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APRESENTAÇÃO

Investigando Natal e o seu cinema
Natal: CinemaCidade é um trabalho contínuo de pesquisa e criação sobre
as relações possíveis entre as imagens e as territorialidades presentes nos
filmes que registram a cidade do Natal (RN) e seus arredores. Um projeto
que teve início com duas pesquisas de mestrado que se aproximaram para
investigar os modos de representação, discurso, espaço, imagem e imaginação, presentes e ausentes na dinâmica cinema-cidade local.
Um trabalho que começa com uma cartografia das quatro zonas da capital,
um recorte imagético-espacial que nos permite observar quais as territorialidades audiovisuais imaginadas até agora pelo cinema local. E, ao mesmo
tempo, uma cartografia que nos permite recontextualizar as imagens que
constroem a cidade e a cidade que convoca as imagens.
Buscamos com o Natal: CinemaCidade imaginar outras possibilidades de
espaço-cinema e de imagem-cidade. Para isso, nesta primeira etapa do
projeto, apresentamos quatro trabalhos que se encontram na intersecção
entre o ensaio e o audiovisual: dois filmes-ensaio inéditos; três ensaios
textuais; uma mostra de filmes com 16 curta-metragens; e uma exposição
virtual com três experimentos visuais.
Natal: CinemaCidade foi lançado em 2021 no formato online. Neste catálogo
reunimos os textos e as informações sobre todos os filmes que integraram
o nosso projeto. Agradecemos a todes os realizadores e colaboradores. Boa
leitura!
Diana Coelho e Jefferson Cabral

>>>

IDEALIZADORES DO NATAL: CINEMACIDADE

IR PA R A S UM Á R I O
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Apresentamos aqui dois filmes-ensaio inéditos realizados a partir da
apropriação e ressignificação de trechos de produções audiovisuais feitas na
cidade do Natal. São filmes que surgem do cuidado, da pesquisa e da crença
no cinema potiguar; assim como na possibilidade de invenção, desconstrução e de fabulação de outras narrativas visuais sobre a cidade.

F I L M E S - E N S A I O

Em Rastros que deixamos, de Diana Coelho, três histórias são recuperadas
de uma cidade fragmentada por imagens, memórias e desejos de vida. E em
Cidade sempre nova, de Jefferson Cabral, somos postos à frente da história,
dos discursos e das imaginações sobre a cidade do Natal que o cinema rompe,

>>>

registra e reproduz.

IR PA R A S UM Á R I O
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Rastros que deixamos | Ensaio . 2021 . 10’’

Cidade sempre nova | Ensaio . 2021 . 24”

SINOPSE

SINOPSE

Aqui, é sempre terra de passagem. A partir da apropriação de imagens de
arquivo de filmes feitos em Natal (RN), este filme-ensaio transita pela cidade,
tendo como fio condutor três histórias em constante fabulação.

Uma cidade feita de cinema. Um cinema que imagina a cidade do Natal.


FICHA TÉCNICA
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Vozes Franco Fonseca, Priscilla Vilela e Naara Martins Roteiro e Direção Diana Coelho Pesquisa
Diana Coelho e Jefferson Cabral Produção Diana Coelho, Flávia Junqueira, Jefferson Cabral
e Tereza Duarte Montagem e Finalização Pipa Dantas, edt. Som Direto, Desenho de Som e
Mixagem Ricardo Felix Design Thuan Duarte Assessoria Jurídica Ana Flávia Ferreira.

Roteiro, Direção e Montagem Jefferson Cabral Pesquisa Diana Coelho e Jefferson Cabral
Produção Diana Coelho, Flávia Junqueira, Jefferson Cabral e Tereza Duarte Produção
Executiva Diana Coelho Assessoria Jurídica Ana Flávia Ferreira Orientação Acadêmica
Rodrigo Almeida.

Diana Coelho é produtora e realizadora audiovisual, atuando nos eixos
de produção de conteúdo, formação e exibição audiovisual. Iniciou sua
trajetória junto ao Coletivo Caboré Audiovisual entre 2013 a 2019, tendo
colaborado ainda com projetos como Mostra Trinca Audiovisual, Mostra
Macambira, Urbanocine, dentre outros.

Jefferson Cabral é pesquisador, realizador e editor de vídeo. É graduado
em História e Audiovisual, especialista em Cinema e mestre em Estudos
da Mídia, pela UFRN.
CONTATO

CONTATO

casaquatroseis@gmail.com
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dianaxcoelho@gmail.com
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PARA [DES]TERRITORIALIZAR OS FILMES
Reflexões a partir de uma curadoria
Por Diana Coelho e Jefferson Cabral

Não se vive em um espaço neutro e branco; não se vive,
não se morre, não se ama no retângulo de uma folha de
papel. Vive-se, morre-se, ama-se em um espaço quadriculado, recortado, matizado, com zonas claras e sombras,
diferenças de níveis, degraus de escada, vãos, relevos,
regiões duras e outras quebradiças, penetráveis, porosas.
Michel Foucault, O corpo utópico, as heterotopias.



M O S T R A

D E

F I L M E S

Imaginemos uma personagem que acorda desmemoriada
em algum ponto desconhecido de uma cidade qualquer .
Ao lado das perguntas-chave sobre qual o locus social
desta personagem e quem produzirá as imagens desta
narrativa, interpelamos sobre o espaço, em qual parte
desta cidade ela irá despertar? E mais adiante, em quais
espaços da cidade ela irá refazer a sua identidade
perdida? Como ela refará a si ao caminhar por locais
públicos, privados, abertos, fechados ou de passagem?

¹

>>>

Agora, pensando na cidade do Natal como a locação para
esta história de busca por uma memória, quais serão os
bairros escolhidos para dar sentido à vida desta personagem? Em que direção ela dará seus passos: ao norte,
sul, leste ou oeste da cidade? A partir dos arredores, do
centro ou de suas margens?

IR PA R A S UM Á R I O

1. Uma pergunta dispara-



dora inspirada pelo filme
Janaína Colorida Feito o Céu
(2014), de Babi Baracho.
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2. FOUCAULT, M. O corpo

utópico, as heterotopias. São
Paulo: Edições n-1, 2013, p.
20.

3. ARRAIS, R.; ANDRADE, A.;
MARINHO, M. O corpo e alma
da cidade: Natal entre 1900 e
1930. Natal: EDUFRN, 2008,
p. 13.

As Zonas Norte, Sul, Leste e Oeste são planos urbanísticos que apresentam paisagens diversas, porém localizáveis e reconhecíveis por aqueles que vivem na cidade.
Essas paisagens, assim como seu reconhecimento, são
perceptíveis na totalidade dos filmes produzidos em
Natal. O registro imagético do espaço urbano ou a imaginação narrativa do contraespaço resguarda os aspectos
de corpo e alma da cidade , ou seja, a dimensão material
e cultural de cada uma das zonas.

³

²

Os filmes são tomados aqui como evidências da invenção
destes espaços, eles marcam uma diferença entre a
cidade sentida na rua e a olhada na tela, da mesma forma
em que observamos a distância que há entre a cidade
planejada e aquela vivida no cotidiano. Ainda assim, as
imagens que os[as] realizadores[as] criam são arquivos
do presente, indícios de um território marcado por
uma estrutura colonial-capitalista, mas também pelos
movimentos de insubordinação daqueles que vivem na
cidade.

>>>

Assim, o desenho desta mostra se dá pelo espelhamento
entre o espaço fílmico (das locações) e o espaço da cidade
(do cotidiano), no qual são articuladas narrativas que para
além da imagem como registro, querem fabular afetos
IR PA R A S UM Á R I O

⁴

e dissidências, posicionar histórias, antidisciplinas
subalternidades.

e

4. CERTEAU, M. A invenção

do cotidiano: 1, artes de fazer.
Petrópolis: Vozes, 1994, p.
42.

Esta mostra online reúne 16 filmes que cartografam a
cidade do Natal ao longo de quatro programas. O caráter
virtual desta mostra permite ao visitante escolher por qual
sessão começar a assistir os filmes. Assim, deixamos em
aberto qualquer centralidade ou preferência de escolha
pelo início e fim da mostra. Neste princípio curatorial da
[des]territorialização, os filmes em relação às zonas da
5. HOOKS, B. Olhares negros:
cidade são agenciadas para um olhar opositor , aos raça e representação. São
Paulo: Editora Elefante, 2019,
espectadores pertence a montagem do olhar em relação p. 227.
ao seu entorno.

⁵

Com o programa Natal Zona Leste acompanhamos
práticas cotidianas desafiadoras à ideia hegemônica de
cidade. Em Cidade Descoberta (2021), de Julia Donati
e Vivian Moura, um grupo de skatistas ocupa o espaço
urbano, que a princípio não foi pensado por e para elas.
Em Véu (2021), de Stéphanie Moreira, a performance de
Inddigente Zu nos convida a questionar e a refazer leituras
das corpas e do espaço citadino banhados pelas águas
sagradas do Rosário. Já Entre Calçadão e Quebra-mar
(2019), de Pedro Lucas, são reunidos em forma de testemunho os relatos dos vendedores das praias do litoral
leste, em gestos antidisciplinares para sobrevivência.
Enquanto que em Ribeira Velha de Guerra (1993), de
Augusto Lula, o filme mais antigo da mostra, revelam-se
camadas de discursos sobre a cidade baixa, ideias sobre
a cidade que sobrevivem nas ruínas do bairro.
Outro grupo de filmes, no programa Natal Zona Oeste,
reúne quatro documentários em que seus personagens
W W W.NATALCI N EMAC IDAD E.COM.BR
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Esta curadoria reúne fragmentos desta investigação entre
a cidade e a memória. Uma busca por identidades sociais
e espaciais dentro dos filmes potiguares, uma pesquisa
das imagens e dos discursos sobre o habitar a cidade do
Natal. Para nós, o desenho desta pergunta contorna as
territorialidades que dividem e unem os cotidianos dos e
das natalenses.

16
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Já no programa Natal Zona Norte, encontramos os afetos
e conflitos no espaço da cidade. Em Te Guardo no Bolso da
Saudade (2021) de Rosy Nascimento, uma filha escreve
uma última carta para a sua mãe. E em Ainda que Eu Ande
Pelo Vale da Sombra da Morte (2018), de Helio Ronyvon,
outra filha e mãe se protegem como forma de seguir em
frente. Já em Existe Vida na Moema (2018), de Jayne
Pereira, existe um ato de registro in loco dos processos
sociais e urbanos vividos pelos moradores da Av. Moema
Tinoco, mais um capítulo nas histórias de desapropriações da cidade. E em Rap presenta (2015), de Wallace
Yuri e Luara Schamó, ocorre o registro da primeira edição
do Festival RAP presenta, um processo cultural jovem em
curso de força inevitável.

>>>

Por fim, no programa Natal Zona Sul, histórias originárias
e fabulações históricas repartem o espaço com narrativas
de transformação interna. Em Curta os Congos (2021), de
Raquel Cardozo, conhecemos a ancestralidade quilombola da Vila de Ponta Negra partilhada pela sabedoria do
IR PA R A S UM Á R I O

Congo de Calçolas. E em 44 (2018), de Henrique Arruda,
imaginamos junto ao mar uma paixão entre dois homens
durante o ano de 1944. Já em Vai Melhorar (2020), de
Pedro Fiuza, uma mulher intervém no estado das coisas em
uma cidade que lhe é estrangeira. Enquanto em Womaneater (2020), de Paula Pardillos, outra mulher se vê tendo
de lidar com as sombras do que restou de um relacionamento abusivo.
Longe de instituir com os filmes uma delimitação rígida
das identidades destas zonas, a estratégia de partilha
desta curadoria segue um movimento de separar na ida,
mas de reunir na volta. Os filmes estão aqui programados
para estimular questões quando eles estão situados no
mapa. Localizá-los, assim, se configura como um gesto
político, para em seguida nos abrirmos para uma fruição
expandida de suas narrativas, que extrapolam quaisquer
delimitações.
Partilhamos aqui os filmes que exercem em nós a atividade de pensamento e imaginação sobre a cidade que
habitamos. São imagens que arquivam um presente
[in]visível aos olhos daqueles que [des]conhecem seus
lugares. Nosso esforço foi de reconhecer nas obras o
espaço social dado pelas imagens; são filmes que interpelam uma memória sobre a cidade também naquilo
que relaciona-se aos discursos de quem filma e do que é
filmado.
Ao ver os filmes a partir desta leitura dos territórios, apresentamos as obras para o olhar desejante de
movimento e para o caminhar na cidade com as imagens.
É se localizar e se perder dentro do filmes.
W W W.NATALCI N EMAC IDAD E.COM.BR
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lutam pelo direito de existir. Bascuio (2019) de Tupan
Diego, constrói um relato conciso dos trabalhadores que
recolhem o lixo por toda a cidade. Em Leningrado, Linha 41
(2017), de Dênia Cruz, ocupar não uma opção, é um firmamento do Assentamento 8 de Março pela construção de
moradias e garantia de seus direitos na cidade. Em Abraço
de Maré (2013), de Victor Ciriaco, uma família ribeirinha
resiste e habita a cidade às margens do rio Potengi. E em
Performance (2017), de Karina Moritzen, acompanhamos
um dia na vida da artista Potyguara Bardo, que compartilha a sua história como drag queen numa cidade sem
identidade.
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Como primeiro território tomado, ao leste foi se conformando um
projeto de vida colonial-capitalista para a cidade sempre nova.
Neste programa acompanhamos o caminhar como ato de desafio,
descobrimos outros desejos e corpos dissidentes, práticas
cotidianas e insinuadas.

21
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Direção Julia Donati e Vivian Moura
Roteiro Vivian Moura Produção
Julia Donati e Vivian Moura Filmagens Julia Donati, Luciana Barreto,
Sabrina Duarte, Vivian Moura Edição
Julia Donati

Performance e Maquiagem Inddigente Zu Narração Franco Fonseca
Direção e Imagens Stéphanie
Moreira Texto Murilo Carvalho
Fotografia e apoio Sarah Esli
Montagem e Edição Inajara Diz
Música Kleber Moreira Styling e
tecidos Stéphanie Moreira e Judson
Andrade Apoio Cláudia Moreira

Cidade Descoberta | Documentário . 2021 . 07’03”

Véu | Performance . 2021 . 02’53”

SINOPSE

SINOPSE

Cidade descoberta é um curta documental que busca trazer a poesia das ruas e um
outro olhar sobre a cidade através da experiência de duas skatistas, Julia e Vivian.

Vídeo performance, manifesto às diversidades, à vida, às estéticas afrodiaspóricas. A
Negro Charme convida a Inddigente Zu a coroar-se e expandir nossas perspectivas.

