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No meio do caminho tinha uma

Jornada, ou era ela o caminho?
 Jornadas de Cinema da Bahia (1972-1978)

Izabel de Fátima Cruz Melo 1

Enquanto a década de 60 constituiu-se como um momento de rupturas
e transformações no cinema brasileiro, de modo geral, a década de 70 inaugu-
ra outro tempo de tentativa de continuidade, de garantir a existência da pro-
dução cinematográfica, a partir do acionamento de um capital simbólico, que
tenta reconhecer pontos positivos, mas sem perder a perspectiva crítica, como
é possível apreender das análises da história e historiografia do cinema brasilei-
ro (GOMES, 2002; XAVIER, 2001). Compreendemos o surgimento das Jor-
nadas de Cinema da Bahia como parte desse esforço de criação e manutenção
das atividades cinematográficas na Bahia e no Brasil, pois, através delas, o
cinema baiano gestou novas iniciativas de produção, especialmente através de
uma nova geração que se iniciou na prática cinematográfica, a partir das suas
atividades e onde o cinema brasileiro encontrou espaço para as discussões
organizacionais e políticas, de modo menos exposto à ação da censura.

Foi justamente na transição entre as décadas, em 1968, que Walter da
Silveira e Guido Araújo iniciaram as atividades do Grupo Experimental de

1 Licenciada em História pela Universidade Católica do Salvador (UCSAL); Especialista em História da Bahia pela
Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS); Mestre em História Social pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).
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Cinema (GEC). Através deste, parecia se realizar o desejo do reconhecimento
do cinema enquanto atividade artística pela universidade, debate que já ocu-
pava as páginas da imprensa desde o período do reitorado de Edgard Santos
(Cf. CARVALHO, 1999). O Curso de Cinema do GEC tinha como principal
objetivo formar equipes qualificadas para o trabalho em películas de 16 mm,
para a produção de documentários. Era organizado a partir de dois módulos
principais, o de Estética do Cinema, ministrado pelo crítico Walter da Silveira,
e Teoria e Prática Cinematográfica, por Guido Araújo, que seriam provavel-
mente complementados pelos módulos de Direção, Argumento e Roteiro e de
Fotografia e Som.2 O GEC tornou–se importante no panorama do período,
porque muitos dos seus alunos, efetivamente, tornaram-se realizadores inseri-
dos na atividade cinematográfica baiana. Um exemplo disso seria o André Luiz
Oliveira, diretor de Meteorango Kid.

Contudo, com a chegada do mês de dezembro de 1968, com o AI-53, as
atividades do GEC, assim como de grande parte de núcleos de atividades artís-
ticas e culturais, como se dizia no período, ficaram comprometidas. Por isso,
segundo Guido Araújo, era necessário mudar de estratégia. O Grupo Experi-
mental teve dificuldades de manter-se, assim como as atividades cineclubistas,
que no Brasil, de uma maneira geral, foram desarticuladas em consequência
do Ato Institucional. Entretanto, mesmo com as dificuldades da conjuntura,
as atividades cinematográficas soteropolitanas não cessaram. Em 1971, ocorre
no Cine Bahia a retrospectiva dos 10 anos do cinema baiano de longa metragem,
que buscava homenagear a produção do Ciclo Baiano de Cinema, através dos
10 anos de lançamento da “Grande Feira”, de Roberto Pires, “que foi realmen-
te o primeiro grande filme baiano com grande êxito”.4

Ainda segundo a narrativa de Guido, importante porque através dela
conseguimos mapear as diversas influências que contribuíram para o surgimento
da Jornada, a retrospectiva do cinema baiano teve como uma das suas princi-
pais consequências reunir diretores, produtores e demais interessados em cine-
ma, numa perspectiva de rearticulação, que foi repetida na mostra dos 10 anos
do Festival de Oberhausen, que ocorreu no Cine Rio Vermelho, em 1971.
Essa mostra foi trazida para Salvador através de uma associação entre o Clube

2 “Estética e prática do cinema serão programa do Grupo Experimental”. Jornal Universitário, Salvador, p. 3, fev.
1968. Escritório da Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Pasta de recortes.

3 Em 13 de dezembro de 1968, foi perpetrado pelo presidente Gal Costa e Silva Ato Institucional n°5, que ocasionou
um endurecimento significativo na repressão. Retirando, entre outras coisas, o direito de habeas corpus e todas as
garantias constitucionais dos cidadãos. (Cf. ANDRADE, 1991, p. 788-791)

4 Entrevista concedida por Guido Araújo no Escritório da Jornada Internacional de Cinema da Bahia, em 20 de
dezembro de 2007.
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de Cinema da Bahia, o Instituto Goethe e a Cinemateca do MAM do Rio de
Janeiro. Segundo Guido Araújo, é dessa experiência de mostras e retrospecti-
vas que surge a ideia de montar a Jornada, para movimentar a cena cinemato-
gráfica baiana com um espaço que estimulasse a produção e o debate sobre
cinema baiano e brasileiro.5

Assim, num estado onde a produção de longas-metragens estava pratica-
mente paralisada devido às dificuldades de criação/inserção dos filmes em um
mercado cinematográfico que ocasionaram o êxodo de diversos realizadores como
Glauber Rocha, Roberto Pires e Olney São Paulo para o Sudeste, aumentadas
ainda pela ascensão da ditadura – o caminho que parecia possível para rearticular
a continuidade da produção era o curtametragismo, pois exigiria menos investi-
mentos e possibilitava o exercício de criatividade do seu autor.

Então quando eu fui pra fazer a jornada, já foi com esse
propósito, em primeiro lugar, em termos de Bahia, e mes-
mo fora da Bahia, naquele momento, a possibilidade de
fazer alguma coisa mais viável em cinema – e com serie-
dade, porque em termos de longa-metragem, além das
amplas dificuldades cultivadas pela ditadura [...] é, quer
dizer, não havia chance de fazer nada [...]

 Não tinha mercado, o apoio que o governo dava não era
para esse tipo de filme, e no mais, quem quisesse fazer um
filme mais sério, estava sempre ameaçado pela censura,
essa coisa toda. Então isso foi fundamentalmente [...] bom,
também não deixa de ter tido a influência, mesmo que
indireta, o fato do Festival de Oberhausen. Porque eu não
nego, o primeiro festival que, de uma maneira ou outra,
exerceu uma influência sobre a Jornada e com a qual a
Jornada teve uma ligação mais profunda, foi o Festival de
Oberhausen, que era um festival de curta-metragem. Então
todos esses fatores influenciaram.6

O Festival de Oberhausen é uma mostra de filmes de curta-metragem que
acontece na Alemanha desde 1954 e ficou conhecido como um dos principais

5 Ibidem. Cf. JORNADA BAIANA DE CURTA METRAGEM. Regulamento. 1972. Setor de Cinema da Faculdade
de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa Jornada 1972 e “A palavra do organizador”. Jornal da
Bahia, p. 13, 7 jan. 1972. Caderno 2 Estudantil . Biblioteca Central do Estado da Bahia. Setor Hemeroteca. Maço
Jornal da Bahia Janeiro de 1972.

