 

de mídia vai de encontro aos anseios de tais movimentos sociais. Visto a 

impossibilidade de conquistar um espaço nos meios hegemônicos de veiculação de 

conteúdo, começaram a surgir produções alternativas periféricas, desenvolvendo um 
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circuito próprio de exibição e, muitas vezes, modos não convencionais de veiculação, 

como as TVs de Rua.
3
 

 

Contexto sociopolítico 

 Para tratar da produção artística, por meio de filmes, ligados ao seu uso como 

ferramenta de construção de cidadania, visibilidade pública e legitimação identitária, 

recorrer aos estudos sobre mediações socioculturais ajudam na tentativa de se entender 

melhor tal produção. Nesse sentido, vê-se necessário aqui contextualizar o lugar e o 

momento que ocupa o Movimento Cultural Artemanha e o Cineclube Caravelas. 

 Na esteira da redemocratização do país, na década de 1980, quando os 

movimentos sociais ganhavam força e se organizavam em busca de maior 

representatividade social, legitimidade e cidadania, surgia em Caravelas, município do 

sul Bahia, o Movimento Cultural Artemanha. Com 20 mil habitantes, em sua maioria 

descendente de negros e de índios, a cidade viu sua economia enfraquecer com a 

paralisação da estrada de ferro Bahia - Minas, que tinha em Ponta de Areia, distrito do 

município, sua estação final.  

 Com a desativação da ferrovia, em meados da década de 1960, o porto, que antes 

recebia o escoamento de produtos oriundos de Minas Gerais, também sofreu forte queda 

de movimento. No início dos anos 1980, com a chegada de grandes empresas 

produtoras de eucalipto, a agricultura tornou-se insignificante na região e, até os dias 

atuais, a pesca e a cata de caranguejos são as principais atividades econômicas do 

município. 

 Jaco Galdino Santana, um dos fundadores do Movimento Cultural Artemanha e 

principal diretor dos filmes produzidos pelo Cineclube Caravelas, em artigo para o 

Seminário Nacional de Educação Popular em Audiovisual, ressaltou as várias fases e a 

situação socioeconômica de Caravelas, intitulando o município como a cidade do já 

                                                 
3 As TVs de Rua, mais comuns nos bairros suburbanos, nos anos 1980, eram produções realizadas por uma 

comunidade para a própria comunidade, abordando questões relacionadas ao local  e que não tinham espaço na mídia. 

A veiculação era geralmente feita em praças públicas, encima de muros ou em locais de convivência comum dos 

moradores locais. As TVs de Rua estão no âmbito de estudo da Comunicação Popular. Para maior aprofundamento do 

tema, ver: KROHLING PERUZZO, C. M. Comunicação nos Movimentos Populares, 2ª edição, Petrópolis: Editora 

Vozes, 1998. 
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teve
4
. O motivo de tal denominação é a passagem dos diversos ciclos econômicos que 

passou o município, desde a extração de madeira na época colonial, passando pela 

tentativa de descoberta de petróleo nos anos 1980. 

 As transformações econômicas tiveram grande impacto nos aspectos cultural e 

social, e foi a partir de uma vontade de resgate e valorização dos costumes da região e 

da recuperação das tradições afro- indígenas por meio da arte que o Movimento Cultural 

Artemanha se formou. O grupo, composto por artistas de diversas áreas, promove 

atividades culturais como literatura, dança, teatro, música, escultura, pintura dentre 

outras. E, a partir de meados dos anos 2000, o Movimento começa a fomentar a 

produção de peças audiovisuais, quando surge o Cineclube Caravelas. 

No início da década de 80, jovens talentosos da Avenida (local de 

moradia desses jovens), motivados por movimentos políticos e 

culturais que surgiram durante o processo de democratização do país, 

formaram um grupo com o objetivo de “fazer arte e viver da arte”. 

Muitos artistas de passagem pela região colaboraram para o 

desenvolvimento do grupo. A proposta do grupo é por meio da arte 

(...) realizar um trabalho de intervenção social comprometido com o 

resgate das tradições afro-indígenas regionais. (SANTANA, 2009) 

 

 Com o apoio do Parque Nacional Marinho dos Abrolhos - Unidade de 

Conservação de proteção integral que tem em Caravelas sua sede – e Organizações Não 

Governamentais, foram ministradas oficinas de audiovisual a membros do Artemanha. 