Cidade Alta

Passo da Pátria

DIREÇÃO

Julia Donati é formada em Design Gráfico e Pós-Graduada em Produção de
Documentários. Realizou diferentes produções audiovisuais, dentre elas o videoclipe da música Carnaval da banda Ardu, o roteiro do documentário Valsa dos
Rumos e direção no curta-metragem Planta Carne. Trabalhou como assistente de
fotografia no curta Sideral.
CONTATO

juliagdonati@gmail.com

Vivian Moura é graduanda em Audiovisual, transitando pela produção, arte, foto,
roteiro, som, continuidade, direção e curadoria, colaborou em obras como Cordel
da Vila, Lemniscata, Womaneater, Dança das Sombras, Entre Telas, Programa
Memória Viva e Festival Curva do Rio.
CONTATO

ZONA LESTE
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DIREÇÃO

Stéphanie Moreira é uma mulher experimental. Mulher preta e mãe, macumbeira,
militante do movimento negro, capoeirista angoleira. Brotei do chão no agreste
potiguar. Poeta, tenho insistido em não perder novamente minha voz. Escura demais,
arredia, digo verdades desafinadas, minha música não sei por onde anda, mesmo
assim eu danço. Performer, meu corpo fala nas ruas, no mato, nas encruzilhadas,
sobre as proibições que pesam sobre os corpos de mulheres negras. Também antropóloga, trabalho com a criação de memórias por populações subalternizadas no
Brasil. Criadora da Negro Charme Moda Afropotiguar. Brinco de criar imagens com
câmeras de celular.
CONTATO

stecamposmoreira@gmail.com
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vivianmoura.contato@gmail.com
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Direção, Montagem e Som DiretoPedro Lucas Produção Lenon Silva
e Pedro Lucas Câmera Lenon Silva,
Pedro Lucas e Nicholas Marcelino

Direção Augusto Lula Roteiro
e Seleção de Texto Adriano de
Souza Narração Paulo César Peréio
Produção Danielle Brito Imagens
Tom Mix Edição Adalberto Júnior
Operador de VT Rodivan Sérgio
Contra Regra Jacozinho Gentil

Entre Calçadão e Quebra-mar | Documentário . 2019 . 45’56”

Ribeira Velha de Guerra | Ensaio . 1993 . 8’

SINOPSE

SINOPSE

Localizada em Natal, Rio Grande do Norte, no bairro de mesmo nome, a Praia do Meio
foi até meados da década de 80 a mais turística da cidade, com o tempo perdeu seu
posto para a Praia de Ponta Negra, e tornou-se um destino local. Mesmo com essa
mudança, gerações de trabalhadores ainda têm na Praia do Meio (e por extensão praia
do Forte e dos Artistas) a base de seu sustento ou uma segunda renda para a família.
O documentário “Entre calçadão e quebra mar” atravessa memórias, experiências e
opiniões dos frequentadores mais assíduos da praia, que vivem e respiram seus ares
no cotidiano, buscando diferenças e semelhanças com a visão de lazer comumente
associada ao local. Esse também é um filme sobre ouvir, onde a expressão é a
imagem que acompanha todo o discurso, inspirado nos documentários que amo,
como também na vontade de torná-lo real e fazer algo que se deseja.

O vídeo traz a história da ascensão e queda de um bairro, a Ribeira, através da sua
arquitetura devastada, em paradoxo com as memórias de Lair Tinoco quando de uma
Ribeira efervescente de vida, trabalho e gente.

DIREÇÃO

IR PA R A S UM Á R I O

Ribeira

Eu sou Pedro Lucas da Silva Rebouças, fotógrafo e cinegrafista, moro em Natal
no bairro das Rocas. Gosto de sempre tentar me envolver com o documental.
Atualmente sinto muita falta de sair para rua fazer algumas fotos, parece que já
faz muito tempo.

DIREÇÃO

CONTATO

CONTATO

pedrolucasdsr@gmail.com

augustolula61@gmail.com

ZONA LESTE
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Santos Reis e Praia do Meio

>>>
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Augusto Lula é diretor de vídeos desde 1982. Atua na direção de vts publicitários
e campanhas políticas há 30 anos. De formação autodidata, é um apreciador de
Glauber Rocha cuja obra é fonte de inspiração e referência para seu trabalho.
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Ao oeste foi desenhada a distância, a nomearam periférica e
suburbana. Com os projetos habitacionais deu-se permissão à
especulação, mas também à esperança. Neste programa, viver
no limite é a medida para continuar. São maneiras de habitar o
território apesar da distribuição desigual de forças, são manobras
entre as margens.

Cidade Nova
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Roteiro Rafael Maurício Direção e
Montagem Tupan Diego Produção
Paulo Vinícius Assistente de
Produção Rafael Maurício Direção
de Fotografia Wash Dantas Op.
de Câmera Edimar Rocha, Paulo
Vinícius, Tupan Diego e Wash Dantas
Som Direto e Op. de Áudio Alex
Lobato Pará

Roteiro e Direção Dênia Cruz A. de
Direção e Colab. no Roteiro Luara
Schamó D. de Produção Wallace
Yuri A. de Produção Davis Josino
D. de Fotografia Julio Castro A.
de Som e Fotografia Gustavo
Guedes Som Direto Pedro Medeiros
Montagem e Finalização Fernanda
Gurgel Ed. de Som e Mixagem Jota
Marciano T.S.O. Rosa de Pedra P.
Local Edson Feliciano Imagens
de Drone Ricardo Lago Acessibilidade Rafael Garcia Loc. de Rádio
Russa Mateus Cardoso Controller
Davis Josino Design Jean Sartief
P. Executiva Suerda Morais A.
Jurídica Cassio Hazin A. Contábil
Pedro Cunha Consult. de Pesquisa
Jucilene Silvestre e Wellington
Bernardo Pesquisa Dênia Cruz,
Luara Schamó, Wallace Yuri D.
Projeto Dênia Cruz, Rômulo Sckaff
e Alexandre Santos Segurança
Kleber Emidio

Documentário . 2019 . 6’

Planalto e Guarapes

Documentário . 2017 . 20’

SINOPSE

SINOPSE

Claudionor é um catador apaixonado pelo lixo. Na infância, foi empurrado para um
lixão e, logo depois, nasceu uma paixão que virou o seu meio de vida, dando valor ao
que a sociedade descarta - a mesma sociedade denunciada por Márcio, um gari que
cotidianamente varre as ruas da cidade e relata os abusos cometidos pelos cidadãos
mostrando as consequências desses atos e suas implicações. Emília, uma engenheira
sanitarista, é mãe e dona de casa consciente. Ela mostra como é possível ter uma
relação sustentável com os resíduos e o valor do lixo para o planeta e os indivíduos
que nele vivem.

Na madrugada da sexta-feira santa de 2004 inicia-se uma ocupação. Cerca de
120 famílias armam seus barracos e começam a luta pelo direito à moradia. Surge
o assentamento Leningrado em Natal, uma alusão a cidade soviética sitiada em
1941 durante a segunda guerra mundial. Ambos lugares de resistência e dignidade.
Após anos de existência, Leningrado ainda não tem serviços básicos como escola,
saúde, segurança e lazer. Sua única ligação com a cidade é a linha 41, que precisa
ser ampliada. Leningrado, Linha 41 é uma história de luta por direitos humanos.

IR PA R A S UM Á R I O

DIREÇÃO

Tupan Diego começou como editor em uma emissora de TV local e partiu para
produtoras como freelancer após dois anos. Cursou publicidade mas desistiu e
caiu de cabeça no audiovisual. Hoje com sete anos no mercado, Tupan atua como
diretor de cena, diretor de fotografia e editor de imagens. Já fez centenas de filmes
publicitários e três filmes no cinema potiguar.

Dênia Cruz é documentarista e produtora audiovisual, especialista em Cinema e
mestre em Estudos da Mídia. Tem cerca de 20 anos de experiência em produções
audiovisuais e reportagens, atuando em produtoras e TVs do RN. Docente externa
da UFRN na Pós-graduação Especialização em Documentário. Foi presidente e
membro da diretoria da ABDeC-RN (Associação Brasileira de Documentaristas e
Curta-metragistas do RN) de 2013-2017. Foi também produtora do projeto cultural
Mostra Trinca Audiovisual.

CONTATO

CONTATO

tupandiego@gmail.com

deniafcruz@yahoo.com.br

DIREÇÃO

>>>

Leningrado, Linha 41 |

ZONA OESTE

Bascuio |
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Direção, Câmera e Edição Karina
Moritzen Performance Potyguara
Bardo Assistente de Câmera e
Produção João Augusto Captação
de Áudio Gustavo Guedes Edição
de Som Vitória Nogueira Ilha de
Edição Andressa Dantas

Direção Victor Ciriaco Roteiro
Victor Ciriaco, Luara Schamó e Helio
Ronyvon Produção Executiva Helio
Ronyvon Direção de Produção
Beatriz Tanabe Produção Beatriz
Tanabe e Ixion Fonteneles Direção
de Fotografia Victor Ciriaco e Luara
Schamó Som Direto Helio Ronyvon e
Bárbara Neves Montagem e Finalização Pipa Dantas Trilha Pedras
Leão Arte Eduardo Schamó

Performance | Documentário . 2017 . 09’41”

Abraço de Maré | Documentário . 2013 . 16’10”

Cidade da Esperança

Nordeste

SINOPSE

SINOPSE

Performance acompanha um dia na vida de Potyguara Bardo, antes do lançamento
de seu disco que conquistou uma legião de fãs e alçou sua carreira a nível nacional.
Enquanto Poty conta sua história como drag queen, o filme mostra imagens da
rua na Cidade da Esperança onde a performer cresceu. Em seguida, o espectador
acompanha a montagem de Potyguara e escuta a visão da artista sobre o cenário
artístico natalense. Por fim, Potyguara entrega uma performance em meio ao caos
urbano da cidade do Natal.

O dia a dia de quem mora em um centro urbano é sempre atribulado. Porém, bem
no meio disso tudo, cinco pessoas vivem na mais pura sintonia entre a natureza e a
cidade. Do asfalto ao mangue, o curta-metragem documental “Abraço de Maré” traz
para a tela a história de vida de uma família ribeirinha, que mora em uma casa de
taipa às margens do rio Potengi. Esse filme nos leva a refletir sobre essa dualidade
e sobre o quanto a realidade que nos parece ser tão distinta nos é, na verdade, tão
próxima.

ZONA OESTE
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DIREÇÃO

DIREÇÃO

Karina Moritzen é mestra em Estudos da Mídia pela UFRN, e doutoranda em
Comunicação na UFF. Além da carreira acadêmica, foi vocalista da banda potiguar
de punk feminista Demonia e produtora cultural independente na Brasinha
Produções.
CONTATO

karina.moritzen@gmail.com

Victor Ciriaco iniciou sua carreira no audiovisual através do curso de Comunicação Social: Rádio e TV na UFRN. Seu primeiro contato com o cinema se deu pelo
documentário Abraço de Maré (2013), o qual dirigiu e roteirizou. O filme participou em diversos festivais de diferentes estados brasileiros e também fora do
Brasil, e soma mais de trinta prêmios recebidos. Pouco tempo depois, se uniu
aos realizadores do Coletivo Caboré, e juntos produziram diversas obras, sendo a
última delas a websérie Septo, pela qual ganhou prêmio de Melhor Direção no SP
WebFest. Atualmente, atua como produtor de conteúdo para Internet na Flocks
TV, no Rio de Janeiro.
CONTATO
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victorcciriaco@gmail.com

30

31

NATAL

ZONA
NORTE
IR PA R A S UM Á R I O

W W W.NATALCI N EMAC IDAD E.COM.BR

IR PARA S U MÁRIO

>>>

>>>

Ao norte batizaram como o outro lado. Antes mesmo da travessia
da ponte e dos conjuntos habitacionais populares, os povos originários já cruzavam o rio de lá pra cá. Neste programa encontramos
afetos e confrontos no espaço da cidade, são memórias inscritas
nas casas, no rio e no mar. Defesas e elaborações de identidades
nas ruas, nos muros e na arte.
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Direção Rosy Nascimento Roteiro
Rosy Nascimento e Brunelita Nascimento A. de Direção Manul Lira
Direção de Arte Rosy Nascimento
e Manul Lira Direção de Produção
Allyne Paz A. de Produção Evelyn
Santos Direção de Fotografia
Álvaro Miranda A. de Fotografia
Elderlanne Tibiano Som Direto
Kaê Coord. de Pós-Produção Rosy
Nascimento Montagem e Finalização Fábio de Oliveira Mixagem
Ricardo Félix Produção Executiva Diana Coelho A. de Produção
Executiva Rosy Nascimento Still
Manu Freitas Motorista Vicente
Bezerra Ilustrações Jane Gomes
Design Thuan Duarte Distribuição
Tarrafa Produtora Acessibilidade
COM Acessibilidade Comunicacional

Elenco Principal Priscilla Vilela
e Múcia Teixeira Elenco Secundário Jaqlino, Márcia Lohss e Pedro
Medeiros Roteiro e Direção Helio
Ronyvon Assist. de Direção André
Santos, Diana Coelho e Victor
Ciríaco Produção Executiva Débora
Medeiros Direção de Produção
André Santos e Diana Coelho A. de
Produção João Pinheiro Direção
de Fotografia, Iluminação e
Color Grading Johann Jean A. de
Fotografia Vitória Real Som Direto
Pedro Medeiros P. de elenco Márcia
Lohss Direção de Arte Babi Baracho
Montagem Pipa Dantas Desenho
e Mixagem de Som Ricardo Felix
Legendagem (Inglês) André Santos
Tradução Babi Baracho Captação
de verba André Santos, João
Pinheiro e Luana França

Te Guardo no Bolso da Saudade | Ensaio . 2021 . 11’02”

Igapó e Redinha

Ainda que Eu Ande Pelo
Vale da Sombra da Morte | Ficção . 2018 . 09’25”
Igapó

SINOPSE

Filha tece memórias sobre a sua mãe.

SINOPSE

>>>

 iana e Zefinha sempre viveram uma para a outra. Sobreviver é um desafio diário e
C
saber perdoar sem lembrar do passado vai ser fundamental para poder seguir em
frente.
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DIREÇÃO

Rosy Nascimento é Bacharel em Comunicação Social: Audiovisual (UFRN). Integra
o coletivo de cinema negro Mulungu Audiovisual. Coroteirizou o curta-metragem
Em Reforma (Caboré Audiovisual, 2019). Dirigiu e roteirizou o curta-metragem
Asfixia (70 Olhares Sobre Direitos Humanos, 2020) e o filme-ensaio Te guardo no
bolso da saudade (Mulungu Audiovisual, 2021).

Helio Ronyvon é graduado em Rádio e TV e mestre em Estudos da Mídia. Roteirista dos longas Todas as Cores do Branco e Meu Sofá, e dos curtas No Fim de Tudo
e Três Vezes Maria. Diretor e roteirista de Sêo Inácio (ou o Cinema do Imaginário) e
produtor executivo de Abraço de Maré. Foi assistente criativo na Chatrone, criadora
das séries Gaby Estrella e Juacas, e do longa Festa no Céu.

CONTATO

CONTATO

rosydnascimento@gmail.com

helioronyvon@gmail.com
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Roteiro e Direção Jayne Pereira
Edição Jayne Pereira e Ana Gabriela
Macêdo

Direção, Fotografia e Som direto
Wallace Yuri e Luara Schamó
Montagem, Finalização e Projeto
Gráfico Wallace Yuri

Existe Vida na Moema | Documentário . 2018 . 10’40”

Rap presenta | Documentário . 2015 . 15’12”

Pajuçara e Lagoa Azul

Lagoa Azul e Pajuçara

SINOPSE

SINOPSE

Relatos de moradores da Av. Moema Tinoco e da comunidade do Gramorezinho sobre
as desapropriações e transformações urbanas na área.