6 Entrevista concedida por Guido Araújo no Escritório da Jornada Internacional de Cinema da Bahia, em 20 de
dezembro de 2007.
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festivais de vanguarda do mundo, sempre aberto para inovações estéticas, temáticas
e de linguagem, sendo inclusive o espaço onde os participantes do novo cinema
alemão surgiram. O Festival aparece em diversos momentos da fala de Guido,
como inspirador do formato das Jornadas, especialmente no tocante à preferên-
cia pelo formato curto, cabível dentro da realidade da atividade cinematográfica
baiana. Assim, gestada pelo panorama sociocultural de duas décadas, surge em
Salvador, no mês de janeiro de 1972, a I Jornada Baiana de Curta-Metragem.

As Jornadas consistiam, inicialmente, segundo seus organizadores, num
evento em que ocorriam diversas atividades relacionadas com a prática cine-
matográfica no Brasil e na Bahia e suas diversas implicações culturais, sociais e
políticas, especialmente ligadas à produção do curta-metragem. Iniciou-se como
a I Jornada Baiana de Curta Metragem, em 1972; em 1973, acontece a II
Jornada Nordestina de Curta Metragem; em 1973 e em 1974, passa a ser a III
Jornada Brasileira de Curta- Metragem. Desde a década de 80, ela se tornou
conhecida como Jornada Internacional de Cinema da Bahia.

Neste momento, buscamos construir um mapeamento inicial das ativi-
dades das Jornadas de Cinema da Bahia, entre os anos de 1972-78, período no
qual ela ocorreu em Salvador, e que nos interessa por possibilitar uma futura
correlação do certame com a ambiência sociocultural soteropolitana. Através
dele, esforçamo-nos para entender como o evento se organizou durante as sete
edições que compõem o nosso recorte, seguindo suas ambições iniciais e seus
desdobramentos. De modo geral, procuramos seguir edições das Jornadas e
suas as atividades como um modo de aproximação deste universo que reunia
pessoas com diferentes compreensões da atividade cinematográfica. O eixo das
Jornadas consistia num bloco de atividades frequentes anualmente, de modo
que é possível acompanhar sua ocorrência pelos seus regulamentos e progra-
mas. Elas consistiam basicamente na mostra competitiva em que eram exibi-
dos os filmes selecionados para concorrer à premiação; debates que ocorriam
após a exibição dos filmes; mostras paralelas, que poderiam ter diversos motes,
geralmente homenageando algum realizador ou seguindo temáticas específi-
cas; seminários e simpósios objetivando discutir a “problemática do curta-
metragem” em seus diversos matizes e acepções.

I Jornada Baiana de Curta-Metragem (13 a 16 de janeiro de 1972)

A primeira Jornada Baiana surgiu em Salvador, num momento de estag-
nação da produção cinematográfica na Bahia e se propunha a “incentivar entre
a juventude baiana a comunicação artística através da imagem cinematográfica
e contribuir para que se abram melhores perspectivas para o curta-metragem
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na Bahia e no Brasil”7 . Para isto, a programação foi pensada de modo a tocar
em pontos considerados essenciais para o desenvolvimento do cinema, especi-
almente de curta-metragem. Assim, a Jornada foi composta pela Mostra Com-
petitiva, restrita a filmes baianos (ARAÚJO, 1972, p. 13), Mostra Informativa
que contou com filmes de diversos estados e de temáticas variadas e também o
Simpósio sobre o Curta-Metragem, composto por quatro diretrizes centrais;
“Situação do curta-metragem no Brasil e sua situação com o INC”, “Perspec-
tivas de profissionalização do super-8”, “O impasse do curta-metragem na
Bahia” e “O mercado de TV para o curta-metragem”.

A instituição promotora do evento foi o Grupo Experimental de Cinema
(GEC), através da Coordenação de Extensão da UFBA, tendo como diretor
Valentin Calderón, e como coordenador o cineasta e também coordenador do
GEC Guido Araújo. Os espaços ocupados pela I Jornada foram a Biblioteca
Central do Estado, nos Barris, a Reitoria da UFBA e o Instituto Cultural
Brasil-Alemanha (ICBA).

Através do Regulamento da I Jornada Baiana de Curta-Metragem, é pos-
sível obter indícios de quais eram as possibilidades de criação cinematográfica
naquele período. De início, o que nos chama atenção é que o evento centra
suas atenções no cinema de curta-metragem8, especialmente nas bitolas9 de 16
mm e super-810. A escolha pela forma curta advém da percepção de que seria
mais fácil fomentar a produção, visto que com a menor duração do filme, o
custo de realização seria mais baixo – e justamente por isso seria o tipo de
produção cinematográfica que teria potencial para atrair os jovens e abrir pos-
sibilidades de experimentações estéticas e de conteúdo11. Esta postura não era
exatamente inovadora, pois pode ser interpretada como uma continuidade da
proposta do GEC, que desde a sua criação, propunha laboratórios de prática
cinematográfica em 16 mm.12

7 Jornada Baiana de Curta- Metragem. Regulamento. 1972.  Setor de Cinema da Faculdade de Comunicação da
Universidade Federal da Bahia. Caixa Jornada 1972; Jornada Baiana de Curta-Metragem. Programa. 1972. Biblioteca
Paulo Emílio Sales Gomes- Cinemateca Brasileira. Pasta F151(81) Salvador.

8 Curta-metragem é um filme que pode ser de diversas bitolas e gêneros, que tem duração máxima de 30 minutos.

9 Chama-se de bitola a largura da tira da película. (Cf. SALLES, [2007a])

10 A bitola de 16 mm foi criada na década de 1920, como opção mais barata que a 35mm. A bitola super-8 foi criada
na década de 1960, a partir de modificações implementadas na 8 mm, que já era, por sua vez, uma alternativa mais
em conta que a 16mm. (Cf. SALLES, [2007b])

11 Entrevista concedida por Guido Araújo no Escritório da Jornada Internacional de Cinema da Bahia, em 20 de
dezembro de 2007

12 “Estética e prática do cinema serão programa do Grupo Experimental”. Jornal Universitário, Salvador, p. 3, fev.
1968. Escritório da Jornada Internacional de Cinema da Bahia. Pasta de recortes.
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Assim, para a mostra competitiva, aberta para filmes em 16mm e super-
8, houve a inscrição de oito13 filmes em 16 mm, que segundo o júri foram
premiados sem “levar em conta o caráter classificatório da competição e,
objetivando incentivar os realizadores e levando em conta as dificuldades ma-
teriais e técnicas que tiveram para realizar seus filmes, decidiu dar a premiação
por ordem alfabética”. (TAVARES, 1978, p. 9)

Ou seja, por reconhecer as dificuldades de realização dos filmes, o júri
seguiu a diretriz do regulamento, buscando estimular a produção, com a
premiação de todos os filmes. O interessante é que os prêmios outorgados
foram em grande parte em material cinematográfico, o que proporcionaria ao
ganhador nova oportunidade de criação, tais como câmera super-8, fotômetro,
película virgem, entre outros.14

Por sua vez, a Mostra Informativa foi formada por onze filmes em 35mm
e 5 em 16 mm. As temáticas eram em grande parte nordestinas, mas não
exclusivamente baianas, além de dois filmes relativos à vivência universitária.
A finalidade dessa mostra era servir de panorama da produção de curta-
metragem nacional, atualizando os participantes da Jornada Baiana no sentido
das produções cinematográficas brasileiras.