Como resultado, o primeiro filme produzido foi o premiado Lia, considerado o melhor 

filme pelo júri paralelo no Festival Visões Periféricas, em 2007. Assim, deram início a 

uma série de produções. 

 Os locais de veiculação e exibição das produções do Cineclube são a própria 

sede do Movimento Artemanha e espaços públicos, como praças e quadras. Esta 

característica de veiculação vale uma reflexão para se repensar a valorização do espaço 

público, que, se devido às próprias transformações das cidades, a privatização do 

território e o agendamento proporcionado pelos meios massivos de comunicação, surge 

aí resignificado, sendo o lugar novamente que possibilita o encontro, mas agora 

motivado pela exibição de uma produção audiovisual. 

 Atentando para o conteúdo dos filmes, nota-se que as produções giram sempre 

entorno de questões políticas, sociais, culturais e lúdicas, ligadas ao local. Tal 

característica nos serve para pensar como as identidades tradicionais são negociadas e 

                                                 
4
 Santana, J.G., O olhar de um grupo afro-indígena no extremo sul da Bahia,  Deseducando o olhar – 

Seminário Nacional de Educação Popular em Audiovisual, 2009. 
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mediadas pelo audiovisual, que ao mesmo tempo em que resgata, cria novos 

significados e relações. Um exemplo disso foi a produção do documentário “É Tudo 

Mentira”, um protesto à instalação de uma empresa de carcinicultura nos manguezais de 

Caravelas e a favor da criação da Reserva Extrativista de Corumbá.  

Lutamos pela criação da Reserva Extrativista usando o vídeo como 

uma arma poderosa: foi uma experiência maravilhosa dar voz e 

imagem a pessoas que até então não se sentiam representadas. Essas 

pessoas produziram suas próprias narrativas, disseminando a produção 

e exibição de audiovisual para mais comunidades, abordando temas 

ignorados pelos meios de comunicação de massa, criando uma estética 

alternativa aos padrões dominantes. (SANTANA, 2009) 

 

“Fazer arte e viver da arte” 

 A escolha do termo “cinema” no título deste artigo ao invés de “audiovisual” - 

este já comumente atrelado a alguns movimentos sociais engajados na democratização 

da comunicação e na produção de vídeos populares – tem a ver com o resultado de 

algumas produções do objeto escolhido como análise: o Cineclube Caravelas. Embora 

os objetivos do Cineclube compartilhem também aquelas propostas da comunicação 

popular atreladas aos movimentos sociais tradicionais, a dimensão artística do 

Movimento Cultural Artemanha possibilitou que a criação dos produtos audiovisuais 

não se limitasse a mais uma ferramenta de reivindicação direta, mas sim em peças 

cinematográficas de corpo estético tanto documental quanto ficcional. 

 Outra questão que não pode ser esquecida é o longo debate sobre os limites do 

que é cinema após o surgimento do vídeo, questões que passam não apenas pelas 

diferenças técnicas entre os dois campos, mas também por uma certa diferença de 

modos de produção entre os dois. Ivana Bentes, ao abordar algumas problemáticas de 

tal questão, apresenta uma posição que se pretende assumir aqui para darmos 

continuidade a presente análise. “Hoje, a percepção da hibridização entre os meios é 

dominante, assim como sua dupla potencialização. É essa linha de continuidade que nos 

interessa. O vídeo aparecendo como potencializador do cinema e vice-versa.” (BENTES 

org., 2007, p.112) 

 O Movimento Arte Manhã, como o próprio nome sugere, teve no âmago de seu 

surgimento, como ponto central e de partida, a desmistificação da arte como um campo 

isolado da vida e de difícil acesso, procurando fomentar não apenas o conhecimento, 

possibilitando a “construção de um olhar” artístico, mas sobretudo buscando inserir a 
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prática artística no cotidiano das pessoas, como já supracitado as palavras de um dos 

diretores dos filmes do Cineclube Caravelas: “fazer arte e viver da arte”. 