Para celebrar a grande festa do Hip Hop, o espaço Jesiel Figueiredo, Zona Norte
de Natal/RN, recebeu a primeira edição do Festival RAP presenta que ousou reunir
representantes do graffiti, artes plásticas, break (dança de rua) e o rap em suas
mais diversas expressões. Neste registro, Mc’s e bandas dialogam sobre desafios,
conquistas e expectativas dentro da cena do Hip Hop Potiguar.

ZONA NORTE
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DIREÇÃO

Wallace Yuri nasceu no RN, Brasil. Graduado em Comunicação Social: Rádio e TV
(UFRN). Atua há mais de 10 anos no audiovisual e outras artes. Em 2015, criou a
Camará Filmes e faz parte da ABOCA Audiovisual, no qual, se dedica em ambas à
produzir conteúdos autorais.
DIREÇÃO

Jayne Pereira é arquiteta urbanista e realizadora audiovisual independente,
adentrou no universo do audiovisual durante a graduação, aprofundando
suas experimentações durante seus estudos na Filadélfia (EUA). Considera o
documentário uma forma de apreender realidades sensorialmente, sejam inusitadas, belas ou hostis.
CONTATO

jayne.lp@gmail.com

CONTATO

wyurisantos@gmail.com e
Luara Schamó é formada em Rádio & TV pela UFRN (2013), trabalha com
produção audiovisual e cultural desde 2008. Desenvolve consultoria narrativa,
produção de festivais de cinema e é brincante na cultura popular.
CONTATO
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luaraschamo@gmail.com
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Extensão para a cidade do sol, seu caminho foi aberto por uma
longa estrada de guerra, depois por uma via à beira-mar. Prolongamentos do capital e do turismo. Neste programa, histórias originárias e fabulações históricas repartem o espaço com ficções
internas, demarcando metamorfoses no corpo e imaginação do
espaço.
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Entrevistados Cassio Carlos de
Lima, Joka Lima, Mestre Pedro
Santos Correia e Zulima Maria
Oliveira do Nascimento Direção e
Roteiro Raquel Cardozo da Silva A.
de Direção e Edição Davi Revoredo
Cinematografia Davi Revoredo,
Johann Jean e Julio Schwantz
Fotografia Still Caubi Matias Dantas
Mixagem de Som Paolo Araújo
Técnica de Som Marina de Lourdes
Direção de Arte Irapuan Júnior
Designer Cristina Pérez Produção
Executiva Carla Mariane Dantas A.
de Produção Bubu Seabra e Ranah
Duarte Pesquisadores Geraldo
Barbosa de Oliveira Júnior, Julia
Monteiro Oliveira Santos e Mestre
Pedro Santos Correia Musicistas
Elzo Silva, Ranah Duarte e Tiquinha
Rodrigues Dançarina Nimba Hadiya
Imagens de Arquivo Joka Lima e
Garibaldina Cortez

Roteiro, Produção e Direção
Pedro Fiuza P. Executiva Mariana
Hardi D. de Fotografia Kako
Gomes D. de Arte Michele Dalpasqual Montagem Aristeu Araújo 1ª
A. de Direção Mateus Cardoso
2ª A. de Direção Carlos Segundo
D. de Produção Babi Baracho
A. de Produção Luiza Oest A.
de Fotografia Julio Schwantz A.
de Arte Vitória Ventura Design
Gráfico Vítor Bezerra Decoração
de Set Daniel Torres Maquiagem
e Cabelo Walkir Campos Som
Eduardo
Pinheiro
(Estúdios
Megafone) e Miguel Sampaio
Desenho de Som e Mixagem
Luiz Lepchak O. de Boom Miguel
Sampaio e Vamz Hoffmans O.
de Câmera Kako Gomes, Julio
Schwantz e Pedro Fiuza Chefia
de Elétrica Cleyton Lima Maquinária Pedro Cruz e Wellington
Fernandes
Claquete
Mateus
Cardoso Logagem Julio Schwantz

Curta os Congos | Documentário . 2021 . 09’35”

Vai Melhorar | Ficção . 2020 . 17’19”

SINOPSE

SINOPSE

Curta os Congos se inspira na sabedoria do Mestre do Congo de Calçolas da Vila de
Ponta Negra, Pedro Correia, nativo, pesquisador orgânico da comunidade e referência
na cultura local. O Curta os Congos apresenta a história de Mestre Pedro Correia,
seus medos e sonhos. Mas não só! Sua história transborda a individualidade e nos
chama para a consciência coletiva e fortalecimento da cultura e memória local.

Nos bastidores de uma campanha política para prefeito a apresentadora Luísa sofre
com a difícil convivência entre os colegas de trabalho. É a última semana antes do
primeiro turno e Luísa, longe de sua cidade e sua família, descobre um escândalo
que pode comprometer toda a eleição. Agora ela precisa decidir não só o seu destino,
mas o de uma cidade inteira.

Vila de Ponta Negra

Lagoa Nova

ZONA SUL
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DIREÇÃO
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Raquel Cardozo é formada em Serviço Social pela UFRN. Lançou o seu primeiro
documentário Não Estamos à Venda em 2019, resultado do trabalho desenvolvido na comunidade junto ao projeto Vir-A-Vila e do mestrado em Serviço Social.
Em 2020 construiu o roteiro e direção do documentário Salve Natal: a Cidade é
Nossa conjuntamente com a equipe do grupo Salve Natal. E em 2021 lançou o
curta-metragem Curta os Congos.

Pedro Fiuza nasceu em Natal, em 1986. Estudou Rádio e TV na UFRN, onde especializou-se em Cinema. Dirige e roteiriza ficções, documentários e videoclipes. É sócio-fundador da Casa da Praia Filmes, onde atua como produtor geral. Desempenha
assistência de direção para cinema, publicidade e webséries e também dirigiu para
publicidade, além de atualmente dirigir e criar dramaturgia audiovisual no teatro
no Grupo Carmin. Fiuza assina a Dramaturgia Audiovisual dos espetáculos: Jacy
(2013); Por Que Paris? (2015) e A Invenção do Nordeste (2017). Vai Melhorar é seu
filme de estreia.

CONTATO

CONTATO

raquels-social@hotmail.com

casadapraiafilmes@gmail.com
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Elenco Larissa Brujin, Dudu Galvão,
Sérgio Gurgel Filho, Vanessa
Labre, Vanessa Oliveira Roteiro
e Direção Paula Pardillos A.
de Direção Moana Raquel D. de
Fotografia João Augusto A. de
Fotografia Tobias Nevesilva 2º
A. de Fotografia Gustavo Matos
Direção de Arte Vitória Ventura A.
de Arte Paula Vanina Montagem
e Produção Sihan Felix A. de
Produção Bruna Queiroz, Moana
Raquel e João Cláudio Urbano
Trilha Sonora Original Marc
Abillama Edição, Mixagem de
Som e Efeitos Sonoros Gabriel
Câmara Efeitos Visuais Alex Rodrigues Som Direto Gabriel Câmara
Maquiagem Helena Sebastiana
Continuidade Vivian Moura Eletricista Cleyton Lima P. de Elenco
Bruna Queiroz Colorização e VFX
Alex Rodrigues

Roteiro, Direção e Montagem
Henrique Arruda Voz Fernando
Amaral

44 | Ensaio . 2018 . 02’28”

SINOPSE

SINOPSE

Elisa tenta recuperar sua qualidade de vida, após o fim de um relacionamento
abusivo, enquanto uma assombração torna essa jornada ainda mais desafiadora.

Uma tarde em um estúdio, uma confissão sobre 1944.

Lagoa Nova e Capim Macio

>>>

DIREÇÃO
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Womaneater | Ficção . 2020 . 20”
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Ponta Negra

DIREÇÃO

Paula Pardillos dedica-se a fazer filmes desde 2016. Seus filmes Distorção
(2019) e Womaneater (2020) já obtiveram 15 seleções e 4 prêmios em festivais
e mostras nacionais. Atualmente trabalha em alguns documentários e alimenta
uma coluna crítica, sobre filmes de terror, no site natalense setcenas.com.br.

Diretor, diretor de arte, roteirista, produtor e montador, Henrique Arruda é natural
de Recife (PE), e acumula em sua trajetória a realização de três curtas-metragens
autorais que somam mais de 40 prêmios, e exibições em mais de 100 janelas ao
redor do mundo.

CONTATO

CONTATO

paulapardillos@gmail.com

hickarruda@gmail.com
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Em colaboração ao trabalho de pesquisa e criação do projeto Natal:
Cinemacidade, convidamos três profissionais que pesquisam e realizam
audiovisual na cidade. Nossa intenção foi estimular o pensamento e a
escrita sobre os filmes feitos aqui, motivando uma reciprocidade entre o
ensaio escrito, o cinema e a cidade do Natal.

Nesta primeira edição, Helio Ronyvon escreve o texto A Natal que se faz
em mim, um convite aos leitores para um passeio por Natal e suas bordas
a partir das vidas e histórias individuais representadas em sua cinematografia.

>>>

E N S A I O S

IR PA R A S UM Á R I O

Já Jayne Pereira com o ensaio Percorrendo Natal pelas vias do audiovisual
traz como foco a produção audiovisual local que lança o olhar para regiões
menos privilegiadas e que apresentam conflitos urbanos e problemáticas
sócio-ambientais evidentes.

E no texto Um convite à paisagem sonora urbana e cinematográfica de
Natal, Veruza Ferreira propõe uma discussão sobre como as paisagens
sonoras da cidade do Natal são retratadas em determinadas locações
cinematográficas dos filmes Rap Presenta e Estrondo.

por HELIO RONYVON
helioronyvon@gmail.com

>>>

Graduado em Rádio e TV e mestre em Estudos da Mídia. Roteirista dos
longas Todas as Cores do Branco e Meu Sofá, e dos curtas No Fim de
Tudo e Três Vezes Maria. Diretor e roteirista de Sêo Inácio (ou o Cinema
do Imaginário) e produtor executivo de Abraço de Maré. Foi assistente
criativo na Chatrone, criadora das séries Gaby Estrella e Juacas, e do
longa Festa no Céu.

IR PA R A S UM Á R I O
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Eu te abraço, nossa contingência faz, aqui, agora, matiz
sobre matiz, mistura sobre mistura. Sépia sobre cinza ou
púrpura sobre ouro. Carta sobre carta ou cartas na mesa.
Duas ligas mudam de título, as cartas são arranjadas,
embaralhadas, redistribuídas. Uma tempestade eclode nos
dois campos. Redesenham-se as linhas de força, curvas de
nível, declives, vales. As redes mudam de trama. Quando
um amarelo cai sobre um azul, vira um verde. Mudam
os títulos das alianças, os títulos das ligas. Eu te abraço
Arlequim, eu te deixo Pierrot; tu me tocas duquesa e te
afastas marquesa.
Michel Serres, Os cinco sentidos - filosofia dos corpos
misturados 1.



Uma cidade é composta por paisagens naturais, prédios,
vielas, ruas, avenidas, rios que entrecortam e praias que
margeiam; mas, antes de tudo, uma cidade é edificada
por corpos vivos em circulação; importantes ferramentas
de expressão que se transformam em meio de reconhecimento, afeto e, até mesmo, repulsa ou rejeição. Além do
seu potencial de escrita, o corpo é também um caderno
onde o mundo externo deixa constantes marcas e escreve
histórias individuais, que ajudam a compor a história
coletiva de uma sociedade; a memória de um lugar. Ao
lermos os corpos, lemos também a cidade e vice-versa.

Para lermos o outro em sua subjetividade é fundamental
que coloquemos também nosso corpo como parte de
um todo, parte integrante desse outro a quem pretendemos lançar a busca por significado. Nosso ponto de
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A Natal
que se faz
em mim

TE GUARDO NO BOLSO DA SAUDADE (2021), DIREÇÃO DE ROSY NASCIMENTO
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sentidos - filosofia dos corpos
misturados 1. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 2001, p. 76.

2. Basílio Hallward, perso-

nagem da obra O retrato de
Dorian Gray, de Oscar Wilde,
responsável por pintar o
retrato do protagonista.

3. SERRES, M. Op. cit., p. 72.


4. SODRÉ, M. As estraté-

>>>

gias sensíveis: afeto, mídia
e política. Petrópolis: Vozes,
2006, p. 10.
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Por mais que relute, como Basílio a expor a sua obra e
revelar demasiado de sua alma, é importante partir de
dentro de mim para poder acompanhar o outro em seu
encalço; enfim, “decifro minhas rugas, gravuras do tempo,
escritas a estilo; a alma frequenta este couro acoberto de
inscrições” . Percorro então a cidade através do caminhar
e do olhar das personagens, buscando refletir sobre o
mosaico de vidas que justapostas compreendem a ideia
de cidade para além das fronteiras geográficas, deixando-nos tomar por “estratégias sensíveis, jogos de vinculação
dos atos discursivos às relações de localização e afetação
dos sujeitos” .

Deixei a maternidade Januário Cicco nos braços de minha

³

⁴

mãe e fomos guiados por meu pai em um ônibus emprestado da empresa onde ele trabalhava até nossa primeira
morada no bairro das Quintas, na beira da linha do trem.
Esse foi meu primeiro trajeto. Franzino e doente, acharam
que morreria com menos de um mês de vida; o que não
aconteceu e por isso escrevo. Após as Quintas, Felipe
Camarão, Nazaré e Bom Pastor, chegamos ao primeiro
lugar que compreendi como casa e no qual residi desde
os oito anos de idade: o bairro Novo Amarante, em São
Gonçalo do Amarante. Além de um aspecto periférico,
aprendi a viver à margem.

Estudante e profissional da área do audiovisual, com
uma vida estabelecida quase exclusivamente em Natal,
São Gonçalo se tornou uma cidade dormitório para mim.
Dormia na rua Bacharel Raimundo Mendes e morava nos
itinerários das linhas 04 e 176, em busca da realização
de meus sonhos. Ao longo de mais de 15 anos, cruzei a
ponte de Igapó e passei a reconhecer cada balanço dos
ônibus, cada parada, assim como os diferentes cheiros
que invadiam as janelas semiabertas. A curva do gancho
de Igapó, o manguezal no nariz ao passar pelo Mosquito.
Ir da zona norte à zona sul, atravessar a ponte. Me sentir
5. Trecho da letra da música
num só lugar .