O Simpósio sobre o Curta-Metragem foi um momento para que os cine-
astas conseguissem sistematizar suas críticas, necessidades e sugestões de reso-
luções de modo a constituir um documento chamado “Resoluções do Simpósio
da I JBCM”.15 Neste, os cineastas apontaram para questões tais como a apro-
ximação dos canais de televisão da produção de curta-metragem nacional, ge-
rando um impulso para a produção de novos filmes, devido ao aumento da
possibilidade de exibição; houve o chamamento para a importância da criação
de uma entidade que representasse os produtores e diretores curtametragistas
em âmbito nacional. Além disso, resolveu-se pressionar o governo federal atra-
vés do INC para aperfeiçoamento da legislação de proteção ao curta-metragem
e também o governo da Bahia, para que a lei estadual n°2797, de 27 de maio
de 1970, entre em vigor, auxiliando na produção de curtas na Bahia.

13 Jornada Baiana de Curta-Metragem. Programa. 1972. Biblioteca Paulo Emílio Sales Gomes- Cinemateca Brasileira.
Pasta F151(81) Salvador. Entretanto, outras fontes nos apontam, ao invés de oito filmes concorrentes, sete ou até
mesmo seis. (Cf. “Sete curtas disputam quatro prêmios“. Tribuna da Bahia, Salvador, v. 3, n. 668, p.1, 8 jan. 1972.
Caderno 2). Biblioteca Central do Estado da Bahia Setor Hemeroteca. Maço Tribuna da Bahia Janeiro de 1972.

14 “Sete curtas disputam quatro prêmios”. Tribuna da Bahia, Salvador, v. 3, n. 668, p. 1, 8 jan. 1972. Caderno 2.
Biblioteca Central do Estado da Bahia. Setor Hemeroteca. Maço Tribuna da Bahia Janeiro de 1972.

15 JORNADA BAIANA DE CURTA-METRAGEM. Resoluções do simpósio da I JBCM. Salvador, 16 de janeiro
de 1972. Setor de Cinema da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa Jornada 1972
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Há também críticas para os exibidores, que se recusam a exibir curtas, e
continuavam a exibir “jornais de tela” (cinejornais), considerados pelos parti-
cipantes do Simpósio como obsoletos e diminuidores das oportunidades de
visibilidade para os curtas. Parabenizam a UFBA pelo apoio à atividade, e
ressaltaram a importância do estímulo ao Curso de Cinema do GEC, que
necessitava de equipamentos em Super-8 para a produção de filmes dos alu-
nos. Enfim, a I Jornada Baiana de Curta-Metragem foi considerada bem suce-
dida no seu principal propósito que consistia em estimular a atividade cinema-
tográfica, não só na Bahia, mas trazendo cineastas de outros estados também.

II Jornada Nordestina de Curta-Metragem (09 a 13 de setembro de 1973)

A II Jornada foi preparada de modo a aprofundar e ampliar as discussões
colocadas no ano anterior. Isto significou reiterar a identidade das Jornadas
enquanto um espaço de trabalho, através da “ausência total do mundanismo
tradicional dos festivais, abertura para todas as experiências cinematográficas e
um acentuado clima de trabalho”.16 O “mundanismo” seria o clima de “pouca
seriedade” dos festivais de, aos quais os artistas e realizadores frequentam com
o intuito de alavancar suas carreiras através da exposição no que o hoje com-
preendemos como mídia. Esta alfinetada da organização através do programa
da II Jornada provavelmente objetivou demarcar a diferença entre as ativida-
des desenvolvidas na Jornada, com um caráter de debate e construção de pro-
postas em relação aos problemas do cinema baiano, que eram em grande me-
dida os mesmos do conjunto do cinema brasileiro.

A II Jornada sai do mês de janeiro, para setembro, permitindo assim,
que o evento possa se realizar com mais tranquilidade do que durante o mês
de janeiro, que é um mês de férias e “festas de largo” em Salvador.17 Esta
preocupação com o período da jornada fazia sentido, porque neste ano ela
aumenta de tamanho e ambições. De um evento cinematográfico baiano,
(mesmo registrando a presença de participantes de outros estados) com pou-
cos filmes em concurso, passou-se a uma atividade de temática nordestina,
mas de amplitude nacional, com mostras competitivas não só de super-8 e
16 mm, como também de 35 mm18 – significando um envolvimento maior

16 JORNADA NORDESTINA DE CURTA-METRAGEM. Programa. Salvador: ABC Gráfica Offset, 1973.  p. 1.

17 Cf. Guido Araújo (1972).

18 JORNADA NORDESTINA DE CURTA-METRAGEM, 2., Salvador. Regulamento. Setor de Cinema da
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa Jornada 1973.
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de cineastas profissionais – o que legitimava a Jornada nacionalmente en-
quanto um espaço de aglutinação de pessoas interessadas em discutir, propor
e implementar medidas de fortalecimento do cinema brasileiro, especial-
mente de curta-metragem.

Entendemos que a Jornada configurou-se enquanto um fórum privilegi-
ado de discussão sobre o cinema brasileiro, em virtude do momento de repres-
são sofrido pelas atividades culturais devido à ditadura militar, especialmente
após o AI-5. Como grande parte das suas atividades eram realizadas no Institu-
to Goethe, também conhecido como Instituto Cultural Brasil-Alemanha
(ICBA), que era equivocadamente considerado possuidor de imunidade di-
plomática, era possível que os debates e exibições fossem realizados num clima
de relativa liberdade, visto que ocasionalmente existiam censores “à paisana”
assistido as atividades19. Entretanto, a entrada ostensiva da repressão só pode-
ria ser efetuada com autorização da direção do instituto.

 A importância das discussões se materializava através do “Simpósio so-
bre o Mercado do Filme de Curta-Metragem”, que neste ano gerou resoluções
que foram consideradas de grande importância para o posicionamento e orga-
nização das pessoas envolvidas com as atividades cinematográficas, tais como a
fundação da Associação Brasileira de Documentaristas (ABD), a rearticulação
do movimento cineclubista, a proposta de formação de um mercado paralelo
para a exibição de curtas-metragens e o estímulo a produção em super-8.

 O Simpósio desenvolveu-se a partir de três temáticas: mercado paralelo,
a estruturação nacional do movimento cineclubista e o filme super-8. No de-
senrolar dos trabalhos, foram instituídas três comissões que ao final divulga-
ram documentos relativos às suas discussões, com sugestões e indicações. Den-
tre elas, sugeriu-se a criação de um mercado paralelo de articulação nacional,
responsável pela exibição de filmes brasileiros produzidos na bitola de 16 mm,
envolvendo os cineclubes e cinemas de arte. Para isto, a reestruturação do
movimento cineclubista, que havia sido desarticulado pela ditadura se fazia
necessária, pois eles seriam os principais canais de difusão, tentando assim
resolver o descompasso entre produção e distribuição20.

A comissão responsável por discutir a bitola super-8, reiterou a necessi-
dade de uma melhora técnica na realização dos filmes, para que as experimen-
tações estéticas e de linguagem possam ser realizadas de modo atraente para o

19 Entrevista concedida por Luiz Orlando da Silva em 27 de abril de 2005. Luis Orlando participou da organização
e produção das Jornadas desde 1977. Foi também um militante de atuação e reconhecimento nacional no movimento
cineclubista.