 Após quase trinta anos buscando levar e inscrever no cotidiano dos moradores 

de Caravelas as diversas formas de arte, podemos supor que tal experiência engendrou 

uma familiaridade com liberdade de formas, expressões, cores e proporções, ou seja, 

com a arte, familiaridade essa que não está disponível à maioria dos cidadãos comuns – 

ainda mais se tratando de zonas periféricas ao principal eixo-cultural do país – podemos 

concluir, em parte, portanto, que ao se apropriar dos meios audiovisuais de 

comunicação, esses artistas fariam mais do que vídeos reivindicatórios, ou matérias 

jornalísticas sobre a realidade local. Eles iriam fazer cinema.  

 A diferença entre uma produção artística fílmica e uma produção audiovisual 

objetiva, para além das questões de linguagem ou técnicas envolvidas, nos remete a uma 

questão filosófica a respeito das possibilidades e diferentes perspectivas – sobretudo 

políticas - que um trabalho artístico possibilita. Acompanhando a fundamental análise 

de Kant sobre o campo da estética em A Crítica do Juízo, podemos, buscando aqui uma 

síntese, que de acordo com o filósofo, as ideias da razão fazem pensar, mas as ideias 

estéticas fazem pensar na ordem do sensível. (KANT, 2002) 

 Com base no que já foi exposto podemos chegar a uma simples conclusão 

prévia: a arte pode ser utilizada como ferramenta de conquista de representatividade por 

movimentos sociais. Ou seja, a arte neste caso tem uma função determinada. 

 Abre-se, portanto, ma questão. Para Kant, fins externos e arte se excluem, ou 

seja, a arte não deve ter uma finalidade. Porém, a comunicabilidade, também inerente à 

apreensão da arte pela sociedade, possibilita torná-la, por exemplo, instrutiva.  

A comunicabilidade universal de um prazer já envolve em seu 

conceito que o prazer não tem de ser um prazer do gozo a partir de 

simples sensação, mas um prazer da reflexão; e assim arte estética é, 

enquanto arte bela, uma arte que tem como padrão de medida a 

faculdade de juízo reflexiva e não a sensação sensorial. (KANT, 2002, 

p.151) 

 

 Importante, porém, diferenciar os conceitos de “função” e “utilitarismo”, 

pensando aqui na crítica feita por Hannah Arendt, a respeito do que seria um 

“utilitarismo” da arte, onde ela aponta duas vertentes principais: o uso da arte como 

distinção social, que estaria ligado ao “cultivo” da arte e o uso da arte apenas como 

entretenimento. Essas duas dimensões propostas pela filósofa alemã seriam 

reducionismos da arte, tornando-a meramente utilitária. (ARENDT, 2007) 
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 Ainda recorrendo aos estudos de Kant acerca da Crítica Juízo, podemos 

atualizar dois conceitos articulados pelo autor ao falar da forma artística: senso comuni 

e senso comum. Em síntese, o “senso comunnis” não alimenta o hábito e aponta para 

uma nova comunidade possível. Por sua vez o “senso comum” é um entendimento 

comum que de certa maneira opera por condicionamentos. Ora, trazendo essa reflexão 

para o presente objeto que aqui ser faz analisar, considera-se que ao pensar a produção 

artística voltada para uma “tomada de consciência” política (aqui considerada no seu 

sentido amplo e não partidária ou governamental), o Movimento Artemanha estaria 

possibilitando “uma nova comunidade possível”. 

 Uma passagem de Jacques Rancière também nos ajuda a reforçar tal proposição. 

“A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem 

tem competência para ver e qualidade para dizer, das propriedade do espaço e dos 

possíveis do tempo”.
5
 E mais a frente, especificamente no que tange a arte 

cinematográfica.  

Para que as artes mecânicas possam dar visibilidade às massas ou, 

antes, ao indivíduo anônimo, precisam primeiro ser reconhecidas 

como outra coisa, e não como técnicas de reprodução e difusão. O 

mesmo princípio, portanto, confere visibilidade a qualquer um e faz 

com que a fotografia e o cinema possam ser artes. (RANCIÈRE, 2005, 

p.46) 

 

A busca por representação 

A notícia era sobre a aquisição, pela News Corporation, no dia 01/08/2007, do 

Down Jones, grupo que detém o Financial Times, um dos mais importantes jornais 

financeiros do mundo. O conglomerado de mídia de Rupert Murdoch somou esta 

aquisição a suas dezenas de jornais, redes de televisão, portais e estúdios de cinema. 