⁵

Há cinco anos deixei Natal, mas seu horizonte continua
gravado em meu peito e suas memórias adornam meus
dias. Distante geograficamente, o cinema da cidade tem
sido um importante mecanismo de recordação do tempo
vivido e uma ferramenta fundamental para o acompanhamento das modificações pelas quais a cidade tem passado.
Ao entrar em contato com os filmes atualmente produ-
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Zona Norte Zona Sul presente
no CD Dois Tempos da cantora
Khrystal. A composição é de
autoria de Ricardo Baya.
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1. SERRES, M. Os cinco

vista contempla para além das paisagens de um espaço
com suas quinas, bifurcações e nervos; ele determina a
nossa percepção. A relação comunicativa traz ao conhecimento público não apenas uma informação veiculada pelo
enunciado, mas o reconhecimento de uma relação estabelecida entre duas ou mais subjetividades. Dessa forma,
não consigo dar início a uma leitura de parte do corpo-filme da cidade de Natal sem antes explorar e expor o meu
próprio, a fim de descobrir quem é para mim esse outro
de cuja composição sou peça e que se reflete em minha
epiderme como marcas de nascença, rugas de velhice e
feridas em eterna cicatrização. Meu percurso, motivações
e escolhas compõem minha bagagem pessoal e influencia
minha perspectiva sobre o mundo, pois “conhecer as
coisas exige que nos coloquemos primeiro entre elas. Não
apenas em frente para vê-las, mas no meio de sua mistura,
nos caminhos que as unem” .
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7. RANCIÈRE, J. A partilha do

>>>

sensível. São Paulo: Editora
34, 2009.
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8. Personagem protagonista

Como Clarissa que decide ela mesma sair para comprar da obra Mrs. Dalloway, de
Virginia
Woolf.
O
Romance
as flores, me jogo aos acontecimentos das ruas; encontro acompanha um dia na vida
o outro e a sua subjetividade me atravessa. Cada imagem de uma mulher que percorre
a cidade de Londres reflefílmica se torna e reflete uma lembrança; juntas, conca- tindo sobre si e sobre a vida
enquanto cruza, durante seu
tenadas, formam uma memória individual, embebida em passeio, com diversos personagens que vivem também
subjetividade e que não mostram uma Natal real, contem- suas próprias reflexões e
porânea ao momento do registro, mas uma localidade individualidades.
de afetos. Um diário-imagem que se metamorfoseia em
memória. Uma cartografia; um modo “aberto, conectável,
desmontável, composto de diferentes linhas e suscetível
de receber modificações constantemente” que se mostra 9. DELEUZE, G.; GUATTARI,
F. Mil platôs: capitalismo e
imprescindível quando estamos abordando a concepção esquizofrenia. Rio de Janeiro:
Editora 34, 2001, p. 30.
de subjetividades que tem a memória como agente criador.
Costuro uma reflexão sobre a cidade seguindo um fluxo
temporal não linear, um ziguezague entre o ontem, o hoje
e o amanhã; os pés fincados no tempo pensado em detrimento do tempo vivido. Um tempo “aéreo, livre, mais facil10. BACHELARD, G. A dialémente rompido e retomado” . O momento exato em que tica da duração. São Paulo:
Ática,
1988,
p.
24.
“um fato se torna fator”. O tempo no qual o “pensamento
11. Ibid., p. 24.
age e prepara as concretizações do Ser” .

Abro os olhos, viro a esquina da Raimundo Mendes
e caminho pela estrada do Golandim em direção ao
zero-quatro. Espero sob o sol do meio-dia enquanto penso
no infortúnio que é se locomover nessa cidade quando não
se tem transporte privado. O ônibus finalmente chega e
recosto meu corpo cansado na janela, por onde vislumbro
uma igreja católica; a paróquia do Amarante sempre me
remete às quermesses na rua do ginásio, o cheiro de pipoca
e o gosto de maçã do amor.

De relance, vejo pela porta entreaberta da igreja uma
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6. SERRES, M. Op. cit., p. 32.

zidos, me aproximo e passo a conhecer essa Natal que
surge a cada novo nascer do sol e se modifica em cada
poente no rio Potengi, tendo como base e ponto de partida
a memória; tudo o que ela toca e constrói.

Uma obra cinematográfica apresenta o ser humano para
além do desempenho dele dentro do filme. Essa representação vem carregada de afetos e subjetividades. Um filme
exibe para além de uma narrativa, o seu próprio processo
de feitura; traduz em imagem as relações forjadas ao longo
do processo. “Uns olham, contemplam, veem; outros acariciam o mundo ou se deixam acariciar por ele, atiram-se,
enrolam-se, banham-se, mergulham nele e, às vezes, se
esfolam” . Através desse contato, que chega a nos ferir,
marcando nossa pele e modificando nossa subjetividade,
nos misturamos, damos um pouco de nós e recebemos o
que o outro traz. Isso nos faz sentir o mundo de maneira
singular, pois nossa construção pessoal até o ponto do
contato é única. Assim, apresento uma reflexão a respeito
da singularidade, de uma Natal única, presente em mim, e
não de uma cidade generalizada e estereotipada pelo sol.

Busco aqui discorrer sobre a minha cidade, como ela me
toca e se mostra em cada parte de meu corpo quando
lanço um olhar sobre ela. E como meu corpo ocupa, ainda
que distante, as ruas dessa cidade e ajudam a compor sua
paisagem com minhas memórias. Um corpo-caderno cuja
escrita é sobreposta e jamais apagada; corpo à mercê do
fluxo dos acontecimentos, se valendo dos encontros para
construir esse roteiro aberto sobre o mapa da cidade.
Roteiro que se dá no fluxo das palavras e dos olhares
trocados, das histórias divididas, do sensível partilhado .
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Janaína Colorida Feito o Céu
(2014), de Babi Baracho.
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 ruzo um beco estreito com o mesmo medo de quando
C
ainda tinha a certeza de que o muro da Coteminas jamais
sairia dali. Pelo menos isso não mudou. Vou em direção
14. Ainda que Eu Ande Pelo
ao vale da sombra da morte . Chego à rua Felipe dos Vale da Sombra da Morte
(2018), de Helio Ronyvon.
Santos e percorro seu calçamento de paralelepípedos.
Cada emenda entre as pedras me faz recordar a falsa
promessa do asfalto que nunca veio, do saneamento que
não chegou após cada voto dado, do esgotamento que vira
córrego na frente de cada casa. Bato palmas no número
262. Zefinha abre a porta. A abraço e seu cheiro me lembra
a minha avó. Ela me convida para almoçar, diz que está
temperando uma galinha. Abraço sua filha, Ciana, e me
sento naquela pequena casa que frequento há mais de
dez anos. Os olhos de Ciana lembram minha tia Neide e
por uma fração de segundo lacrimejo com o choque do
vento da madrugada sobre mim em um passeio de bugue
ao lado daquela que partiu em 2012.

Somos surpreendidos por fortes batidas no portão de ferro.
Dêda pede para entrar e não permitimos. Está noiada de
craque. Nos seus pés descalços, no medo da sua voz, na
sujeira sobre o seu corpo, eu vejo estampado o descaso do
poder público sobre a população. A sombra da morte paira
sobre a periferia todos os dias, sem exceção de feriado e
dia santo. O pobre é excluído, marginalizado e emoldura
a cidade com seu medo constante da violência policial.
Enquanto, no centro da tela, vemos cores vivas iluminando
o cartão postal.

Um corpo-cidade é vivo. Dentro de cada casa, das quatro
paredes e do teto de cada residência, é onde também
acontecem as transformações celulares que modificam o
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12. A Fé que Restaura

mulher. No pescoço, ela leva um terço, ao seu lado um
santo restaurado por ela. Como que fruto de um dom,
ainda criança, refez as mãos em oração de uma estátua
da igreja de seu povoado. Pintou a imagem com as tintas
do armazém de seu pai. Por coincidência ou destino, ele
tinha todas as cores das quais ela precisava. Desde então,
ela leva a vida à devoção e a restauração de corpos de
gesso; símbolos de sua entrega e crença na fé católica.

Teve dois filhos que se foram com a benção e a certeza de
que os amou. Está só, mas nunca sozinha. O deus no qual
acredita está sempre presente. A fé a restaura e ajuda
a seguir; a continuar sonhando com o dia em que poderá
acolher todos aqueles que não tem um lar. Aqui, ela vive há
tanto tempo que parece já ter esquecido qual a fronteira
entre São Gonçalo e Natal. Uma avenida que corta o corpo da
cidade, separando seus limites, é suficiente para suplantar
os que vivem e necessitam de sua intersecção? Não existem
fronteiras reais quando os corpos são livres de circulação.

Maria do Socorro e sua fé lembram a minha mãe e sua
promessa de só cortar os cabelos após sete anos caso
conseguisse superar uma forte crise de depressão. Desde
então, não tenho lembranças dos cabelos longos de minha
mãe. Sigo o percurso do ônibus. Estranho o viaduto que se
forma sobre o Gancho. Agora os carros voam . À minha
direita, a Coteminas deu lugar às lojas. O muro longo,
quase que infinito, de sua fábrica parece ter sumido. A
Tomaz Landim mudou sua paisagem e eu não consegui
acompanhar de perto. O ponto de ônibus ainda está lá,
peço parada para não me atrasar. Cruzo fora da faixa de
pedestre, arriscando mais uma vez viver.
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Saudade (2021), de Rosy
Nascimento.
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parece ainda não ter verticalizado tanto.

Sinto a brisa da praia de Santa Rita em meus cabelos; o gosto
da ginga com tapioca invade minha boca; piso as conchas
da Redinha; vejo a Ribeira enquadrada pelo aço enferrujado da ponte velha. Recordo minha própria mainha.
Através da voz de Rosy, sou guiado pela Zona Norte. Toda
e cada vida que já esteve desse lado do rio também é
responsável pela composição da paisagem dessa cidade,
deixando rastros de seu corpo a cada passo dado.

O sol ilumina o Potengi enquanto molho os pés em suas
águas turvas. Subo em uma canoa em direção a uma
pequena ilha que abriga uma única casa de taipa. Sou
17. Abraço de Maré (2013),
abraçado pela maré . Fecho os olhos, aguço os ouvidos. de Victor Ciriaco.
Sou tomado por uma imagem abafada pelo engarrafamento na ponte: o som do mangue. Desloco a primazia da
visão e adentro uma nova paisagem, a paisagem sonora.
Amplio, assim, a percepção da matéria viva da cidade.
Hilton desliga o motor. Pisamos terra firme. Biluca abre a
porta de sua casa para a minha chegada.

“Ouvir requer um tempo do fluxo e o tempo do fluxo é o
tempo do nexo, das conexões, das relações, dos sentidos e
18. BAITELLO JR., N. A
do sentir” . Ouço o mangue porque me entrego ao cotidiano cultura do ouvir. Rio de
daquela família. A paisagem sonora que compõe o espaço Janeiro: UFRJ, ECO, Publique,
1999, p. 21.
fílmico com as imagens visuais é fruto desse tempo partilhado e das relações edificadas, propondo um aprimoramento dos demais sentidos no processo de espectralidade.

Ao tratar de imagens em movimento, como o cinema,
costumamos colocar a visão como canal primário para
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15. SERRES, M. Op. cit., p.

corpo como um todo. As relações afetivas compõem as
paisagens das cidades. Ao vermos Natal, temos que ver
também seu povo, seus habitantes, seus conflitos. Não
analisamos qualquer mistura com facilidade. Ao beber
um copo de água com açúcar não consigo dissociar os
componentes. Se “eu quiser beber essa água, sou obrigado
a beber o açúcar, se quiser o açúcar, preciso engolir a
água” . Não adianta construirmos um ideal de cidade
a partir das praias, das dunas, do paraíso tropical que é a
cidade. Antes do olhar turístico, temos que esmiuçar as
peças. Como descansar o corpo quando a alma da cidade
cheira a desigualdade?

Soube que Zefinha foi presa injustamente logo após o
nosso almoço. Foram procurar Dêda, que estava sendo
acusada de assalto, e findaram por encontrar a fonte de
renda de Ciana: o pequeno comércio de drogas. A essa
altura, eu já estava caminhando a pé, descendo a estrada
da Redinha em direção à ponte de Igapó, de onde jovens
fazem saltos ornamentais e afundam em uma água escura
com cheiro de lama e gosto de sal. Outra Neide me invade
os pensamentos, Rosineide.

Guardada no bolso da saudade , Neide é a mim apresentada por um olhar sensível e fraterno de quem sabe pouco
sobre ela, mas que partilha todo o amor que sente; sem
deixar de lado a dor de um cordão umbilical prematuramente desfeito. Sou tomado por essa relação e quando
dou por mim me perco em memórias alheias em meio à
João Medeiros Filho, mas o canto de uma rasga mortalha
sobre os tetos das casas me desperta. Viva os noivos.
No horizonte, apenas um prédio. Do lado de cá, a cidade
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sensibilidade e nossa vontade, que estão sempre em devir,
uma mudança constante de acordo com as experiências
que se mostram em nosso percurso. Penso em como não
questionei na infância o porquê de nunca ter ido à praia
de Ponta Negra, circulado pelos shoppings ou sequer de
ter pisado na Zona Sul da cidade. O quanto muito me foi
negado enquanto espaço de socialização da cidade pelo
simples fato de, talvez, não haver espaço para a circulação
da pobreza dentro dessas paisagens. Tudo reservado
aos turistas e à pequena burguesia. Enquanto o Morro do
 0. Bascuio (2019), de
2
Careca me era negado, eu avistava o bascuio de Cidade Tupan Diego.
Nova do topo dos morros do Planalto, onde subia com
meus primos no final das tardes de domingo no final dos
anos 1990. Mais uma vez, à margem.

Do topo desses mesmos morros, avistamos hoje a luta
21. Leningrado, Linha 41
por moradia refletida no conjunto Leningrado e enxer- (2017), de Dênia Cruz.
gamos uma cidade que clama por divisão de terras; um
teto sobre si para aguentar o sol que, ao mesmo tempo,
bronzeia o corpo do estrangeiro e massacra a pessoa em
situação de rua.

Como bem nos lembra Marcos: “ninguém nasceu para viver

2
2.
Fala de Marcos, persode joelho, mas em pé e de cabeça erguida” . A luta dos nagem documentado no filme
habitantes do conjunto Leningrado ainda não acabou. Um Leningrado, Linha 41.
espaço ocupado e edificado pela resistência coletiva grita
pelo reconhecimento do seu território, por um código de
endereçamento postal para passar a existir nos registros
públicos. Um território marginalizado e invisibilizado. Aos
habitantes desse lugar, são negados os direitos básicos
de segurança, saúde e educação. A cidade não para de
crescer, mesmo quando os poderes esquecem de estender
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19. BACHELARD, G. Op. cit.,

absorção da obra, esquecendo, muitas vezes, do papel da
audição no processo de assimilação e produção de sentido
daquilo que consumimos; afinal, os nossos sentidos
funcionam em cadeia e não isoladamente. Imagens
são concebidas desde os primeiros momentos de vida.
Nascemos dependendo do outro e predispostos a essa
interação, porém, tal qual devemos compreender que o
ato de olhar extrapola a visão, devemos conceber também
que as imagens não são apenas visuais, mas percepções
dos demais sentidos coadunados, por mais que um ou
outro se sobressaia.

O tempo partilhado nos dá a sensação de uma tarde com
amigos, com os quais dividimos as dores, os amores e os
sonhos. A maré sobe e desce, como as lágrimas que transbordam nos dias mais difíceis em que a comida falta, a
fila do posto de saúde é longa e o emprego escasso. Uma
casa de taipa edificada em uma pequena ilha montada à
mão. O sonho de uma família em ter uma casa. A quem
pertence e quem tem direito à terra dessa cidade?