20 “A contribuição da Jornada”. Tribuna da Bahia, Salvador, p. 11, 12 set. 1973.
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público assistente. Houve também sugestões a respeito das possibilidades de
divulgação do cinema para além das salas tradicionais, o que seria mais viável
com esta bitola, pois não tem inserção no mercado exibidor21. Por fim, a co-
missão responsável pela legislação do curta-metragem gerou a ABD, que seria
a instituição responsável por congregar e defender os interesses dos profissio-
nais ligados a produção de documentários, curtas e médias–metragens, “servi-
rá como centro polarizador de energia criadora de um dos mais importantes
setores da cinematografia brasileira, e atuará sempre em nome e a favor e um
cinema como veículo cultural”. (TAVARES, 1978, p. 19)

A sede organizacional da associação seria no Rio de Janeiro, devido à
necessidade da aproximação dos centros de influência, que em termos cultu-
rais estavam no sudeste.

Estavam também inseridas na programação da II Jornada, as mostras
informativas, que foram cinco. A “Seleção dos Premiados do Festival Nacional
do Curta-Metragem - 73”; a “Mostra do Filme Amazonense”; a “Mostra
Oberhausen 71-73” que exibiu os quarenta filmes premiados no festival. A
“Retrospectiva Thomaz Farkas”, que objetivou homenagear, através da exibi-
ção dos seus filmes, um dos principais cineastas e fotógrafos do cinema brasi-
leiro, produtor da chamada Caravana Farkas, que documentou o interior do
nordeste brasileiro entre as 1964-69, contribuindo com a renovação na lin-
guagem e estética do documentário brasileiro.22 Houve também a “Mostra
Informativa Nacional Super-8”, um panorama da produção em super-8 brasi-
leira, e que foi organizada de modo a fazer interface com o “Seminário Super-
8”, ministrado por Jorge Bodansky, cineasta paulista com experiência em cur-
tas e longas-metragens, composto por aulas teóricas e práticas, que buscavam
exercitar o uso do super-8 de um modo similar ao das outras bitolas, no senti-
do da busca por um padrão de qualidade estética e técnica. Nesta Jornada, a
participação superoitista começou a ser sentida de modo numericamente ex-
pressivo, pois se na Baiana não houve nenhuma inscrição, na Nordestina, en-
tre 30 filmes inscritos nas Mostras Competitivas - que se organizavam por
bitola – 11, eram em Super-8. Sete pernambucanos, dois paraibanos e três
baianos. A desejada aproximação da juventude baiana, ainda não havia ocorri-
do a contento, pois nas bitolas de 16 e 35 mm, onde as produções baianas
eram maioria, os realizadores eram em grande parte aqueles que venceram na
I Jornada ou já tinham aproximação com a atividade cinematográfica antes das

21 “Super-8: resultado depende de quem usa”. Jornal da Bahia, Salvador, p. 2, 4 set. 1973.

22 Para aprofundamento nas discussões relativas à produção de Thomaz Farkas. (Cf. LUCAS, 2006; RAMOS, 2007)
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Jornadas, mas que de todo modo, ajudaram com a sua participação a demarcar
um espaço importante para o curta-metragem no panorama nacional.

III Jornada Brasileira de Curta-Metragem (09 a 14 de setembro de 1974)

Em termos organizacionais, a III Jornada trouxe poucas transforma-
ções. Houve a mudança de nordestina para brasileira, atualizando o nome
do evento com a realidade vivenciada, pois desde a jornada anterior, a
abrangência do evento era nacional. Nesse sentido, a finalidade é ampliada
em três tópicos, através da temática “o homem no seu meio ambiente”23.
Na escrita do regulamento, é possível sentir a influência das decisões to-
madas no Simpósio anterior, tais como a chamada mais específica aos
documentaristas e a perspectiva de cooperação entre os cineclubes e cine-
astas. Mantêm-se a divisão da mostra competitiva por bitolas com premiação
específica, mas não mais a seleção prévia dos filmes, ou seja, todos os fil-
mes inscritos puderam participar do concurso, desde que recebessem a
aprovação da censura.24

A programação permanece com a mostra competitiva, e as mostras infor-
mativas, que foram sobre cinema documental e uma retrospectiva sobre o
“Cinema Primitivo Nordestino”. Além delas, ocorreu uma exposição “A His-
tória do Cinema Brasileiro através do Cartaz”. O Simpósio sobre o curta-
metragem passou à responsabilidade da ABD, mas continuou concentrando as
temáticas relativas ao curta com suas legislações, inserção no mercado e na
televisão, além da discussão relativa a métodos de documentação cinematográ-
fica, que reuniu críticos, cineastas e pesquisadores num esforço de criação e
manutenção da história do cinema brasileiro.

Esta atividade pode ser vista como uma continuidade das discussões
colocadas pela reunião preparatória para o III Encontro de Pesquisadores do
Cinema Brasileiro, que aconteceu no ano anterior. Esta percepção também é
possível no que diz respeito ao Encontro da Federação Norte e Nordeste de
Cineclubes, visto que as reuniões do simpósio da Jornada de 73 evidencia-
ram a necessidade da articulação e organização dos cineclubes para o bom
funcionamento da proposta do mercado paralelo. Entretanto, uma das coi-

23 Jornada Brasileira de Curta Metragem, 3. 1974, Salvador. Regulamento. Setor de Cinema da Faculdade de
Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa Jornada 1974.

24 “Censura aprova os filmes da Jornada de Curta-Metragem”. A Tarde, Salvador, n. 20.703, p. 3, 18 set. 1974.  Biblioteca
Central do Estado da Bahia Setor Hemeroteca. Maço A Tarde, Salvador, set. 1974; Sobre a relação da Jornada com a
censura há também os registros das entrevistas com Guido Araújo, Nélia Belchote e Luiz Orlando da Silva.
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sas que considero mais importantes nessa jornada foi o tom crítico que
permeou as atividades, e que foi possível sentir nos documentos25 gerados
pelos simpósios e também pelas declarações dadas pelos cineastas participan-
tes do certame à imprensa26. Estes documentos e declarações evidenciam a
percepção de que não bastam os festivais e fórum de debates, é preciso que as
ações realmente se efetivem durante o ano corrente, algo que não estava
ocorrendo, provavelmente por falta de uma articulação mais duradoura en-
tre os membros dos Simpósios e das entidades eu se relacionam com a ativi-
dade cinematográfica.

Devemos também pontuar o crescimento no interior da Jornada, do dis-
curso que punha o cinema como um intérprete privilegiado da “realidade bra-
sileira” e por isso, um produto cultural que mereceria mais atenção e respeito
por parte dos órgãos governamentais e mais organização por parte dos cineas-
tas – o que enfatiza a importância da ABD enquanto elemento de pressão. As
queixas relativas ao tipo de tratamento dispensado pelo INC ao cinema de
curta-metragem permaneceram, mas alguns cineastas foram esperançosos no
que diz respeito à fusão entre o INC e a Embrafilme.27

Há nesta Jornada uma polêmica envolvendo o filme Comunidade do
Maciel - há uma gota de sangue em cada poema, documentário em 16 mm,
de Tuna Espinheira e a censura. Segundo o diretor, o filme teria sido cen-
surado a pedido da própria entidade que o encomendou por discordar da
sua abordagem sobre o Pelourinho. Houve uma acalorada discussão acom-
panhada por alguns órgãos de imprensa, na qual o Instituto do Patrimônio
Artístico Cultural da Bahia (IPAC) se exime da responsabilidade. No en-
tanto, o filme foi exibido e premiado no Festival de Curitiba do mesmo
ano. Este episódio coaduna a ideia de Inimá Simões (1999) de que cinema
de curta-metragem fazia um serviço de contra-informação. Para ele, o ta-
manho compacto dos equipamentos e a relativa facilidade de trânsito des-
ses filmes, através de festivais, cineclubes, associações de bairro e classe,

25 “A ABD e a problemática do curta-metragem”; “Métodos de documentação e análise cinematográfica”; “Mercado
da TV para o curta”; “Encontro de Cineclubes Norte/ Nordeste” e “Definições do Mercado Paralelo”. Documentos
transcritos em Tavares (1978, p. 27-39); Ata de reunião do grupo de trabalho sobre a problemática do curta-metragem
brasileira. Setor de Cinema da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa Jornada 1974.

