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RESUMO

Este trabalho analisa audiovisuais produzidos com os moradores do Serviluz, localizado em

Fortaleza, Ceará. Moro neste bairro, onde participo da Associação dos Moradores do

Titanzinho e do Coletivo AudioVisual do Titanzinho, produzindo arte e política com suas

ruas, praças e o Farol do Mucuripe. Inspirada na pesquisa-intervenção e na atitude do

cartógrafo, mapeei a produção audiovisual do bairro nas mostras audiovisuais e sessões do

Cine Ser Ver Luz, escolhendo três vídeos: “Ibioara” (2009), “Vestígio” (2007) e “O Povo da

Praia Proibida” (2011), que apresentam aspectos da constituição do bairro, modos de vida de

seus moradores e a relação com o mar e a cidade. Além das análises dos vídeos, foram

realizadas aproximações com os diretores, pesquisa bibliográfica e documental. Nesse

processo, observo o modo como a produção audiovisual enuncia o bairro permeado pela

circunstância da migração, a política de amizade e as ambiguidades na relação com a cidade.

São evidências que trazem à tona as marcas e a memória de uma comunidade que insiste em

fazer a sua própria história. Tanto as minhas memórias afetivas, como as do próprio bairro

dentro das narrativas desses vídeos, vão conduzindo esta escrita que se propõe uma forma de

olhar para a produção audiovisual comunitária como cinema potente e inovador dentro desse

próprio bairro, sem esquecer que ele é também a cidade.

Palavras-chave: Serviluz. Audiovisuais. Memória. Amizade. Cidade.



ABSTRACT

This Bachelor thesis analyses audiovisual works produced by residents of the Serviluz

neighborhood in Fortaleza, Ceará. Living in this neighborhood, I’m a part of the Residents’

Association of Titanzinho and of the AudioVisual Collective of Titanzinho, in the making of

art and politics with its streets, squares and the Mucuripe Lighthouse. Inspired by intervention

research and the cartographer’s attitude, I mapped the neighborhood’s audiovisual production

in screenings and the sessions of Cine Ser Ver Luz movie club, and selected three videos:

‘Ibioara’ (2009), ‘Vestígio’ (2007), and ‘O Povo da Praia Proibida’ (2011), which feature

aspects of the neighborhood’s formation, residents’ livelihoods and their relation with the sea

and the city. The research is made up by an analysis of these videos, interview with the

directors, as well as bibliographical and document research. In this process, I observed how

the audiovisual production narrates the neighborhood by the circumstances of migration, by a

‘politics of friendship’ and by the ambiguities of being a part of the city. Such evidence raises

marks and the memories of a community that insists in the making of its own history. Both

my personal affective memories and the memories of neighbors in the videos merge in this

writing, aiming to craft a way to look at the community’s audiovisual production as a

powerful and innovative cinema in the neighborhood, not forgetting it is also the city.

Keywords: Serviluz. Audiovisual. Memory. Friendship. City.
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1. INTRODUÇÃO

Imersa numa vivência de pouco mais de seis anos num trabalho de produção

audiovisual independente e comunitário, me pareceu contundente falar sobre esta experiência

em meu trabalho de conclusão no curso de Cinema e Audiovisual. Compreendendo as

limitações que são inerentes a esta árdua missão que é fazer arte em nosso país, acredito que

expor o modo como fui percebendo as possibilidades de pensar cinema como memória na

comunidade periférica de Fortaleza onde habito possa contribuir, de alguma forma, para

seguirmos inventando novas formas de fazer cinema.

Quando falo em outras formas de pensar cinema, é porque passeio mais pelos

modos independentes de fazê-lo e exibi-lo, dando mais ênfase ao primeiro.

Quando falo em independente, incluo a vertente colaborativa, pois pouco teríamos

feito no Coletivo AudioVisual do Titanzinho e na Associação dos Moradores da Comunidade

do Titanzinho – mais conhecida como Associação dos Moradores do Titanzinho – sem a

colaboração de nossos aliados do próprio bairro e de outras partes da cidade: a própria

Universidade Federal do Ceará – UFC, através do Instituto de Cultura e Arte – ICA,

primeiramente pelo Grupo de Pesquisa da Relação Infância, Juventude e Mídia – GRIM, onde

a Pesquisa In(ter)venções AudioVisuais das Juventudes em Porto Alegre e Fortaleza se

estabelece, e, em seguida, pelo Laboratório Artes e Micropolíticas Urbanas – LAMUR e a

pesquisa Coletivo AudioVisual do Titanzinho; Cine Ser Ver Luz; a Fundação Cearense de

Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FUNCAP; o Bar do Surf; o Coletivo

Servilost; o Grupo de Teatro Dito&Feito; a loja ViniCópias e os moradores de cada uma das

ruas por onde passamos.