Deixo aquela casa e me despeço de Biluca e Hilton com
a sensação de que nada nessa cidade nos pertence. Que
somos empurrados para a periferia para vivermos às
margens, abandonados; nos valendo de nossas próprias
mãos para erguer nossos pequenos palácios. Somos
artesãos em nossa própria busca por sobrevivência.

“Não pensamos com nossas impressões primeiras, não
amamos com nossa sensibilidade original, não queremos
as coisas com uma vontade inicial e substantiva” . Percebemos o peso do tempo sobre nossas impressões, nossa
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Ao transpor a vida de alguém para a tela do cinema, através
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de uma produção documental, deve-se levar em consideração a força das imagens e da relação desenvolvida entre
aquele que documenta e o que tem a vida documentada.
Esse aspecto é de fundamental importância para a captura
da essência do ser humano que, muitas vezes, se esconde
de si próprio e custa a se mostrar em sua integridade. O
tempo partilhado, que ajuda a engendrar essas relações,
leva o diretor a ter uma leitura ampla do seu processo de
criação, deixando de lado ideias predeterminadas, em
busca da adaptação que o fluxo dos acontecimentos traz.
Isso se dá, na dimensão do sensível, da subjetividade do
outro; camadas desveladas pela intimidade constituída
pela comunhão, pela partilha sensível. Vivemos enquanto
nosso corpo existir biologicamente, mas existimos
enquanto somos reconhecidos e lembrados. Que Inácio
exista enquanto existir cidade.

O deixo na Sétima Arte e sigo minha caminhada. Uma
mulher me aborda e diz: sei que cidade é essa, conheço os
nomes das ruas. Sei, no entanto, que as pessoas desmemoriadas podem ficar um bocado confusas. Seu nome é
2
 4. Referência à obra
Janaína e eu me vejo nela, afinal também conheço a Janaína Colorida Feito o Céu
cidade; o nome das ruas; a cigarreira em frente à Thiago (2014), de Babi Baracho.
Calçados, onde comia coxinha com caldo de cana em uma
das poucas memórias leves que tenho de meu pai; a parada
de ônibus da C&A, onde me refugiei para tomar um sorvete
após encontrar um antigo amor da adolescência. Mas sou
surpreendido por uma das afirmações dela: nada sei ao
meu respeito.

²⁴

Decido seguir seus passos. Talvez ela encontre alguma
informação sobre si e, assim, eu consiga também algo novo
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23. Sêo Inácio (ou o Cinema

a mão.

Após percorrer as ruas do Leningrado, subo no 41 em
direção ao centro da cidade. Deixo o bairro com o desejo
de dias melhores e a certeza de que precisamos lutar por
uma cidade mais justa. Ao chegar na Cidade da Esperança,
um senhor trajando camisa floral de mangas curtas, boné
e óculos de grau se senta ao meu lado. Sua mão treme um
pouco. Seu nome é Inácio .

Nos olhamos como velhos conhecidos e, sem barreiras
entre nós, falamos sobre o dia ensolarado que banha a
cidade enquanto nos faz pingar de suor; sobre a prisão em
forma de biblioteca onde ele é hóspede; sobre o amor pelo
cinema; sobre o ser humano em sua essência complexa
e surpreendentemente bela. Em frente ao antigo Rex, na
avenida Rio Branco, ele me conta sobre o cinema de arte e a
arte de ver cinema; o cheiro de pipoca do cinema aliado ao
cheiro de mofo da sala; a textura da poltrona ou o gosto da
guloseima na nossa boca ao vermos um filme. Ele me fala
sobre uma Natal que vejo em preto e branco em matérias
antigas de jornais. Uma cidade que se assemelha e se
distancia tanto da que hoje percorremos. Me pergunto se
quem está em movimento somos nós ou a paisagem que
enxergamos pela janela. Enquanto a memória seguir registrada e as lembranças difundidas, algo ou alguém não será
esquecido. Inácio é Natal, na mesma medida que Natal
é um jovem senhor de camisa floral, boné e óculos, que
circula de ônibus e lança suas recordações como sementes
no solo dessa cidade.
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25. Fala da personagem

Janaína em Janaína Colorida
Feito o Céu.

26. Trecho que faz referência
a uma reflexão de Clarissa
Dalloway em Mrs. Dalloway,
mais precisamente ao retorno
à casa dela após comprar
flores.

27. NICHOLS, B. Introduction

to documentary. Bloomington,
Indiana: Indiana University
Press, 2001, p. 134 (tradução
nossa).flores.

sobre mim. Já não sou aquele do início. A partilha nos faz
passíveis de constantes mudanças e aprendizados com
tudo e todos que cruzam nosso caminho.

O seu corpo nu está demarcado enquanto caminha pelas
ruas da cidade em busca de si, para o espanto de uma sociedade que naquele exato momento julga e nomeia cada
parte sua exposta. “Quem dá nome ao corpo do boi é quem
o retalha” . Retalhada, Janaína segue pelas vias de uma
sociedade patriarcal que quer ditar as regras de seu corpo,
suas vontades e desejos.

Descemos em direção à Ribeira, cruzamos a praça Augusto
Severo, que me remonta à adolescência, os primeiros
amores. Caminhamos até Santos Reis, onde vejo o mar pela
primeira vez desde que abri os olhos na Raimundo Mendes
hoje mais cedo. O sol sobre mim, a areia da praia em meus
pés, o mar perante meus olhos, o cheiro de maresia. A ideia
de uma Natal comercializada e presente no imaginário
brasileiro se estende à minha frente. E me pergunto: qual
é finalmente a Natal que se faz dentro de cada um de nós?

Antes do cair do sol, me sinto ainda ligado por um fio fino
que se estica mais e mais com todos aqueles que encontrei ao longo do dia à medida que caminhei por Natal; como
se os amigos estivessem ligados ao meu próprio corpo .
Estou inundado por cores e tons vivos e expressivos que me
faz lembrar que “o mundo é muito maior do que o recorte
visível que vemos no filme” . A memória se sobrepõe à
história, aos fatos acontecidos.

tividade e da minha história de vida; não é algo alheio ao eu,
à minha existência. Não consigo separar tudo aquilo que
vivi até hoje da forma que eu percebo o mundo. Estendo a
mão, subo no primeiro ônibus. Os pés molhados de água
do mar e o peito carregado de diversos eus de uma Natal
que só existe em mim.


²⁵
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Tudo o que aqui reflito traz consigo o peso da minha subje-
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por JAYNE PEREIRA
jayne.lp@gmail.com
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Arquiteta urbanista e realizadora audiovisual independente, adentrou
no universo do audiovisual durante a graduação, aprofundando suas
experimentações durante seus estudos na Filadélfia (EUA). Considera o
documentário uma forma de apreender realidades sensorialmente, sejam
inusitadas, belas ou hostis.
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Olhar a cidade enquanto um cenário real faz do audiovisual uma ferramenta de leitura de paisagens e fenômenos
no território. Ferramenta de observação e compreensão
sobre as realidades das pessoas que nela habitam e de
discussão crítica sobre qual a cidade que é construída e
qual a cidade que queremos. O audiovisual potiguar vem
produzindo um acervo repleto de obras que, intencionalmente ou não, trazem reflexões e narrativas sobre essa
cidade de dicotomias.


ATO 1 . Reconhecendo os espaços da
cidade com a câmera na mão


Ao longo de minha formação passei várias horas do dia
pendulando da margem ao centro - da conurbação entre
a Zona Norte de Natal e o município de São Gonçalo do
Amarante - a caminho do outrora CEFET (atual IFRN) e
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesse
trajeto, por vezes contemplativo e muitas vezes exaustivo,
era possível observar as texturas da urbe, atravessar o rio
Potengi, sentir o calor do dia-a-dia caótico, as mudanças
notáveis de um bairro para outro, os ambientes ricos e
pobres e os ciclistas se aventurando e correndo risco por
entre os carros.
Logo no início da graduação em Arquitetura e Urbanismo os
professores nos solicitaram produzir um pequeno vídeo-percurso pela cidade. Numa manhã de domingo percor-
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Percorrendo
Natal pelas
vias do
audiovisual

LENINGRADO, LINHA 41 (2017), DIREÇÃO DE DÊNIA CRUZ
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CIDADE ALTA, 2019 E A INVENÇÃO DA RIO BRANCO,
2019. ELISA GIANVENUTI
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 ssa provavelmente foi a primeira experiência
E
em que exercitei o "ato de perceber” a cidade
através do audiovisual. Posteriormente esse
interesse foi só aumentando e se manifestando
em outros trabalhos desenvolvidos ao longo
da graduação e também em paralelo a ela, em
produções independentes. Seguindo inspirada por essa experiência de imergir na cidade
através do audiovisual, tive a oportunidade de
conhecer a comunidade do Gramorezinho, que
se localiza entre os bairros de Pajuçara e Lagoa
Azul e que se limita ao município de Extremoz.
Trata-se de uma região periurbana com fortes
características rurais pela presença da horticultura, e que há mais de uma década vem
passando por um processo de transformação
pela implantação do Pró-Transporte, projeto
que reestrutura a malha viária que conecta a
Zona Norte com a Ponte Nova. Nesse processo,
vários moradores da Av. Moema Tinoco têm
sofrido com o processo de desapropriação, e

EXISTE VIDA NA MOEMA, 2021.
JAYNE PEREIRA

ao fazermos o reconhecimento dessa área entrevistamos
algumas dessas pessoas afetadas por esse processo de
despejo, a fim de compreender suas percepções. Desse
trabalho foi elaborado o curta-metragem Existe Vida na
 . O curta foi resultado de um
1
Moema .
trabalho no Atelier Integrado

¹

Atenta a essa inter-relação entre cinema e cidade, integrei
a equipe de um projeto de extensão intitulado Curtas
Urbanos . A ação ocorreu nos dois semestres de 2018 e

²

de Arquitetura e Urbanismo,
disciplina do nono período
da graduação de Arquitetura e Urbanismo na UFRN, a
qual incentiva a investigação
e proposta de soluções para
demandas sociais de comunidades presentes na cidade.

tinha a proposta de trazer curtas-metragens produzidos
2
 . Inspirado num projeto
por realizadores locais, promovendo a exibição dos filmes anterior no Departamento
seguida por debate sobre as temáticas, que dialogavam de Arquitetura da UFRN,
encabeçado pelo professor
com assuntos discutidos nas disciplinas do curso, sempre José Clewton junto ao pesquisador Fred Luna, intitulado
convidando os produtores dos curtas, professores, convi- Cidade em Cena - que trazia
longas-metragens seguidos
dados externos e a comunidade acadêmica.
de uma discussão sobre as
 a curadoria desse projeto trouxemos alguns filmes que
N
abordam perspectivas relativas aos estudos urbanos,
tais como direito à cidade, direito à moradia, vulnerabilidades socioambientais, patrimônio, entre outros temas
pertinentes à formação em arquitetura e urbanismo. Esse
processo abriu o olhar e os horizontes acerca de filmes
que eu já havia visto, e outros que passei a conhecer, além
W W W.NATALCI N EMAC IDAD E.COM.BR

temáticas presentes nas
obras - cunhamos o projeto
Curtas Urbanos, coordenado pela professora Amíria
Brasil e com a participação
de estudantes voluntários
e apoio do Centro Acadêmico (CAAU), e do grupo
Vozes da Cidade e Fórum de
Direito à Cidade em uma de
suas edições. A experiência
foi relatada em artigo publicado na Revista Projetar.
BRASIL, A. B.; PEREIRA, J. L.;
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remos o Canto do Mangue, a Ribeira e a Cidade
Alta, os redutos de onde se iniciou a formação
de Natal. Apesar do medo de gravar um vídeo
em ruas pouco movimentadas e potencialmente perigosas, foi possível contemplar
essa parte mais antiga da cidade, perceber as
diferenças marcantes de um bairro ao outro,
um mais boêmio e com a presença de armazéns
e casarões antigos, e o outro mais comercial e
marcado por edifícios modernos imponentes.
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de curtas de autoria própria que dialogavam com essas
temáticas, e propiciou um rico intercâmbio de ideias.

ATO 2 . Compreendendo Natal e sua
produção audiovisual

3
 . Doutor em Estruturas

>>>

Ambientais Urbanas, pela
Universidade de São Paulo
e Mestre em Antropologia
Social pela UFRN, atuou
como professor da Graduação
e Pós-graduação de Arquitetura e Urbanismo. LIMA, P.
Luís da Câmara Cascudo e
a questão urbana em Natal.
Natal: EDUFRN, 2006.
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Levando em conta a formação de Natal - fruto de uma
decisão da colônia portuguesa para garantir a posse do
território - já desde seu cerne teve uma conformação
segregada. Segundo o pesquisador Pedro de Lima , da
Fortaleza dos Reis Magos - que simbolizou sua fundação à cidade em si, havia uma distância considerável. Por três
séculos a cidade foi crescendo a passos lentos, e só nos
meados do século XIX se passa a discutir uma modernização da capital, impulsionada pela indústria do algodão
no interior do Estado que exigia maiores intervenções e

³

infraestrutura, a fim de resolver as condições ambientais
da Ribeira e do Baldo e a interligação comercial com o
centro. Já no alvorecer do século XX se dá início uma série
de intervenções sanitárias e de ordenamento urbano com
a implementação da Cidade Nova (ou Plano Polidrelli)
criando os bairros de Petrópolis e Tirol, que contribuiu para
a segregação da elite da época numa área que seria toda
estruturada e modernizada, adequada à burguesia. Nessa
época também veio a ser construída a ponte metálica
sobre o Rio Potengi, ligando Natal ao interior do estado
através da rede ferroviária, fortalecendo assim a ligação
econômica. Essa conformação favoreceu o crescimento
do bairro do Alecrim, que já de cara se constituiu como
um bairro popular e comercial.
Durante a Segunda Guerra Mundial, Natal deixou de ser
uma cidade pacata para assumir ares de uma cidade
cosmopolita. Pro bem ou pro mal, a guerra criara uma
movimentação do mercado imobiliário nunca antes vista.
Nos anos 1940 foi loteado o atual bairro de Lagoa Nova, e 4
 . Professora doutora do
Departamento de Arquitetura
a cidade foi se expandindo ao sentido sul, às margens da da UFRN atuando na graduação, pós-graduação e grupos
atual Av. Senador Salgado Filho/BR-101.
De lá pra cá, vários fatores têm influenciado a expansão
da cidade, e como aponta Ruth Ataíde , no decorrer das
revisões do Plano Diretor buscou-se incorporar instrumentos e parâmetros para regular esse crescimento, no
sentido de proteger aspectos ambientais e paisagísticos
da cidade e trazer o reconhecimento de Áreas Especiais
de Interesse Social existentes, a fim de garantir o cumprimento da função social da propriedade em combate a
especulação imobiliária, ou seja, a retenção de terras

⁴
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de pesquisa com ênfase em
planejamento ambiental
e projeto urbano e territorial. Dentre suas atuações se
destacam a participação no
Observatório das Metrópoles
e coordenação no Fórum de
Direito à Cidade, que realiza o
monitoramento do processo
de revisão do Plano Diretor
de Natal. ATAIDE, R. Plano
diretor e proteção ambiental:
abrindo caminhos para um
novo modelo de gestão
em Natal. In: OLIVEIRA, G.
P.; FERREIRA, A. L. (Org.).
Natal: intervenções urbanísticas, morfologia e gestão da
cidade. Natal: EDUFRN, 2006.
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GIANVENUTI, E.; MELO, N. A.
Curtas Urbanos: debatendo
questões urbanas através do
audiovisual. Natal/RN: Revista
Projetar - Projeto e Percepção
do Ambiente v.4, n.1, Abril de
2019.
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 roponho navegar por um apanhado de obras que de
P
uma forma ou de outra trazem uma reflexão crítica sobre
os moldes dessa cidade cheia de complexidades, que
cresceu, se espraiou e se fundiu às suas bordas, trazendo
também um enfoque para essas produções que lançam o
olhar para regiões menos privilegiadas, ou que apresentam
conflitos e problemáticas sócio-ambientais evidentes.