26 “Recuperação de cineclubes pode significar abertura de mercado“.  Tribuna da Bahia, Salvador, v. 5, n. 1514, p. 11,
16 set. 1974. Biblioteca Central do Estado da Bahia Setor Hemeroteca. Maço Tribuna da Bahia Setembro de 1974;
“Documentário ou reportagem superficial?” Tribuna da Bahia, Salvador, v. 5, n. 1514, p. 11, 16 set. 1974; “Filmes
de curta-metragem: muitos problemas, algumas perspectivas”. Tribuna da Bahia, Salvador, v. 5, n. 1514, p. 11, 16
set. 1974; “Guido: filmes acomodados foram a tônica da Jornada”. Tribuna da Bahia, Salvador, v. 5. n. 1516, p. 5, 18
set. 1974. Biblioteca Central do Estado da Bahia Setor Hemeroteca. Maço Tribuna da Bahia Setembro de 1974.

27  Sobre a trajetória da legislação do cinema brasileiro e atuações do INC e da Embrafilme. (Cf. RAMOS, 1978).
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faziam circular imagens e, sobretudo abordagens que desagradavam ao es-
tado autoritário.28

IV Jornada Brasileira de Curta-Metragem (1° fase: 02 a 06 de setembro e
2° fase: 08 a 14 de setembro de 1975)

Se a III Jornada foi considerada acomodada, sem grandes transforma-
ções, na IV é possível mapear uma movimentação maior, provavelmente
provocada por mudanças na organização do evento. O regulamento propôs
um evento em que a produção cinematográfica seja incentivada sem diferenci-
ação entre as bitolas e assume um direcionamento para o incentivo a produção
de documentário e para a discussão relativa à descentralização da produção, o
que visibilizou mais a necessidade já colocada nas outras jornadas, da parceria
entre os cineastas, Embrafilme, e governos estaduais e municipais, gerando
propostas diversas de ativação da produção, sob o viés da descentralização.
(SETARO, 1975a, 1975b)29

Estruturalmente, a IV Jornada foi dividida em duas partes. A primeira,
correspondeu a: “a) apresentação dos filmes concorrentes de curta-metragem
em 35 mm, 16 mm e super 8 para a Comissão de Seleção; b) Seminário sobre
a Problemática do Curta-Metragem no Brasil; c) Programação especial dos
filmes premiados nos dois últimos Festivais de Oberhausen”. E a segunda:

a) Apresentação para o público dos filmes escolhidos pela
Comissão de Seleção;

b) Mostra Informativa dos filmes não selecionados;

c) Debate crítico dos filmes da jornada;

d) Simpósio Nacional sobre as perspectivas da
descentralização da produção cinematográfica e a abertu-
ra do mercado para o 16 mm;

e) Mostra informativa do Documentário Latino-Americano;

28 É possível acompanhar o desenrolar desse fato através da cobertura da imprensa. (Cf. “Vivaldo da Costa Lima fala
sobre filme ‘Comunidade do Maciel’”. Tribuna da Bahia, Salvador, v. 5, n. 1516, p. 5, 18 set. 1974. Biblioteca
Central do Estado da Bahia, Setor Hemeroteca. Maço Tribuna da Bahia, Setembro de 1974; “Espinheira mostra
engano do diretor”. Tribuna da Bahia, Salvador, v. 5, n. 1516, p. 5, 18 set. 1974; “Proibido ‘Comunidade do
Maciel’”. A Tarde, Salvador, n. 20.703, p. 3, 18 set. 1974. Biblioteca Central do Estado da Bahia, Setor Hemeroteca.
Maço A Tarde, set. 1974.

29 “Farias: convênio para a Bahia”. Tribuna da Bahia, Salvador, v. 6, n. 1812, p. 11, 15 set. 1975.
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f ) Debate sobre o filme Latino-Americano e a possibilidade
de Intercâmbio.30

Esta nova forma de organização incluiu a “interiorização” do evento, que
consistiu em debates e exibições dos filmes premiados das Jornadas anteriores
em Feira de Santana, objetivando a difusão da cultura cinematográfica no
interior do estado, e que teve como uma das principais conseqüências, a
reativação do Clube de Cinema de Feira de Santana (BELCHOTE, 1975, p.
2).31 Neste formato, volta a existir a Comissão de Seleção, responsável por
criar os programas das mostras competitivas, separadas por bitolas (35 mm,
16mm e Super-8). Devido ao aumento expressivo da produção superoitista e
dos festivais a ela dedicados, há uma cláusula específica, que exige o ineditismo
da produção, ou seja, não ter competido em nenhum outro festival anterior-
mente.

A IV Jornada foi uma das quais a rivalidade entre os realizadores em 35
mm e super-8 mais se acirrou, pois os superoitistas consideraram-se discrimi-
nados pela organização, pois o aluguel-prêmio32 a que o regulamento se repor-
ta foi pago aos realizadores das outras bitolas, excluindo-os, embora quase a
metade dos filmes exibidos fosse em Super-8. Do seio desta polêmica, emerge
uma questão – como foi visto anteriormente, a própria Jornada, através da sua
abertura, no regulamento, de cursos e sucessivos debates, estimulou desde 1972
a produção superoitista, encarando-a como uma maneira de seduzir a juventu-
de para a prática cinematográfica, estimulando a produção.

 Entretanto, o perfil das Jornadas foi tornando-se paulatinamente mais
profissional, preocupando-se legitimamente com questões relativas à inserção
no mercado da produção curtametragista profissional, e ao mesmo tempo,
cobrando desses cineastas criatividade e força expressiva. Só que, pelo que
pudemos apreender da documentação consultada, eram os superoitistas, con-
siderados geralmente como amadores, os que mais contribuíram com filmes
propositivos e com criatividade, a despeito dos flagrantes problemas técnicos.
Houve, assim, uma polarização na qual os cineastas do 35 mm eram conside-
rados profissionais, mas, em contrapartida, acomodados; por sua vez, os cine-

30 Jornada Brasileira de Curta-Metragem, 4., 1975, Salvador. Regulamento. Setor de Cinema da Faculdade de
Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa Jornada 1975.

31 JORNADA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM, 4. Boletim informativo, n. 4, jul. 1975. Setor de Cinema
da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Pasta IV Jornada Brasileira de Curta-Metragem
1975.  (1° fase: 02 a 06 de setembro e 2° fase: 08 a 14 de setembro de 1975).