Farei uso tanto da primeira pessoa do singular quanto do plural pela característica

híbrida de minha participação nesses lugares que são tanto o bairro em que moro, o Serviluz,

quanto a Universidade em que estudo, a UFC. Essa é uma característica que me acompanha

aonde vou: ser híbrida. O híbrido moradora-estudante e o híbrido individual-coletivo. Durante

o tempo citado aqui, tive a oportunidade de habitar, por períodos de diversos tamanhos,

muitos lugares. Em todos eles, suponho que, como a maioria das pessoas, eu colocava minhas

origens, principalmente para fins de adaptação. Carrego, como moradora desse bairro

formado por migrantes de muitos lugares, alta capacidade de adaptação.

Essa característica, contudo, enquanto pesquisadora, foi uma dificuldade que

encontrei no processo. Para ser pesquisadora do meu habitat natural, era preciso inventar um

novo olhar, estar ali no território de outro jeito. Foi quando me dei conta que agora via os
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mesmos lugares de minha infância experimentando processos de criação com as artes, em

especial, o audiovisual. É por essa lente que desenvolvo minha pesquisa. É lembrando e

encontrando produções que foram feitas com o bairro que encontro o recorte para esta escrita.

São inúmeras as vertentes que eu poderia abordar, bem como a quantidade de vídeos a

descrever e problematizar as narrativas, mas irei me ater a três que suscitam questões que, a

meu ver, são imprescindíveis quando nos deparamos com audiovisuais colaborativos do

Serviluz.

Inspirada na pesquisa-intervenção e muito no que diz Deisimer Gorczevski (2007)

da atitude do cartógrafo, onde “[...] cabe aqui destacar que a cartografia não determina em si

uma metodologia, propõe antes uma discussão metodológica que atualiza na medida em que

ocorrem encontros entre pesquisador e pesquisado (sujeito e objeto)” (GORCZEVSKI, 2007,

p. 45), vou cartografando minhas processualidades, apoiada no que dizem Kastrup e Barros

(2010, p. 58) a respeito da “situação paradoxal de começar pelo meio, entre pulsações […]

não apenas porque o momento presente carrega uma história anterior, mas também porque o

próprio território presente é portador de uma espessura processual”.

Para tanto, mapeei (Anexo C) a produção audiovisual com o bairro nas Mostras

AudioVisuais e Sessões do Cine Ser Ver Luz1, escolhendo três vídeos: “Ibioara” (2009), de

Pedro Fernandes2, “Vestígio” (2002), de Karla Holanda, e “O Povo da Praia Proibida” (2013),

de Yures Viana, que apresentam aspectos da constituição do bairro, modos de vida de seus

moradores e a relação com o mar e a cidade. Além de descrever e problematizar as narrativas

dos vídeos, foram realizadas aproximações com os diretores e pesquisa bibliográfica e

documental. Nesse processo, observo o modo como a produção audiovisual enuncia o bairro

permeado pela circunstância da migração, da política de amizade e das ambiguidades na

relação com a cidade.

Nesse sentido, a metodologia se constitui, ainda, ou melhor, principalmente, na

cartografia, que nesse caso foi a imersão da preparação das sessões de cineclube em que estes

vídeos foram exibidos. A saber: a I Mostra AudioVisual do Titanzinho, em 2011, onde

exibimos “Vestígio” e “Ibioara” pela primeira vez, como também a sessão Memória do Cine

Ser Ver Luz e a III Mostra, em 2014, quando exibimos “O Povo da Praia Proibida”.

Importante dizer que, no percurso desta escrita, elaborei inúmeras memórias até

chegar nesta atual, que une com mais direcionamento os momentos vividos. Efetuo, inclusive,

2 Pedro Fernandes desenvolveu a ideia do roteiro e Luis Filho editou o filme, ambos com apoio da ONG Serviluz
Sem Fronteiras e da Vila das Artes.