5
 . O Menino do Dente de Ouro
(2015), de Rodrigo Sena.



 . Sem Ser Semeado (2017),
6
de Natália Noro e Norton
Rafael.



7
 . Abraço de Maré (2013), de
Victor Ciriaco.

>>>
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 uitos filmes potiguares tomam partido de elementos
M
cênicos da paisagem na construção da narrativa, como a
“ponte velha” ou a “ponte nova”, como é o caso do filme
O menino do dente de ouro , dirigido por Rodrigo Sena. O
curta-metragem de ficção se passa no bairro do Alecrim
e aborda o comércio ilegal de peças de ouro dos mortos
enterrados no cemitério do bairro, narrativa que reforça
a forte característica do comércio informal e popular do
Alecrim. Já o curta documental Sem ser semeado traz
os depoimentos de comerciantes do camelódromo, em
enfrentamento a uma proposta de intervenção que foi
posta à prefeitura por parte de empresários, prejudicando
vários trabalhadores informais do local.

⁵

⁶

⁷

O curta Abraço de Maré , com direção de Victor Ciríaco,
me cativou desde a primeira cena, pois retrata um cenário
que eu sempre via ao atravessar a “ponte velha”. O filme
apresenta uma família que mora numa casa de taipa

“ilhada” às margens do Rio Potengi. Sem
intenção direta de trazer uma crítica social
sobre a ocupação informal numa área de risco,
ou sobre a falta de assistência técnica à famílias
que vivem em condições de vulnerabilidade, o
filme enfoca nos discursos das pessoas, como
é seu dia-a-dia, como é sua relação enquanto
família e pessoas batalhadoras pela própria
sobrevivência.
A questão da luta por moradia é abordada com
mais ênfase em dois documentários de Dênia
Cruz, que se passam nos bairros de Planalto
e Guarapes, na região oeste da cidade. Leningrado, Linha 41 aborda a história de cerca
de 120 famílias, que em 2004, armaram seus
barracos e montaram a ocupação, cujo nome faz
uma alusão à cidade soviética homônima sitiada
em 1941 durante a Segunda Guerra Mundial
. Este conjunto foi resultado do processo de
ocupação e de luta coletiva do Movimento de
Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB), e, na
época, foi considerada a maior ocupação em
defesa do direito à moradia do Norte-Nordeste.

⁸

⁹

Já Casa com Parede trata do assentamento
8 de março - ocupação que surgiu em 2012 a
partir da reunião de pessoas que lutavam pelo
direito à moradia num terreno público entre os
conjuntos Santa Clara e Leningrado - e que foi
destruída por um incêndio em outubro de 2017,
deixando mais de cem famílias desabrigadas.
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IGAPÓ, 2006 E ÔNIBUS, 2007. ERRE RODRIGO

 . Leningrado, Linha 41 (2017), de
8
Dênia Cruz.

9. Casa com Parede (2020), de Dênia
Cruz.
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ociosas dentro da cidade. Outro fator determinante para
a segregação da cidade se encontra na lógica de uma
política habitacional que induziu a construção de habitações populares em áreas mais distanciadas, baratas e
carentes de infra-estrutura.
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 0. Entre Muros: vida escon1
dida na Comunidade do Jacó
(2018), de Marcello Uchoa.


1
 1. Catarro (2018), de Paulo
Dumaresq.

12. Cidadãos Invisíveis

>>>

(2019), de Paulo Dumaresq.
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Ampliando o debate sobre luta por moradia e assistência
técnica, o curta documental Entre Muros: vida escondida
na Comunidade do Jacó , produzido por Marcello Uchoa
foi um produto que surgiu de núcleo urbano do Programa
de extensão universitária Motyrum de Educação Popular
em Direitos Humanos, que realizou uma ação participativa com essa comunidade que vive cerceada entre muros
no bairro das Rocas. A população local vem lutando para
o reconhecimento enquanto Área Especial de Interesse
Social (AEIS) e enfrentando impasses devido ao avanço
da especulação imobiliária na área.

¹⁰

Da trilogia da invisibilidade social do realizador Paulo
Dumaresq, destaco os filmes Catarro e Cidadãos invisíveis , que abordam sobre pessoas em vulnerabilidade
social e em situação de rua. Assim como em Abraço de
maré, os filmes possuem estética em preto e branco e
ressaltam a voz e vivência dos personagens – exceto pelo
personagem Maribondo em Cidadãos Invisíveis, no qual o
diretor usa sua voz para a narração, tendo em vista que a
personagem não consegue se comunicar. As obras escancaram a falta de um plano de assistência social efetivo, e
um completo abandono a estes indivíduos que carecem de
moradia e condições de vida dignas, previstos na Constituição e no Estatuto das Cidades.

¹²

¹¹

Dentro do contexto de revisão do Plano Diretor de Natal,
em 2019 foi produzido o documentário Tire as Constru1
 3. Tire as Construções da
ções da Minha Praia , que traz uma crítica contundente Minha Praia (2020), de Ruy
Rocha.
à forma como o processo vem sendo conduzido pela 
prefeitura, atendendo aos interesses do mercado imobiliário, o que consequentemente provocaria a expulsão de
moradores de áreas identificadas como AEIS, induzindo
a uma verticalização e prejuízo na qualidade paisagística
e ambiental da cidade. Esse documentário trouxe vários
depoimentos de moradores antigos e representantes
comunitários, assim como representantes do Fórum de
Direito à Cidade que relatam a situação alarmante dessas
decisões em bairros como Santos Reis, Rocas e Mãe Luiza,
caracterizados como bairros populares e que apresentam
condições de fragilidade ambiental.

¹³

Sobre desastres nas praias de Natal, o documentário
1
 4. Estrondo (2013), de Ygor
Estrondo , com direção de Ygor Felipe, apresenta os Felipe.
relatos de moradores de Ponta Negra, narrando aconte- 
cimentos que marcaram a história da praia e geraram
transformações na vida dos pescadores, agricultores e
ambulantes, com as transformações impulsionadas pelo
turismo e implantação de obras na área. Apresenta os
conflitos com a retirada violenta das barracas, e o desabamento do calçadão e a presença do esgoto vergonhosamente despejado a beira-mar.

¹⁴

Essa situação também é abordada de forma bastante
1
 5. [In]sustentável (2018),
satírica pelo filme docu-ficcional [In]sustentável , de Julio Castro e Seo Cruz.

dirigido por Seo Cruz e Júlio Castro, que mescla imagens
reais coletadas da época com uma trama surreal onde
personagens investigam os fatos e se deparam com o surgi-

¹⁵
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Desde 2013 estava prevista a construção de moradias
populares no local, mas apenas após o desastre as famílias
foram relocadas para habitações do Programa Minha Casa
Minha Vida (PMCMV) no condomínio Village de Prata, como
é mostrado no filme.
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de perceber a “cidade vista” versus a “cidade ignorada” é
a de como uma cidade pode abrigar tantas histórias que
podem ser abordadas através das nuances que perpassam
por entre imagens e sons.
O gênero documental costuma trazer uma visão mais crítica
sobre a cidade, o que não isenta a possibilidade de filmes
ficcionais trazerem uma visão analítica sobre o território
também, como no caso das ficções referidas no ato precedente. O Menino do Dente de Ouro cria uma trama dentro
de um cenário bem conhecido na cidade pelo comércio
popular e [In]sustentável elabora um drama experimental
exagerado para expor um fato real.

mento de seres estranhos na praia. Diversos outros filmes
abordam os conflitos existentes em Ponta Negra, que é
um território que abriga várias tradições populares, mas
também, devido ao apelo turístico, atraiu uma ocupação
modernizada e adensada que gera uma série de impactos
locais, positivos e negativos.

ATO 3 . A Natal audiovisualizada

>>>

É um desafio elencar dentre tantos filmes já produzidos
na capital potiguar, aqueles que apresentam cenários e
depoimentos que endossam a discussão sobre a cidade.
Uma das reflexões que surgiram a partir desse exercício
IR PA R A S UM Á R I O

É uma ferramenta que toca dimensões sinestésicas
capazes de criar novas significâncias para coisas que em
outros contextos poderiam parecer banais. Vejo isso como
um elo que liga os documentários citados no ato anterior:
a estética preto e branco de Abraço de Maré, Catarro e
Cidadãos Invisíveis, que evidencia a poética apesar das
condições de miséria das personagens; o embasamento
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AREIA DE TODAS AS CORES, 2021 e
CHUVA, 2021. SARAH ESLI

O audiovisual tem essa capacidade de adentrar realidades
muitas vezes desconhecidas pela maioria da população
sobre seu próprio lugar. Acredito que as técnicas utilizadas na criação de um material audiovisual alcançam
uma percepção subjetiva, poética e estética, que muitas
vezes pode transformar o olhar de quem vê aquilo no plano
real em contraponto a essa mesma imagem sendo transmitida na tela mesclada a sonoridades, vozes e evocações sobre o que aquilo simboliza dentro de uma visão e
debates mais amplos.
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histórico-teórico somado a depoimentos, algo que é explorado nos documentários da realizadora Dênia Cruz, assim
como em Sem Ser Semeado, Estrondo e Tire as Construções da Minha Praia que trazem esse caráter elucidativo
sobre as desigualdades estruturais impostas em nossa
sociedade.
Também me faz imaginar quantos filmes poderiam ser
feitos sobre outras questões determinantes na conformação da cidade, como as controversas obras estruturantes da Copa de 2014 que culminaram com a demolição
do estádio Machadão, um ícone da arquitetura moderna
no coração da cidade, substituído pelo atual Arena das
Dunas. Ou mesmo da recente demolição do Hotel Reis
Magos, que é abordado de forma breve no curta Tire as
Construções da Minha Praia, mas que por si só daria um
filme.

E mesmo o “filme” que vivenciei de perto com a construção
de mais um viaduto na região onde resido, que assim como
em Existe Vida na Moema, fruto do projeto Pró-Transporte,
vem causando tantos impactos na vida dos moradores e
comerciantes locais, numa orquestra distópica de uma
cidade que vem se moldando em nome do progresso, onde
mais carros passarão - literalmente e subjetivamente - por
cima de mais “cidadãos invisíveis”.
A cada vez que se assiste um filme é possível perceber
coisas novas; mesmo que o filme permaneça inalterado,
nosso olhar muda com o tempo. A cidade também muda,
é um organismo em constante transformação. Uma das
mágicas do recurso audiovisual é poder manipular o
tempo e criar narrativas dentro de um enquadramento de
tela, a partir de uma sequência de imagens que geram
movimento. Nessa conjunção de frames é possível registrar esse cenário que se transforma, e que gera um acervo
de retratos que refletem diferentes momentos do lugar.
Em cada novo filme a cidade é captada e arquivada para
novos olhares. Levando em conta esses potenciais do
audiovisual, eis a questão: como é possível utilizar esse
recurso em prol de catalisar transformações no espaço
em que vivemos?
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PONTA NEGRA TELEVISIONADA, 2019. ELISA GIANVENUTI

sonora urbana e
cinematográfica

de Natal

por VERUZA FERREIRA
veruzaferreira12@gmail.com
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Professora, doutoranda e mestra pelo Programa de Pós-graduação em
Estudos da Mídia da UFRN. Licenciada em Artes Visuais, pela mesma instituição. Desenvolve criações artísticas em artes visuais, pesquisas na área
de mídia audiovisual e cinema com interseções entre estética, cultura
visual e artes.
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A gente também fala da rua, da nossa realidade, do que a
gente viveu, e do que a gente tá vivendo atualmente.

¹

Rap presenta .

 . Fala em voz off é apresen1
tada nos créditos iniciais
de Rap presenta. A citação
é usada aqui como forma
analógica e elucidativa da
temática e do objetivo de uma
paisagem sonora.



Toda jornada é iniciada quando a gente se permite
render-se pela paisagem e pensar em todos os timbres
sonoros. Falas, sotaques, sons e o intercâmbio na comunicação entre integrantes de distintos grupos sociais, nos
leva a ponderar os valores sociais e culturais de um lugar.
2
 . Soundscape é o termo
E pensar o lugar, nos leva a pensar a “paisagem sonora”
original, neologismo criado
Murray Schafer. SCHAFER,
que pode ser compreendida como qualquer ambiente por
R. M. A afinação do mundo:
acústico estudado por suas características diferenciadas, uma exploração pioneira pela
história passada e pelo atual
tendo em mente o impacto da interação dos grupos sociais estado do mais negligenciado
aspecto do nosso ambiente: a
atuantes nela.
paisagem sonora. São Paulo:
Editora da UNESP, 2001.

Assim, o olhar é imediatamente atraído para as palavras do
pesquisador e compositor canadense R. Murray Schafer:
“Desde algum tempo, eu também acredito que o ambiente
acústico geral de uma sociedade pode ser lido como um
indicador das condições sociais que o produzem e nos
contar muita coisa a respeito das tendências e da evolução
3. Ibid., p. 23.
dessa sociedade.” . Todos nós nos tornamos maiores
quando mergulhamos nas teorias. Chegamos a um novo
jeito de pensar a paisagem como um convite: Como os
olhares atentos à cena reconhecem as paisagens sonoras
de sua cidade e do “seu” cinema? Como eu vejo? Como
você, espectador, percebe as paisagens sonoras da cidade
do Natal?


²

³
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Um convite
à paisagem

RAP PRESENTA (2015), DIREÇÃO DE WALLACE YURI E LUARA SCHAMÓ
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5
 . Como nossas criações

>>>

tendem a estar integradas
aos valores cotidianos, o
conceito de “paisagem
sonora”, proposto inicialmente pelo musicista e
teórico canadense Raymond
Murray Schafer (2001),
desenvolve a reflexão de que
as pessoas, de alguma forma
reproduzem os ambientes
sonoros que vivem em forma
de linguagem e\ou de música.
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⁵

do espaço acústico da cidade do Natal (RN). Pesando a
relevância de se compreender como as sonoridades e
as pessoas se relacionam em meio a tantos outros sons
presentes nas paisagens simbólicas da capital no cinema.

Partimos das obras fílmicas que configuram um lugar de
destaque para uma realidade percebida e apreendida,
especialmente quando focam temas próximos aos observadores. Onde tem muita gente reunida em um mesmo
lugar, não podemos falar de uma única cultura, há culturas
distintas que denotam paisagens sonoras peculiares, as
quais sofrem transformações internas conforme o desenvolvimento histórico das sociedades.