32 Valor pago pela organização das Jornadas pela participação do filme na mostra competitiva.
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astas do super-8 eram vistos como criativos, mas irresponsáveis, sem compro-
misso, “cineastas de curtição”.33

Isso parece decorrer do fato de se atribuir a cada bitola
uma suposta ‘linguagem intrínseca’ mecanicamente a re-
boque dos seus respectivos custos de produção. Ora, o
cinema experimental e o cinema de curtição sempre fruti-
ficaram dentro do 35 mm – o próprio cinema brasileiro o
atesta. E o super-8 tanto nos tem dado filmes notáveis
pelo seu nível técnico e estético, quando por uma infindável
série de produções achatadamente comerciais – aí estão as
agências de publicidade, que dele não abrem mão.

Não existe uma correspondência mecânica, rígida, obri-
gatória entre a bitola empregada e a atitude que se assu-
me. (TAVARES, 1978, p. 61, grifo do autor)

Esta análise empreendida por Tavares pode abrir a reflexão sobre as ques-
tões colocadas nos debates relativos à descentralização da produção, pois uma
das suas motivações é justamente a diversificação da atividade cinematográfi-
ca, que se revela tanto na multiplicidade temática, da região produtora, quan-
to das bitolas também. O Simpósio Nacional da ABD dividiu se em três gru-
pos de trabalho: “Distribuição centralizada do curta-metragem”, “Regulamen-
tação do curta”, “Descentralização da produção e financiamento”, que gera-
ram mais uma vez documentos indicando proposições de melhora do panora-
ma do cinema brasileiro. Dentre essas discussões a que se mostrou mais profí-
cua foi a da descentralização da produção, pois mexeu com o tema da
estruturação do mercado produtor e exibidor nacional, que se concentrava no
eixo Rio de Janeiro – São Paulo.

Uma outra problemática vivida pelos participantes foi relativa à censura.
Esta foi a edição que mais sentiu a intromissão dos censores. Dos 72 filmes
inscritos, quatro tiveram sua exibição proibida e dois só seriam liberados me-
diante aos cortes indicados pelos censores.34 A discussão relativa a censura

33 “Cineastas do super-8 descontentes com a discriminação da Jornada”. Tribuna da Bahia, Salvador, v. 6, n. 1812, p.
11, 15 set. 1975; “Cineastas preferem fazer turismo a debater filmes na Jornada”. Tribuna da Bahia Salvador, v. 6,.n.
1809, p. 14, 11 set. 1975.

34 Os filmes interditados foram: “Restos” de João Batista De Andrade, “Veias Abertas”, de Luiz Arnaldo Dias Campos,
“Tarumã”, de Aloysio Raulino e “A Conversa”, de Paulo Roberto Ribeiro, Francisco Maia, José Alberto e Pedro Braga
Souto Maior. Os que tiveram sugeridos os cortes foram: Pedro Piedra” de Francisco Liberato, que mesmo assim
recebeu o prêmio Alexandre Robatto Filho e “Tomadas no Lixo” de Albert Hemsi e Giselle Gubernikoff sendo que
seus autores retiraram o filme, por não concordarem com os cortes.
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mobilizou os cineastas que lançaram um documento repudiando a ação. Nes-
te, a ação da censura é compreendida como uma tentativa de controle que tem
como consequência direta o enfraquecimento do cinema nacional, por não
permitir o seu desenvolvimento temático pleno.35

V Jornada Brasileira de Curta-Metragem (08 a17 de setembro de 1976)

Devido à insatisfação e ao protesto dos cineastas superoitistas, a V Jorna-
da muda mais uma vez o seu formato, objetivando torná-lo mais igualitário
entre as bitolas. Para isto, eliminou-se a distinção entre elas tanto no momento
da exibição quanto da premiação. Até a IV Jornada, os filmes eram premiados
de acordo com a bitola, nesta, os laureados foram escolhidos por gênero:
documentário, ficção e animação, sendo o último prêmio transformado em
“prêmio especial”. A programação foi montada mesclando bitolas e gêneros e
todos os filmes inscritos tiveram direito a participar distribuição equitativa da
verba encaminhada pela Embrafilme e a concorrer aos prêmios distribuídos
pelas entidades parceiras da V Jornada.

O formato do Simpósio Nacional da ABD não foi alterado – os partici-
pantes dividiram-se em duas comissões responsáveis por elaborar projetos para
“Regulamentação do mercado comercial” e “Regulamentação do mercado al-
ternativo (cineclubes e TV)”. A preocupação com a inserção do curta-metragem
no mercado cinematográfico brasileiro sempre foi uma constante nas discus-
sões dos Simpósios, mas neste ano ela foi reforçada pelas modificações no ce-
nário causadas desde o ano anterior devido a lei de obrigatoriedade de exibição
de um curta brasileiro antes de um longa estrangeiro e pela extinção do INC e
conseqüente ampliação das funções da Embrafilme que a partir de então iria
“financiar, co-produzir e distribuir filmes brasileiros e também [...] preservar a
‘memória nacional’”. (RAMOS, 1983, p. 133)

Entretanto, era necessário atentar para as especificidades do filme curta-
metragem, sendo por isso essencial, segundo os participantes da comissão, um
planejamento cuidadoso para evitar que possíveis distorções e brechas na lei
prejudicassem ao invés de proteger o curta.36 Por sua vez, a comissão de “mer-
cado alternativo e produção” ressaltou a importância do movimento cineclubista

35 O documento está transcrito em Tavares (1978, p. 56).

36 JORNADA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM, 5. Relatório da Comissão de Regulamentação do Mercado
Comercial de Curta-Metragem. Set. 1976. Setor de Cinema da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal
da Bahia. Caixa V Jornada Brasileira de Curta-Metragem 1976.
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para o funcionamento do “mercado alternativo”37, que aparenta ser uma atua-
lização do debate relativo ao “mercado paralelo”.

A proposta lançada por este grupo de trabalho incluiu o apoio a então
recente fundação da Distribuidora Nacional de Filmes para Cineclubes
(DINAFILME), distribuidora responsável pelos filmes que faziam parte deste
mercado não convencional. Através do documento38, percebe-se que a discus-
são sobre a descentralização da produção ainda estava presente, pois sem a
diversificação dos filmes, não haveria o que distribuir. Para a efetivação da
difusão desta produção descentralizada, os cineastas recomendaram a constru-
ção de centros regionais de produção em parceria com os governos municipais
e estaduais, além da própria Embrafilme. Em relação ao mercado do cinema
na televisão, a ABD propôs a partir da utilização de uma verba recentemente
liberada pelo Ministério da Educação (MEC), que 50% dessa quantia seja
empregada na compra dos direitos de exibição para a televisão da produção
nacional tanto em curtas quanto em longas-metragens, que têm sido constan-
temente rechaçadas pelos canais de televisão.39

A polêmica desta edição foi por conta da existência da Comissão de Sele-
ção que teve sua legitimidade questionada nos debates que ocorreram no final
da exibição de cada sessão, a partir da retirada do filme Gaiolas pelo seu pró-
prio diretor, Carlos Frederico, da mostra competitiva, por discordar dos crité-
rios da comissão. Assim, foi inserido na programação o Fórum Administrati-
vo, nos quais os participantes (cineastas, produtores, público) poderiam suge-
rir modificações futuras, tais como a de que a VI Jornada não contaria mais
com seleção e nem premiação oficial.