1 Os modos de intervir com o cinema e o audiovisual, com as Mostras AudioVisuais e Sessões do Cineclube Ser
Ver Luz estarão melhor desenvolvidos ao longo do texto e nos anexos.
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a transcrição de minha percepção dos vídeos analisados (Apêndice A), visando distinguir

elementos que os aproximam e os individualizam. Trago no texto parte da transcrição do

depoimento registrado de dois envolvidos na produção dos vídeos. O primeiro é a

apresentação de Pedro Fernandes sobre “Ibioara” e o segundo, uma mensagem de e-mail em

que Karla Holanda partilha alguns aspectos importantes sobre “Vestígio” e a protagonista

Lirete (Anexo E). Com Yures as conversas sempre foram mais informais, sobre as

dificuldades de produção e as experiências como morador do bairro. A bibliografia, por sua

vez, envolve leituras que contribuem para discorrer sobre/tensionar as particularidades

notadas por mim em cada vídeo.

Retomando os tópicos para pensar estes audiovisuais que selecionei, me apoio em

questões pontuais de Jean-Claude Bernardet (1980) sobre “O que é cinema?”, e também de

Arlindo Machado (1977) sobre a linguagem audiovisual, sem esquecer artigo do psicólogo

Hugo Münsterberg (2008), que discorre sobre emoções no cinema quando desenvolve, no

início do século XX, algumas percepções acerca dos sentimentos dos espectadores durante

uma sessão de cinema. Nesse momento, faço uma ligação com o que Braga (2017) observa

das inúmeras possibilidades de ser cinema.

É a minha tentativa de desenvolver uma escrita que contemple esses conceitos

básicos presentes na ação de fazer “cinema com a rua”, modo de fazer que Gorczevski e

Santos (2015), de um modo geral, já observavam em seus trabalhos com jovens das ilhas, em

Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e os jovens do Titanzinho, em Fortaleza, no Ceará.

Apesar de citar outros recortes possíveis para estudar e problematizar os vídeos ao longo do

texto, a ênfase será nas três realizações audiovisuais por conta da abordagem que fazem e da

minha proximidade com os participantes desses vídeos.

Busco falar da importância do processo de migração pelo qual passou parte dos

moradores do bairro e de como essa experiência constitui o modo de vida que temos hoje.

Para tanto, é importante esclarecer que os assuntos estarão distribuídos por todo o texto,

independente do destaque que, compulsoriamente, faça para cada um dos conceitos. Para falar

de Migração, por exemplo, recorro aos estudos de Denise Cogo e suas análises em coautoria

com Deisimer Gorczevski (2012), buscando compreender a atitude e os hábitos dos jovens em

“Ibioara”, mas, principalmente, a questão da migração e dos laços afetivos que colaboram

para que se permaneça num novo lugar. Encontro contribuições também em André Nogueira

(2006) para falar da mesma questão, só que associando essas afetividades aos laços familiares

que acompanharam a remoção das pessoas da Praia Mansa, também em Fortaleza, e pensando

o movimento de mudança da comunidade para o Serviluz, que foi abordado em “O Povo da
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Praia Proibida”.

No capítulo Amizade, concentro mais na amizade como relação afetiva que se

constrói quando se convive com o Serviluz, e também, pensando um pouco com Barbalho

(2006), uma possível política de amizade, conceito que só desenvolverei no capítulo Cidade.

Neste último, ficarei mais próxima de Lefebvre (2001) na questão do Direito à Cidade,

buscando dar a ela o lugar de fluxo constante entre a diversidade de territórios geográficos,

políticos e existenciais que a compõem na tensão e sem dar lugar à hierarquização que coloca

o bairro em segundo plano.

Durante o texto, ressalto a urgência de inventarmos novas memórias e destaco a

importância dos idosos no processo de manutenção das memórias antigas e sua atualização,

no caso, a cada nova exibição dos vídeos. Para tanto, dialogo com o que diz Ecléa Bosi (1993)

sobre as lembranças que escolhemos manter e por que priorizamos as coletivas sobre as

individuais.

Em resumo, é uma tentativa de, em Amizade, pensar como os laços afetivos que

fazemos ao longo da vida podem ser incorporados às realizações que fazemos. Mais

precisamente, como colaboram com os nossos trabalhos. Em Cidade, pensar o modo como as

ocupações dos espaços esquecidos pelas autoridades governamentais correm o risco de ser

facilmente negociadas, se esse for um interesse delas, e como os moradores lidam com esse

jeito de viver, sob constante ameaça. De que maneira, em Migração, lidamos com o

sentimento de ser migrante, resistindo por nossa memória e tentando criar novas histórias em

nossa vida cotidiana, nos dias atuais.