Para compreendermos o que venho definindo como
convite à paisagem sonora, lembro que aos meus olhos
qualquer paisagem será sempre uma obra de arte. Silenciada ou não, a paisagem irá sempre “cantar”. A paisagem
que canta é a mesma que “recita uma poesia”. Recordo-me certa vez quando questionada pelo gosto do cavaco
chinês ao correr pela rua na direção do vendedor, e a
resposta ecoou naturalmente: “o gostinho da infância!”.
Uma paisagem, som, sabor ou aroma remeterá habitualmente a uma memória marcante.

6
 . Tingo Lingo retrata a
Com sua poética, à obra fílmica Tingo Lingo , de Wallace história de três vendedores de
chinês que lutam pelo
Santos, coube-me como um exercício retrospectivo de cavaco
pão de cada dia perpassando
caráter marcante e efêmero da infância. O som do triân- o campo, o litoral e a cidade,
ao mesmo tempo, e contradigulo soa “tingo lingo” e os vendedores de cavaco chinês toriamente, noticiários soltam
ameaças aos direitos dos
caminham pelas ruas. Diria que Tingo Lingo não poderia ter trabalhadores a uma ouvinte
serralheira da rádio. Tingo
outra escolha para o título que dá origem à representação Lingo (2018), de Wallace Yuri.
desse filme. “Tingo lingo” é o som agudo que o triângulo

⁶
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 . PIRES, J. Em prosa e verso
4
vos saúdo. João Pessoa:
Ideia, 2013, p. 167


“Num mundo de movimentos sociais tão díspares, todos
os indivíduos se encontram e se desencontram, todos
os indivíduos se complementam, todos os indivíduos se
confrontam.” Dar forma a uma experiência do presente
na matriz-ensaio é pensar a experiência do meu olhar
sobre o outro e sobre a vida. No modo como a construção
do olhar sobre a vida embala José Pires e a sua concepção
de um mundo multiculturalista. É significativo ponderar a
questão de revestir-se de sensibilidade diante das paisagens sonoras da vida. Isso significa dizer que pessoas de
culturas distintas, apresentam sonoridades peculiares e
sofrem transformações com o desenvolvimento sócio-histórico das cidades. A paisagem sonora é o somatório
dos sons que nos rodeiam . Ensaiar é também olhar a
existência das possibilidades subjetivas das experiências
de vida.

Lembre-se, é preciso pensar nas grandes transformações
ocorridas nas cidades durante as últimas décadas, e a
crescente concentração populacional urbana que modifica
a paisagem sonora já transmutável, com o comportamento
humano que segue o mesmo curso. Dentro de uma totalidade de sons, a paisagem sonora de uma cidade descreve
sua realidade, carregada de significados multiculturais
partilhados dinamicamente por grupos.

Explicito que uma realidade construída, como a do cinema,
explora expressivamente imagens, sons e textos no exame
das representações da cidade tangível e sua construção
imagética da realidade, toca a relação entre as paisagens
fílmicas e as sonoridades que esses ambientes constroem.
A razão de ser do nosso ensaio se encontra no contexto
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a realidade advinda da reforma trabalhista é propagada
pela mídia e ressoa dimensões críticas aos obreiros do
amanhã.

Não configuro uma ordem cronológica entre os filmes.
Mas a primeira pista de intencionalidade da paisagem
 . Rap presenta (2015), de
8
sonora presente em Rap presenta , segue ainda descrito Wallace Yuri e Luara Schamó.
Esse
processo
de
significação
nos primeiros trechos entre os créditos iniciais. Entre o - som, gosto e memória -,
plano detalhe de uma mão que grafita, e a ilustração em e transferência de signos, é
conhecido por semiose. Ibid.,
grafite no plano detalhe: “É o movimento cultural que mais 1998.
cresce no Brasil, nunca parou de crescer desde a década
de 80 e a gente ainda não alcançou exatamente o ponto
que a gente precisa”. Na sequência, a ilustração de uma
cabeça “monstruosa” com um nariz, inúmeros dentes na
boca e três olhos amendoados. É o resultado da fusão do
som com o fenômeno da arte urbana do grafite.

Sob um olhar educado imageticamente e artisticamente,
a cena de um filme que enquadra o grafite, soa sempre
como paisagem sonora da arte urbana. São cores, linhas,
texturas, ritmo e formas combinadas em bi ou tridimensionalidade com personagens imaginados ou não, reflexo de
uma mensagem de cunho social. A força de expressão é “o
lugar da arte” ou melhor, a expressão das multidões. Arte
propaga expressão comunicativa. É a força de expressão
da raça humana, “A raça humana risca, rabisca, pinta a
tinta, a lápis, carvão ou giz”, como canta Gilberto Gil na
música “A raça humana”.

Vozes masculinas em off distribuem relatos de amor ao
movimento artístico do Hip hop, meio ao pôr do sol enquadrado (em primeiro plano) em uma área urbana, postes e

⁸
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7.Exploramos os signos
em Santaella (1998, 2012,
2018). SANTAELLA, L. O que
é Semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2012. SANTAELLA, L.;
NOTH, W. Imagem: cognição,
semiótica, mídia. São Paulo:
Iluminuras, 1998. SANTAELLA, L. Semiótica aplicada.
São Paulo: Cengage Learning,
2018.

emite, tipicamente nordestino e também de raízes portuguesas, o instrumento soa xote, xaxado e baião. Comprovamos a ação na cena em que as crianças compram cavaco
chinês e se divertem dançando ao som do triângulo.

Àquele exato momento que uma criança escuta a música,
corre para comprar e saborear um cavaco chinês poderia
nomeá-lo do “tingo lingo” à infância. O som (“tingo lingo”) é
o signo musical que se transforma em um delicioso cavaco
chinês e logo remete à infância. No exato momento em que
o “tingo lingo” anuncia a hora de correr até o vendedor .
E esse saboroso "passatempo" tem um ingrediente muito
especial: o poder da sociabilidade.

Os anos se passam, e a passagem do tempo insistentemente torna o som do “tingo lingo” atemporal à paisagem.
E essa experiência não pode ser totalmente dissociada do
tempo. Certo momento, o som do triângulo se confunde
entre tantos outros sons conflituosos e urbanizados da
cidade, especialmente na cena que enquadra a área de
concentração comercial, onde fica o bairro do Alecrim, na
Zona Leste de Natal. Costumo me referir à paisagem do
Alecrim como um excelente lugar para se “achar de tudo”,
mas um lugar “insalubre” visualmente e sonoramente por
sua natureza densa de propagandas sonoras e visuais.

A exposição da obra cinematográfica de Wallace Santos
configura dentro da paisagem sonora o fundamental valor
de viver na companhia de outras pessoas, a brincadeira
entre crianças e adultos, e da partilha que se inicia com
a conquista diária do pão de cada dia pelo vendedor de
cavaco chinês. Ao mesmo tempo que naquele momento,
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1
 0. Cena do filme Rap

presenta apresenta o relato
do rap representado pela voz
feminina do Caboclas Mc’s,
em Natal.

11. SCHAFER, R. M. Op. cit.,

>>>

p. 26.
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Norte de Natal (RN). Revela-se a paisagem vivida cotidianamente que evoca a memória, ressignifica sons e o lugar,
e faz o lugar ser familiar para os grupos sociais formados
nesses bairros.

Fundamentalmente, a paisagem sonora de Rap presenta
comporta o lugar de valores simbólicos de muitos signos
em um mesmo lugar. É nesse lugar que as relações sociais
ocorrem, e através delas os valores são compartilhados.
Desse modo, a construção de valores não segue uma total
espontaneidade. Na experiência individual e coletiva, ao
pesarmos nossas preferências e escolhas cotidianas:
vestuário, música e entretenimento -, não emergem da
força de expressão de nossa subjetividade inocente e
inteiramente “pura”, são decorrentes da interação social
e do poder simbólico da construção dos valores da reali12.
Documentário
produdade .
zido durante o Festival Rap
Presenta, que reuniu Mc’s

e bandas dialogando sobre
A proposta do cenário urbano, a escrita em muros desafios, conquistas e expectativas dentro da cena do Hip
(grafite), DJ's, b-boys e MC's, estruturam em Rap Hop Potiguar
presenta elementos em uma produção musical, de sociabilidade e memória da Zona Norte da capital potiguar. No
contexto histórico abarcado pelo Hip Hop e nos relatos
que o documentário retrata, jovens rappers ambientam
por meio da música, a construção de uma consciência
política de uma geração periférica, estigmatizada sob uma
cultura periférica urbana.

Num breve passeio curioso, as disparidades simbólicas,
geográficas e sonoras podem ser vistas na perspectiva
1
 3. Estrondo (2013), de Ygor
oferecida por Ygor Felipe, em Estrondo . O título do filme Felipe.
nomeia um dos maiores cartões postais da cidade, o Morro

¹²

¹³
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 . Documentário produ9
zido durante a primeira
edição do Festival de Hip Hop
Potiguar realizado em 2015,
no Espaço Cultural Jesiel
Figueiredo, na Zona Norte da
capital.

árvores. As batidas da música de abertura marcam o ritmo
e a poesia do rap em um andamento agitado, sugerindo
um ritmo que demarca o cotidiano e os problemas enfrentados. O rap é o ritmo que embasa todo enredo fílmico . O
Hip hop é a música e a trilha sonora presente na diegese,
um dos elementos dramáticos mais importantes para a
narrativa de um filme. A paisagem sonora do filme não se
limita à voz off, mas se estende a um ambiente composto
por música, vozes, sons não-verbais e demais ruídos. A
relação dialógica entre a voz off e a paisagem sonora,
multiplica os elementos para além da voz, que contribuem para a construção discursiva.

Da paisagem sonora que tem a voz como força de
expressão, no filme Rap presenta, em pleno cenário
urbano, embora a música esteja constantemente
presente, predominam os timbres vocais dos relatos
perpetuados em falas dos conflitos cotidianos, das
conquistas e também do empoderamento feminino em
forma de canto . Não há silêncio. O silêncio é uma
incógnita. Entre inquietações reverberadas em fala e os
sons que compõem a música, esses são os elementos
elencados pelos diretores para a construção da
paisagem sonora da Zona Norte da capital no filme.
Sons humanos da fala e do canto, sons da música e da
rua, são fundamentais “porque nos ajudam a delinear o
caráter dos homens que vivem no meio dele.” .

Talvez possamos pensar a análise da paisagem sonora
de Rap presenta, com base nas percepções e memórias
apresentadas por cantores, dançarinos e artistas do Hip
hop que representam um grupo social localizado na Zona
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(Neto), é sobreposto à paisagem sonora das “vozes do
 5. SCHAFER, R. M. Op. cit.,
1
mar” , e intercalado às imagens de arquivo do ocorrido p. 33.
em 1999, e a tomada pela reurbanização da orla objetivando o turismo. Possamos nós pensarmos que essa
reestruturação só focou em melhorias para comerciantes,
moradores e os turistas. Mas, penso que pescadores e
comerciantes e afins, foram obrigados a se “calarem” e
a sofrerem uma brusca transformação em seus meios de
sobrevivência.

A meu ver, alguns acontecimentos da história da sociedade
se repetem com tamanha frequência, como situações
de conflito e violência que para muitos olhares passam
despercebidos e nos impede refletir sobre eles. Estrondo
não tem a intenção imediata de oferecer a visão paisagística do cartão postal do morro do Estrondo ou da praia
de Ponta Negra, mas as consequências de um processo
violento de urbanização.

Natureza e urbanização se imbricam em constante conflito.
Mas aqui, a paisagem sonora mais marcante e velada, é a
memória de todos que um dia puderam ter a felicidade de
prestigiar um momento de escalada no Morro do Careca
e observar a paisagem simbólica bem do alto. Crianças e
adultos que em uma ocasião realizaram um roteiro diferenciado, explorando a altura do cartão postal da cidade, com
uma estética bem peculiar que jamais foi retomada. Viver
da agricultura e da pesca torna-se uma memória incomum
pelos desafios do desenvolvimento urbano. Tão velado
quanto a memória do pé de cajarana que sumiu com o
“estrondo” do morro durante a década de 1980.


¹⁵
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14.. Ver Pierre Bourdieu
(1989, 2007a, 2007b).
BOURDIEU, P. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 1989. BOURDIEU, P. A
economia das trocas simbólicas. São Paulo: Perspectiva, 2007a. BOURDIEU, P.
A distinção: crítica social do
julgamento. São Paulo: Edusp:
Porto Alegre, 2007b.


do Careca, com um cognome sonoro, conduzindo depoimentos de moradores de Ponta Negra e acontecimentos
que marcaram a história de uma das praias mais populares
da cidade do Natal.

“Qual foi o primeiro som que se fez ouvir? Foi a carícia
das águas.” . Caso fosse para descrevermos a paisagem
sonora natural da praia de Ponta Negra, chamaríamos de
“vozes do mar”, conforme Schafer. Mas aqui, a paisagem
sonora mediante a perspectiva apresentada no filme de
Ygor Felipe, se funde entre urbana e natural, e retrata a
violência simbólica sob a visão de uma paisagem acústica
de sons que se mesclam entre os ruídos das escavadeiras
trabalhando e os sons das ondas do mar.

Aqui, a violência simbólica é denotada pelos relatos dos
moradores da região e pelo simbolismo da trincheira à
beira-mar que cava, organiza pedras e aponta obras em
trâmite no sentido da urbanização. “A Barreira do Inferno
tomou tudo [...] se não fosse a Barreira do Inferno, aqui
tinha gente que era agricultor. [...] Aí foi quando Fernando
Pedroza veio para a banda de cá e tomou as terras do povo.”
Esses relatos de antigos moradores da Vila de Ponta Negra;
pescadores e rendeiras, apresentam na paisagem sonora
velada, a violência simbólica da desigualdade e da falta
de reconhecimento pelo poder aquisitivo entre as partes
envolvidas: agricultores, pescadores e contribuintes para
o processo de tomada pela urbanização, reurbanização e
formação da área turística.

“Retiraram a gente... na retirada das barracas como se
tivesse tirado marginal” -, o relato do dono de quiosque
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Falar do silêncio não é apenas falar de discrição. Falar de
silêncio é falar das violências que as paisagens sonoras
retratam nas locações cinematográficas. O convite está
em olhar a paisagem com deleitamento. Olhar a paisagem
da cena, é analisá-la com todos os seus sons. Penso a
paisagem sonora como uma experiência que confronta
presente, passado e futuro. É a experiência do presente
que [re]pensa o passado na forma de um signo indicial. São
os sons-palavras que pensam e abrem o caminho entre os
porta-vozes do presente que relatam o passado, e a visão
do futuro que os valores constroem.