VI Jornada Brasileira de Curta-Metragem (8 a 15 de setembro de 1977)

A VI Jornada procurou atender as reivindicações e sugestões colocadas
pelos participantes no Fórum Administrativo da Jornada anterior, que consis-
tiu em suprimir tanto a premiação oficial, quanto a seleção prévia dos filmes.
Os cineastas poderiam inscrever mais de um filme, indicando qual faria parte
da mostra competitiva, pois somente os filmes concorrentes teriam direito a
participar do rateio do aluguel prêmio, sobre o qual foi decidido no fim da

37 “Mercado alternativo é todo aquele fora do circuito comercial, atendido por qualquer forma de distribuição organizada,
que possa remunerar o mais equitativamente possível os realizadores de filme”. (Cf. TAVARES, 1978, p. 69)

38 A DINAFILME foi fundada na X Jornada de Cineclubes, em Juiz de Fora, em fevereiro de 1976. Cf. Macedo
(2008).

39 “V Jornada acaba e quer regulamentar mercado de filmes“. A Tarde, Salvador. n 21.312, p. 2, 17 set. 1976.
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Jornada que os superoitistas receberiam a metade do valor destinado aos reali-
zadores em 35 e 16 mm.

O atendimento das reivindicações dos cineastas acarretou numa mostra
competitiva considerada cansativa, pois os programas ficaram longos devido a
quantidade de filmes, que foram estipulados em 77, distribuídos em 10 pro-
gramas, seguidos dos debates, além das mostras paralelas, informativas e pro-
gramação especial que somadas com a oficial, resultou em cerca de 120 filmes
no total da Jornada.

No tocante a mostra oficial, houve polêmica nos debates e na cobertura
da imprensa sobre o desnível técnico dos filmes participantes. Filmes profissi-
onais, bem realizados, ladeados com outros considerados amadores e com pro-
blemas na estrutura narrativa e mesmo de uso do equipamento. Nas entreli-
nhas dessa contenda ainda permaneciam as problemáticas e hostilidades entre
os realizadores do 35 mm e os do Super-8.

Contudo, há também nesse debate um dos dilemas que perpassam a
produção curtametragista que é tentar se equilibrar na difícil equação entre
absorção do filme pelo mercado exibidor e o exercício da liberdade criativa do
cineasta. Na verdade, esse não seria o dilema somente do cinema de curta-
metragem, mas em certa medida de grande parte do cinema brasileiro, que na
década de 1970 passa por paulatinas transformações estéticas, conteúdo e de
linguagem, visto que os modelos interpretativos da década anterior não se
mostravam satisfatórios (JORGE, 2003; RAMOS, 1983).

Jean-Claude Bernardet (1985) fez uma análise sobre essas modificações,
centrando sua atenção no documentário de curta-metragem, selecionando fil-
mes que trouxeram contribuições na superação do que ele caracteriza como
“modelo sociológico” (que seria construído através da necessidade de politização
das artes através das preocupações com a problemática social. A linguagem
cinematográfica buscava se legitimar através do uma abordagem cientifizante),
mas que continuavam sem uma preocupação primordial com a inserção no
mercado, reafirmando o curta-metragem como espaço de criatividade, liber-
dade e experimentação. Alguns dos filmes analisados por ele, como Os queixa-
das, Acidente de Trabalho e Migrantes foram premiados nas Jornadas e isto nos
ajuda a apreender a complexidade do debate a respeito da qualidade e
criatividade das produções, pois estes são filmes de realizadores considerados
profissionais, e que têm o sopro criativo que nas discussões eram atribuídos
quase que exclusivamente aos superoitistas.

Esta Jornada guardou um momento importante na trajetória do cinema
brasileiro, no tocante aos debates relativos a “Lei do Curta”, implementada a
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partir da Resolução n° 18 do Concine, que tornou obrigatória a exibição de
curtas-metragens brasileiros antes de cada filme estrangeiro. Mesmo sendo um
passo considerável para a ocupação do mercado brasileiro por produções bra-
sileiras, houve pontos de insatisfação e discordâncias, que foram debatidos
pelos realizadores, com o presidente do Concine, Alcino Teixeira Neto, no
Simpósio Nacional da ABD, gerando com isso documentos importantes, que
direcionaram a atuação dos cineastas enquanto categoria, para reivindicação
em face ao governo e as distribuidoras e exibidoras.40

É também nessa Jornada que começa a ser rodado o Jornal da Jornada,
jornal que se reivindicava independente da direção da Jornada e que trazia
diversos textos, entrevistas e opiniões a respeito dos acontecimentos da Jorna-
da e do cinema brasileiro. Apresentava debates polêmicos, como a inserção
feminina no mercado de trabalho cinematográfico, a existência e necessidade
do mercado paralelo e, sobretudo, a dependência do cinema brasileiro às sub-
venções do governo.

É interessante pontuar que foi apenas na documentação relativa a esta
Jornada que encontrei material gerado pela própria organização tentando cons-
truir um perfil dos participantes, que eram aproximadamente 450, com ses-
sões em que se estimavam 200 pessoas, divididas percentualmente (creio que
também de modo aproximado) em 50% de estudantes universitários, 20% de
estudantes de nível médio e 30% de público comunitário, categoria que não
está bem explicitada, mas que provavelmente diz respeito aos participantes
que não se enquadravam nas denominações anteriores.41

Estas informações assemelham-se as que pude obter através da entrevista
com Luiz Orlando da Silva, que evidencia grande presença estudantil, especi-
almente universitária. A fala pode complementar estes dados porque ela traz
uma avaliação qualitativa, que nos ajuda a delinear melhor quem eram essas
pessoas, oriundas das esquerdas intelectualizadas, do movimento estudantil e
os ativistas das mobilizações culturais fora do “circuito oficial da televisão,
tanto de Salvador, quanto do interior do estado.42

40 Para maiores informações ver: Documento elaborado pela ABD sobra a regulamentação de exibição do filme
brasileiro de curta-metragem (Resolução n°18 do Concine, que regulamenta a lei nº 6281) . Setor de Cinema da
Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa VI Jornada Brasileira de Curta-Metragem 1977;
Fala de Alcino Teixeira Neto na VI Jornada Brasileira de Curta-Metragem. Setor de Cinema da Faculdade de
Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa VI Jornada Brasileira de Curta-Metragem 1977; Jornada
Brasileira de Curta-Metragem, 6., 1977. Relatório. Setor de Cinema da Faculdade de Comunicação da Universidade
Federal da Bahia. Caixa VI Jornada Brasileira de Curta-Metragem 1977.

41 Jornada Brasileira de Curta-Metragem, 6., 1977. Relatório. Setor de Cinema da Faculdade de Comunicação da
Universidade Federal da Bahia. Caixa VI Jornada Brasileira de Curta-Metragem 1977.