São apontamentos e reflexões que, espero, possam colaborar com quem faz

cinema em seus bairros.
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2. MIGRAÇÃO

2.1 À primeira vista – Breve apresentação

Os audiovisuais feitos com o Serviluz, assim como as artes produzidas por outras

minorias3, têm inúmeras particularidades. Os três vídeos analisados neste trabalho de

conclusão trazem imagens do mar, por exemplo. Trazem também imagens de seus moradores

e suas experiências com o bairro e com a vida, contadas em gestos ou verbalizadas, enquanto

é criada a narrativa de cada uma dessas histórias. Percebemos o quanto os idosos são

valorizados, justamente por serem eles os mantenedores da memória mais antiga da

comunidade. Essas imagens comuns aos três realizadores e a qualquer pessoa que habite de

algum modo o bairro Serviluz, a partir de recortes diferentes, constroem um panorama diverso

e ao mesmo tempo singular de como é viver nesse lugar.

Figura 1 – “O Povo da Praia Proibida” (2013), de Yures Viana

“Ibioara” e “Vestígio” receberam apoio dos governos municipal e estadual,

respectivamente, para a sua realização, através do Edital 01/2009 da Secretaria Municipal de

Cultura da Prefeitura de Fortaleza, em comemoração aos 283 anos da cidade, e do Prêmio

Ceará Cinema e Vídeo de 2001. Yures Viana, especialista em som de cinema que já trabalhou

com Rosemberg Cariri, assumiu boa parte da pós-produção de “O Povo da Praia Proibida”,

3 Deleuze e Guattari (1997) trabalham com minorias para além da quantidade numérica quando desenvolvem o
pensamento de um devir-minoritário, onde fazer parte de uma minoria não é ser menor, mas sim, ser diferente
dentro do todo. Neste caso, quando falo em minoria, penso tanto em uma comunidade que tem um ritmo
diferente dentro da cidade, quanto num audiovisual que se coloca num modo de operar diferente do que se
considera padrão.
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mas também foi apoiado pela Lei Estadual nº 13.8114 de Incentivo à Cultura. Dele me

aproximei por conta de um trabalho desenvolvido na Escola Porto Iracema das Artes, onde ele

eventualmente é professor de sua área.

Escolher cada um dos três vídeos possibilita falar de experiências marcantes,

inclusive as vivenciadas por mim em alguns momentos de exibição e mesmo depois. A

exibição de “O Povo da Praia Proibida” pela primeira vez, na II Mostra AudioVisual do

Titanzinho, ficou marcada pelo fato de, ao final do evento, haver uma forte ventania com

muita areia da praia que, apesar da insistência, não impediu que o público ficasse até o final.

Possivelmente por ser uma narrativa que trabalha a força do próprio bairro e ativa sua

memória mais antiga: a de sua criação. A vontade de ver o filme prevaleceu sobre a

adversidade temporal.

Figura 2 – “Vestígio” (2002), de Karla Holanda

Com “Vestígio”, dois dos acontecimentos que mais marcam são: a relação de pai e

filho que presenciamos na I Mostra, por meio do filho de Zuza, que toma conhecimento do

filme durante aquela exibição, a qual desenvolvo melhor no capítulo Amizade; e minha

relação com Lirete, senhora que me solicita que lhe faça algumas fotos de seus figurinos de

dança, e que é a protagonista da história. Zuza e Lirete eram namorados, e no filme

acompanhamos o cotidiano dessa relação.

Já “Ibioara” é imprescindível por seu sentido de partilha do sensível, um:

[...] sistema de evidências que revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e
dos recortes que nele definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível

4 http://www2.secult.ce.gov.br/%5Cdownload%5CLEI_SIEC.pdf Acesso em 10/12/17.
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fixa portanto, ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa
repartição das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos
de atividade que determina propriamente a maneira como um comum se presta à
participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. (RANCIÈRE, 2005, p.
15)

“Ibioara” toma parte nessa partilha pela sua força e simplicidade, pela resistência

que carrega e exerce. Ou seja, pela comunhão de hábitos e sentimentos.

O trabalho foi pensado por Pedro Fernandes e apoiado pela ONG Serviluz Sem

Fronteiras, que atuou de 2009 a 2011 no bairro e possui um grande acervo de audiovisuais.