Avaliar uma paisagem sonora pode tornar um pensamento distendido e volúvel. Incertamente, repercutirá
uma expressão sonora exata e estática. Retratar aspectos
da infância, interação social, passado e/ou conflitos culturais, são apenas algumas maneiras de observar as paisagens sonoras nos filmes. As subjetividades afloram. Não
se pode impedir a construção de utopias ou traços de
afirmação da realidade. Paisagens sonoras nem sempre
são confortáveis. Trata-se de projetar ou imaginar, um
lugar fictício ou real, a questão é o que diz esse lugar, para
isso deve-se buscar detalhes significativos, signos do
presente e indicadores [in]dissociáveis ao universo visual
e sonoro que nos rodeia. Meu pensamento urge como um
convite que faço para os diversos olhares que observam a
“cena”. Adentrem em suas subjetividades.
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Costuma-se percorrer a cidade através de avenidas e ruas. Também por
trilhos que tracejam seu contorno e por vias fluviais que desembocam no
mar. E há, ainda, muitos becos, travessas e outros caminhos inventados por
aqueles e aquelas que ousam desafiar os planejamentos da cidade.
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Olhar para os filmes aqui produzidos é um gesto que anseia a possibilidade
de enxergar de maneira crítica os percursos empreendidos na cidade, vislumbrando outros caminhos possíveis; tensionando os trajetos e discursos que
estão postos, para então [re]inventá-los.

Apresentamos três trabalhos de Diana Coelho que articulam, sobretudo, as
palavras que alimentam as imagens sobre a cidade do Natal.

PONTE NOVA/PONTA NEGRA | Vídeo . 2021. 4’
Concepção e Montagem
Diana Coelho
Finalização
Jefferson Cabral

>>>

Neste experimento audiovisual, construído a partir da
apropriação de filmes produzidos em Natal (RN), remontamos o
trajeto que interliga a Ponte Newton Navarro até a praia de Ponta
Negra. Ao mesmo tempo que as imagens revelam inúmeros
atrativos paisagísticos da cidade, temos acesso a discursos que
expressam os diversos conflitos existentes na região. Assim, ao
mesmo tempo que transitamos por uma área de forte apelo
turístico, acompanhamos a mobilização da sociedade civil contra
a proposta de revisão do Plano Diretor, e relatos de moradores
e trabalhadores informais da região.
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COM AS IMAGENS E SONS DOS FILMES

Memórias Roubadas (2018), dir: Marcelo Buainain
Arredia e Tão Só (2018), dir: Augusto Lula
Quebramar (2014), dir: Anderson Legal
Coração da África (2021), dir: Daniel Rizzi
TranseTropical (2021), dir: João Ricardo Paulino
Septo (2020), prod: Caboré Audiovisual
Janaína Colorida Feito o Céu (2014), dir: Babi Baracho
Entre Calçadão e Quebra-Mar (2019), dir: Pedro Lucas
Tire as Construções da Minha Praia (2020), dir: Ruy Rocha
Boi de Prata (1980), dir: Augusto Ribeiro Jr.
Mãe Luiza, Bairro Abençoado! (2021), dir: Daniel Rizzi
Som do Morro (2016), dir: Diana Coelho e Hélio Ronyvon
Avenida Um (2012), Toinho Castro
A Rua Grita Dionísios (2019), dir: Anália Alencar e Sergio Ferro
Olhares de Mãe Luiza (2014), dir: Flavio Silva, Lucycléa Vasco, Michael T-Nem,
Wagner Brito e Pyetra Silva
Fendas (2019), dir: Carlos Segundo
Adeus, Te Amo (2015), dir: Clóvis Neto
O Mistério das Noites Brancas (2018), dir: Lucas Fernandes e Rebecca Pelágio
Para Onde os Sonhos Vão (2018), dir: Nathalie Alves
Frutos do Morro (2016), dir: Eldelany Soares
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TRANSETROPICAL (2021), DIREÇÃO DE JOÃO RICARDO PAULINO
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EM TORNO DA MESA | 2021
Frames e gifs, digital
Diana Coelho

É tapioca, peixe frito, pirão de peixe, lagosta,
camarão, de tudo que procurar, tem.
In: Histórias do Velho do Peixe (2014), dir.: Lisabete Coradini
e Maria Angela Pavan

>>>

Para além de uma necessidade fisiológica, o gesto de
se alimentar faz parte da nossa sociabilidade e integra
a cultura de um povo, localizando-a no tempo e no
espaço. Nesta seção, iremos ao encontro de imagens de
alimentos que estão presentes nos filmes feitos em Natal
(RN): o peixe, a carne, pão, ovos, tapioca, cuscuz, café
e sucos são alguns dos itens mais comumente encontrados. Afinal, quem somos, e do que nos alimentamos?
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COM AS IMAGENS DOS FILMES

1. Vila de Bilros (2021), dir.: Dênia Cruz.
2. Arredia e Tão Só (2018), dir.: Augusto Lula.
3. Rodo Cotidiano (2018), dir.: Álvaro Miranda.
4. Histórias do Velho do Peixe (2014), dir.: 		
Lisabete Coradini e Maria Angela Pavan.
5. No Mato das Mangabeiras (2014), dir.:
Lisabete Coradini e Maria Angela Pavan.
6. Te Guardo no Bolso da Saudade (2021),
dir.: Rosy Nascimento.
7. Fronteira (2015), dir.: Carito Cavalcanti.
8. Encantarias (2015), dir.: Rodrigo Sena e
Júlio Castro.
9. Abraço de Maré (2013), dir.: Victor Ciriaco.
10. O Menino do Dente de Ouro (2014), dir.:
Rodrigo Sena.
11. Ainda que eu ande pelo vale da sombra
da morte (2018), dir.: Helio Ronyvon.
12. O Mistério das Noites Brancas (2015), 		
dir.: Lucas Fernandes e Rebecca Pelágio.
13. Reflexo (2018), dir.: Felipe Rocha.
14. Vai Melhorar (2020), dir.: Pedro Fiuza.
15. Tingo Lingo (2018), dir.: Wallace Santos.
16. Casa com Parede (2020), dir.: Dênia Cruz.
17. Catarro (2018), dir: Paulo Dumaresq.
18. Epitáfio (2019), dir: Jonathan de Assis.
19. Enquanto o Sol Se Põe (2018), dir: Marcia
Lohss.
20. A Última Companhia (2014), dir: Cassio
Hazin.
21. Cuscuz Peitinho (2016), dir: Rodrigo Sena.
22. Até a Última Gota (2018), dir: Lilith Aiam.
23. Pretta Soul (2020), dir: Pretta Soul.
24. Vivi (2015), dir: Catarina Doolan.
25. Septo (2020), prod. Caboré Audiovisual.
26. Madrigal: Um Conto de Imagens por
Palavras (2018), dir: Felipe Oliveira e Gustavo
Alcântara.
27. Natureza do Homem (2019), dir: André
Santos.
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28. Cidade Descoberta (2021), dir: Vivian
Moura e Julia Donati.
29. Um Terço de Mim (2017), dir: Sihan Félix.
30. Chuva Café e Netflix (2019), dir: Álvaro
Miranda.
31. Vida Vaza (2017), dir: Carito Cavalcanti.
32. Meu Colega de Quarto (2018), dir: Luiza
Rose.
33. Para Onde os Sonhos Vão (2018), dir:
Nathalie Alves.
34. Sem Retrato e Sem Bilhete (2018), dir:
Babi Baracho.
35. Rocha (2018), dir: Luiz Matoso.
36. Ília (2015), dir: Dhara Ferraz e Moniky 		
Rodrigues.
37. Cidadãos Invisíveis (2019), dir: Paulo
Dumaresq.
38. Mãe Luiza, bairro abençoado (2021), dir:
Daniel Rizzi.
39. Hashtag (2021), dir: Kell Allen.
40. Em Reforma (2019), dir: Diana Coelho.
41. Ao Lado (2019), dir: Artur Medeiros, Maria
Veríssima e Matheus Joan.
42. Bolou (2013), dir: Rodrigo Sena.
43. Dona Cila, Não me Espere para o Jantar
(2020), dir: Carlos Segundo.
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PROFANAÇÃO (2017), DIREÇÃO DE ELDELANY SOARES
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1.

1_Olha o peixe
O peixe está presente em diversas obras audiovisuais,
seja naquelas filmadas em territórios de forte tradição
pesqueira - como a Redinha e a Vila de Ponta Negra -, em
feiras livres, ou simplesmente na mesa dos personagens,
assumindo preparos diversificados.

2.

4.

3.

3.

4.

5.

7.

6.
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2_Mãos que preparam o alimento

9.

10.

Fazer o preparo; separar, cortar, sovar, aquecer, temperar,
montar o prato. Aqui, as mãos dão forma àquilo que, mais
adiante, servirá de alimento.

12.
11.

12.
13.

4.

5.
16.

5.
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3_Em torno da mesa
Agora, não se trata apenas do que é
servido. Quem come o que?
18.
9.

19.
17.

20.

17.

22.
21.

12.

10.

23.

24.
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3_Em torno da mesa
Agora, não se trata apenas do que é
servido. Quem come o que?
18.
9.

19.
17.

20.

17.

22.
21.

12.

10.

23.

24.

IR PA R A S UM Á R I O

W W W.NATALCI N EMAC IDAD E.COM.BR

IR PARA S U MÁRIO

>>>

>>>

8.

100

101

4_Do que se bebe
Suco de laranja, café coado, chá de ervas, vinho
servido em taça: uma coletânea de imagens das
bebidas que encontramos nos filmes.

26.

30.
29.

6.
27.

31.

28.

33.
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34.

35.

10.

12.
24.

25.

42.

38.

36.

37.

40.
41.

43.

5_O ato de comer
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39.

Aqui, lançamos um olhar aos personagens que
experienciam o ato de comer individualmente,
para além das imagens habituais em que o
alimento surge em contextos de partilha.
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AQUILO QUE SE DIZ DA CIDADE
ONDE VIVEMOS | 2021

17 pranchas, digital
Diana Coelho

Dentro de uma cidade, existem milhares de outras cidades.
In: O Tempo que Flutua (2015), dir.: Clóvis Neto

Neste experimento, selecionamos 17 trechos de filmes
produzidos em Natal (RN) que, de algum modo, dialogam
sobre a experiência de viver na cidade, ora evocando
memórias, abarcando suas problemáticas ou apresentando elaborações sobre sua história. Esses trechos
partem de materiais distintos: entrevistas, inserções de
vídeos publicitários, diálogos entre personagens ficcionais, dentre outros.
As perspectivas são diversas, desde as que expressam
um saudosismo colonialista associado à presença norte-americana na cidade durante a Segunda Guerra Mundial,
como também expressões de resistência por parte de
quem enfrenta, nos dias atuais, as principais problemáticas da cidade.

Essa cidade é
Natal, onde o verão
fez sua morada e
nunca mais quis ir
embora.
In: Tire as Construções da Minha praia (2020)
dir.: Ruy Rocha

IR PA R A S UM Á R I O

W W W.NATALCI N EMAC IDAD E.COM.BR

IR PARA S U MÁRIO

>>>

>>>

Assim, os olhares impressos nos filmes são aqui transcritos e colocados em diálogo.
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Natal, 23 de dezembro
de 1928. Quando a
gente chega em Natal,
vindo do mar e penetra
o Rio Potengi, olhando
à direita, a vista é
monótona: mangues,
a careca das dunas e
um ajuntamento de
coqueiros.
In: Arredia e Tão Só (2018), dir.: Augusto Lula

Beco da Quarentena,
eras a mandíbula do
rio-mar, que devorava
navios e marinheiros
nas cálidas noites
da cidade baixa. (...)
com tuas portas agora
emparedadas, nega-te
para o presente.
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In: Incontinências (2014), dir.: Paulo Dumaresq
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Na época, Natal
era uma fazenda
iluminada. [...] Era
uma cidade de tédio,
cercado de cabarés por
todos os lados.

A Rua Dr. Barata era a
rua chique da cidade.
Na Segunda Guerra,
era palco de gente
importante, de gente
cheia de riquezas,
vindo de lugares
distantes onde o ouro
imperava.
In: Ribeira Velha de Guerra (1993), dir.: Augusto Lula
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In: Transviado (2011), dir.: Alexis Peixoto e Débora
Ramos
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In: Tire as Construções da Minha Praia (2020), dir.: Ruy
Rocha.

IR PA R A S UM Á R I O

A única maneira foi
procurar a Praia do Meio
pra sobreviver, porque
até os ratos sobrevivem
aqui.
In: Entre Calçadão e Quebra-mar (2019), dir.: Pedro Lucas.
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É linda a vida noturna
da Praia do Meio. Nossa
cidade é linda e não
podemos deixar que
isso possa acontecer:
verticalizar, não.
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Na ponta da Redinha
velha, tinha outro
quebra-mar ali. Aterrou.
O quebra-mar e o
mangue é a defesa de
muitos bairros daqui de
Natal.
In: Quebramar (2014), dir.: Anderson Legal.

A gente sabe que é
muitas famílias
sem teto hoje em
nossa cidade. Em
Natal, é 46 mil [...]. E
o poder público não
dá resposta a essas
famílias.
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In: Leningrado, Linha 41 (2017), dir.: Dênia Cruz.
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No lugar de procurar
o que existe lá fora,
vamos procurar o que
existe dentro do nosso
bairro. É muito pouco?
É, mas esse pouco que
tá acontecendo na
minha comunidade, é
um pouco que faz eu ter
orgulho. Aonde eu tiver,
eu digo: sou da Vila de
Ponta Negra.
In: Não Estamos à Venda (2020), dir.: Raquel Cardozo e
Davi Revoredo.

Viver em Mãe Luiza
foi viver entre a
discriminação de
ser morador de uma
comunidade sem
estrutura. Hoje a
gente desce o morro
e vê Mãe Luiza como
referência cultural.
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In: Frutos do Morro (2016), dir.: Eldelany Soares.
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Acho que você não sabe
que Natal foi ponto de
decolagem para África,
ne? Acho que Natal
sempre foi isso, essa
terra de passagem.

Natal é uma cidade,
na minha perspectiva,
muito sem identidade.
E isso ao mesmo tempo
que é limitador, pode
ser libertador.
In: Performance (2017), dir.: Karina Moritzen.
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In: Fendas (2019), dir.: Carlos Segundo.
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Natal se vê como uma
cidade que tá sempre
em busca de um futuro.
Daí a relação altamente
destrutiva que se tem
com as memórias, com
os monumentos, com o
patrimônio.
In: 00:27:39:15 (2018), dir.: Davi Revoredo.

Toda tentativa de narrar
a história de Natal é
um antes e depois da
Segunda Guerra Mundial.
Os americanos teriam
trazido justamente essa
modernidade, esse gosto
pelo cosmopolita, pelo
novo. E evidentemente
é uma cidade que tem
muito pouco apego ao
passado.
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In: 00:27:39:15 (2018), dir.: Davi Revoredo.
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O que te trouxe pra cá?
[...] Taí uma coisa que
nunca entendi direito. O
que é que traz a pessoa
de volta? Talvez seja a
desgraça de querer ter
origem.

Pra mim, é fácil não
falar de tu, Mainha.
[...] Mas te reencontro
nas histórias de
Geni Guimarães, nas
conchas de Genipabu,
na ginga com tapioca
da Redinha, no trajeto
do Potengi.
In: Te Guardo no Bolso da Saudade (2021), dir.: Rosy
Nascimento.
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In: Mar de Zila (2017), dir.: Ariane Mondo.
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