42 Luis Orlando Op cit.
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VII Jornada Brasileira de Curta-Metragem (8 a 15 de setembro de 1978)

A última Jornada do nosso recorte começou sob o signo da polêmica,
oriunda da retirada do apoio da UFBA para a realização da Jornada. O então
reitor, Augusto Mascarenhas, alegou motivos financeiros para o afastamento
da universidade do evento. Entretanto, o argumento não foi considerado sufi-
cientemente convincente, e a interrupção do apoio ocasionou uma repercus-
são nacional, articulada pelos cineastas participantes e organizadores do “acon-
tecimento cinematográfico de setembro”. (SETARO, 1978b)43

A contra-argumentação que rechaça a decisão da reitoria é proveniente
basicamente das colunas de cinema dos jornais, e se constroem discutindo a
concepção de universidade da UFBA, criticando o crescente descaso da insti-
tuição com os cursos relacionados com as artes, como a Escola de Teatro, e
insistindo que além de ser um centro formador de profissionais de nível supe-
rior, a universidade tem um compromisso com a difusão da cultura, o que
torna, nessa linha de raciocínio, ininteligível a decisão do reitor, especialmente
porque a Jornada, segundo os seus organizadores já era independente financei-
ramente da universidade, e, sobretudo, porque era naquele momento, o prin-
cipal evento cultural com a chancela da instituição.

Contudo, a despeito deste problema, a VII Jornada manteve suas ativi-
dades, mas com algumas restrições, como, por exemplo, a impossibilidade do
uso espaço da Reitoria para abertura e premiação. Houve algumas alterações
no formato, especialmente no que diz respeito às premiações, que demonstrou
ser nessas sete Jornadas um dos pontos mais sensíveis na relação entre os cine-
astas e a organização. Neste ano, a organização pediu as instituições apoiadoras
que habitualmente contribuíam com premiações paralelas, que neste ano,
direcionassem as verbas para um fundo comum de premiação, objetivando o
pagamento de um aluguel-prêmio aos filmes participantes da mostra oficial,
permanecendo o valor diferenciado para a bitola Super-8. Assim, existiram na
VII Jornada dois prêmios oficiais – o melhor filme escolhido pela comissão
julgadora e o melhor filme escolhido pelo público.

Segundo a organização, as modificações ensejam a diminuição do caráter
competitivo da Jornada, para que os realizadores participantes não perdessem
de vista a finalidade de

43 “7° Jornada Brasileira de Curta-Metragem – Universidade da Bahia retira patrocínio“. Jornal do Brasil, Rio de
Janeiro, 2 ago. 1978. Setor de Cinema da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa VII
Jornada Brasileira de Curta-Metragem 1978. Pasta de recortes; “UFBA não patrocina a Jornada e alega ‘razões
financeiras’”.  Jornal da Bahia, Salvador, 2 ago. 1978. Setor de Cinema da Faculdade de Comunicação da Universidade
Federal da Bahia. Caixa VII Jornada Brasileira de Curta-Metragem 1978. Pasta de recortes. Ver também: (SETARO,
1978a).
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promover e estimular a produção independente do filme
curto nacional, sem distinção de bitola, incentivar a dis-
cussão sobre os temas e tendências do cinema brasileiro
de curta-metragem, fortalecer e ampliar as conquistas das
Resoluções nº 18 e 19 do CONCINE.44

Para que esses objetivos (que foram aprimorados e aprofundados na tra-
jetória da qual tentamos dar conta) fossem alcançados, os Simpósios e reuniões
de associações de classe (Associação Brasileira de Documentaristas “ABD, As-
sociação Brasileira de Cineastas e Federações regionais de cineclubes” ABRACI)
eram os espaços nos quais as atividades estreitamente relacionadas com a polí-
tica cinematográfica aconteciam.

Assim, a primeira atividade da VII Jornada foi o Simpósio da ABD, que
teve como principal objetivo avaliar os primeiros meses de efetiva aplicação da
lei de obrigatoriedade de exibição do curta-metragem e inserida, nessa discus-
são, a problemática da qualidade dos filmes produzidos, pois na compreensão
dos cineastas, é necessário aproveitar o espaço que a lei proporciona para con-
quistar o público brasileiro com bons filmes brasileiros.

Além deste simpósio, houve também o Encontro dos Dirigentes das As-
sociações Cinematográficas e a Conferência de Imprensa e grupos de trabalho
sobre a relação entre Cinema e Televisão, da qual saiu uma lista de sugestões
para a Lei de Telecomunicações.45 A programação deste ano inseriu também
Mostras Informativas do cinema latino-americano, do cinema africano lusófono
e uma mostra em vídeo-tape, além de uma Mostra Especial de cinema
documentário, uma retrospectiva que teve como temática os filmes que obti-
veram destaque nas jornadas anteriores e a exposição e o lançamento do livro
sobre a trajetória das Jornadas e sua relação com o curta-metragem brasileiro.

Foi acrescido ao título da VII Jornada o nome de Paulo Emílio Salles
Gomes, homenageando o professor e crítico de cinema que faleceu no trans-
curso da VI Jornada, e que foi um dos principais incentivadores e pesquisado-
res do cinema brasileiro, sendo por isso muito influente entre os realizadores e
pesquisadores de cinema. Houve também uma homenagem a Olney São Pau-
lo, cineasta baiano, também falecido. Para homenageá-lo, realizou-se uma
mostra da sua obra fílmica.

44 Regulamento da VII Jornada Brasileira de Curta-Metragem – Paulo Emílio Salles Gomes. Setor de Cinema da Faculdade
de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa VII Jornada Brasileira de Curta-Metragem 1978

45 JORNADA BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM, 7., Boletim informativo, n. 13, 14 set. 1978.  Setor de
Cinema da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Caixa VII Jornada Brasileira de Curta-
Metragem 1978
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A programação incluiu ainda sessões nos bairros da cidade de Salvador,
como, por exemplo, a programação infantil que foi exibida no Parque da Ci-
dade. Essas exibições que ampliaram o espaço da Jornada ambicionavam pre-
parar a população para a implementação da “lei do curta” na cidade.

Como foi visto anteriormente, a retirada do apoio da UFBA fez com que
a maior parte das atividades fosse realizada no ICBA, e o encerramento da
Jornada daquele ano foi no Cinerante, um espaço ao ar livre, no pátio do
Instituto, onde se localizava o Café e no qual havia espaço para a exibição de
filmes. No momento seguinte, a premiação, foi exibido o longa “25”, de José
Celso Martinez e Celso Lucas, sobre a independência de Moçambique.

 Sobre esse momento, obtivemos dois relatos igualmente interessantes
embora sob angulações que destacam questões diferentes. Guido Araújo, fala
desta exibição como um dos momentos mais memoráveis das Jornadas, por-
que estava cheio, e as pessoas estavam ansiosas e curiosas por ver o filme,
participando ativamente dos debates. Luiz Orlando, fala mais do aspecto da
censura, quando nos relatou que foi ele quem escreveu a ficha que foi enviada
para a censura, e burlando as determinações desta, disse apenas que o filme
tratava de uma festa e o filme foi liberado. Ocorre que no dia da exibição, um
censor estava presente, e ao assistir o filme, ficou chocado com o que viu, e
quando foi pedir satisfações a respeito do filme, este já havia desaparecido.46

Estes relatos nos ajudam a sentir com mais proximidade qual era o clima
da Jornada, ainda que mesclada por fortes componentes afetivos. Através deles
é possível apreender que as exibições das Jornadas tinham uma participação
que poderia encher um espaço onde cabiam 200 pessoas, o que é significativo
para um evento que se reivindica cultural em Salvador, na década de 70, e
ainda sob a ditadura militar. E pode indicar caminhos para compreendermos
um pouco mais da atuação da censura e das estratégias de burla adotadas que
possibilitavam a chegada e exibição de filmes que em outros espaços não eram
exibidos.

46 Cf. Guido Araújo (1972); Luis Orlando Op cit
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