Além dele, um pequeno grupo de poderosos empresários concentra quase toda a 

produção da “indústria cultural” no mundo, que veiculam todos os dias a paisagem 

bidimensional (agora também tridimensional) do planeta, através do espaço midiático. 

Um emissor, diversos receptores. Uma das principais características da cultura 

de massa. Os Estudos Culturais, que tem Stuart Hall como um dos seus teóricos 

fundadores, procura pensar a cultura de massa a partir das minorias e suas relações com 

o fluxo simbólico massivo. Hall pontua transformações ocorridas na concepção de 

identidade, para entender como estas se dão na modernidade tardia. O livro “A 

                                                 
5
 RANCIÈRE, 2005, p.16 
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identidade Cultural na Pós- Modernidade” esclarece bastante esta posição de Hall. 

Porém, já no início dos anos 1980, no texto “Codificação/Decodificação”, o sociólogo 

jamaicano mostrava as primeiras percepções sobre a recepção: 

A mensagem é uma estrutura complexa de significados que não 

é tão simples como se pensa. A recepção não é algo aberto e 

perfeitamente transparente, que acontece na outra ponta da 
cadeia de comunicação. E a cadeia comunicativa não opera de 

forma unilinear. (HALL, 2006, p.334) 

 

 Se a cadeia produtiva não opera de forma unilinear, os sujeitos, frente a diversos 

“sistemas de significação e representação cultural” (HALL, 1992) também não são mais 

unificados, e sim, descentrados, o que ele denomina como “sujeitos pós-modernos”. 

Porém, Hall insiste que este não seria um sinal de destruição das identidades, mas sim 

de sua transformação dentro da lógica da globalização, numa articulação entre o global 

e o local.  

 Na América Latina, Néstor Garcia Canclini desenvolve, ainda na perspectiva dos 

Estudos Culturais, teorias que corroboram com as ideias de Hall e vão mais além à 

questão dos “usos”, que mais nos interessa aqui diretamente. Uma passagem de Canclini 

exemplifica bem esta posição. 

Os indígenas frequentemente buscam se utilizar das técnicas mais 

avançadas de produção e consumir bens industriais; reclamam 

também, um maior aceso à educação e às comunicações de massa. 

Ainda que subsistam movimentos étnicos resistentes à 

ocidentalização, amplos setores vêm se apropriando de 

conhecimentos e de recursos tecnológicos e culturais modernos. 

(CANCLINI, 2006:198) 

 

 A observação de Canclini na citação acima exemplifica bem, tanto a teoria de 

Hall sobre o sujeito pós-moderno, descentrado, quanto as negociações sugeridas por 

Canclini na construção de identidades. Podemos ainda explorar o mesmo exemplo para 

refletir sobre uma questão proposta por outro pensador latino americano, Jesús Martin-

Barbero. 

 No livro, “Dos Meios às Medições”, o teórico colombiano analisa a presença dos 

meios massivos de comunicação (principalmente o cinema e o rádio) na construção das 

identidades nacionais nos países da América Latina. Os indígenas, como no exemplo de 

Canclini, e outros grupos minoritários, foram, segundo Barbero, alijados do processo 

desta construção de identidades nacionais. A reivindicação, portanto, por espaço nos 

meios massivos e de produção de conteúdo que visam legitimar tais grupos, surgem 
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como efeitos da amplitude do acesso, possibilitados pela própria lógica mercadológica 

de venda de aparelhos técnicos de produção cada vez mais baratos e de simples 

operação e desenvolvimento de tecnologias da informação que permitem a veiculação 

de produções independentes. 

  O surgimento de festivais destinados à produção independente como o “Festival 

Visões Periféricas”, o “Festival Internacional Cine Cufa”, ou de temática etnográfica 

como o “Festival de Filmes Etnográficos” formam um circuito onde alguns movimentos 

sociais ligados à produção de filmes divulgam e compartilham suas experiências, numa 

rede já entrelaçada e independente dos meios convencionais de veiculação e difusão de 

produtos culturais. É neste contexto que o Cineclube Caravelas vem atuando, seja 

localmente ou através desta rede alternativa de comunicação, buscando por meio da 

produção de filmes, sejam ficcionais ou documentais, possibilitar um outro olhar e 

resignificando as identidades locais tradicionais 
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