O Serviluz Sem Fronteiras é um coletivo não-confessional (sem orientação religiosa,
mas com respeito a todas as religiões, inclusive aos descrentes), não governamental
(mas orientado para reivindicar do poder público ações e programas de
democratização e participação popular), não-partidário (mas aberto para dialogar
com lideranças e atores partidários comprometidos com a transformação social) e
sem fins lucrativos (mas engajados na perspectiva da economia solidária e criativa),
que tem como objetivo principal reverter a situação de exclusão sócio-econômica,
cultural e política a que estão submetidos as crianças e os jovens do Serviluz e de
todas as periferias de nossa cidade5.

Com as experiências que vivo com o Serviluz, percebo que o bairro gosta de

receber pessoas de outros bairros, cidades, estados e, inclusive, de outros países, e isso

mobiliza um fluxo constante de partilha. São surfistas, pesquisadores, artistas que optam por

uma aproximação inicialmente para desenvolver suas habilidades e, posteriormente, como se

nota com facilidade ao caminhar por suas ruas e corredores, relações mais estreitas vão se

firmando, como a amizade. Pode-se dizer que num primeiro caminhar pelo Paredão6 se

percebe: somos bem-vindos, estamos em casa.

Em Fortaleza, a responsabilidade administrativa sobre os bairros é dividida entre

seis Secretarias Executivas Regionais (SER), que gerenciam grupos de bairros, e a Secretaria

Regional do Centro, responsável especificamente pelo bairro Centro. Assim, o Serviluz

integra a Secretaria Executiva Regional (SER) II, que, como a Prefeitura informa em seu site7,

“é formada por 20 bairros, onde habitam 334.868 pessoas, correspondendo a 13,50% da

população da Capital. Esta região da cidade possui uma área de 44,42 Km², onde estão

localizados 18.572 estabelecimentos comerciais”.

Os bairros que fazem parte da Regional II são: a Aldeota, bairro com muitos

prédios comerciais e habitacionais de luxo, e também Cais do Porto, Cidade 2000, Cocó, De

Lourdes, Dionísio Torres, Engenheiro Luciano Calvalcante, Guararapes, Joaquim Távora,

7 https://www.fortaleza.ce.gov.br/institucional/a-secretaria-316 Acesso em 07/12/17.

6 Paredão: Bloco de Pedras, comumente chamado de Espigão, que divide as duas principais praias da
comunidade, a Praia do Vizinho e a Praia do Titanzinho.

5 http://serviluzsemfronteiras.blogspot.com.br/2008/12/serviluz-sem-fronteiras-o-projeto.html
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Manuel Dias Branco, Meireles, Mucuripe, Papicu, Praia de Iracema, Praia do Futuro I e II,

Salinas, São João do Tauape, Varjota, Vicente Pinzón.

É importante informar, ainda, neste contexto de percepção de enormes

disparidades sociais que encontramos não só na Regional II, mas por toda a cidade de

Fortaleza, que o Serviluz também integra as ZEIS8, Zonas Especiais de Interesse Social, que

inicialmente são áreas de risco ou preservação ambiental ocupadas de maneira considerada

irregular pelos órgãos públicos, estes que, por sua vez, deveriam cuidar para que os habitantes

destas áreas tivessem moradia digna. Boa parte da luta por qualidade de vida na comunidade

se dá por conta deste direito constantemente violado.

Conforme o Censo 2010, por exemplo, o Cais do Porto, que abrange o Serviluz,

apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0.2239. Por estatísticas como

esta, também, muitas fontes bibliográficas trazem a problemática da violência relacionada ao

tráfico de drogas (SÁ, 2010; AGUIAR, 2017) e aos antigos meretrícios que existiam na região

(PINHO, 2012) como pontos centrais em suas pesquisas.

Porém, neste trabalho, apesar de citar essas questões, situando aproximações com

as ameaças de remoção ao desenvolver o eixo Migração, buscarei me ater às potências de vida

percebidas enquanto pesquisamos e fazemos arte com as ruas, praças e o Farol do Mucuripe

num período que vem durando aproximadamente sete anos.

2.2 Ser híbrida

Os vídeos “Ibioara”, “O Povo da Praia Proibida” e “Vestígio” atravessam minha

trajetória em situações diferentes: enquanto participo de atividades do Curso de Cinema e

Audiovisual, na Universidade Federal do Ceará, e moro no bairro Serviluz; um período que

começa em 2011, quando me torno bolsista de Iniciação Científica10 da Pesquisa

In(ter)venções AudioVisuais das Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre, coordenada pela

professora Deisimer Gorczevski, também orientadora deste estudo, e se estende até os dias

10 Bolsista Funcap no período de julho de 2012 a maio de 2013.

9 Índices disponíveis em
http://salasituacional.fortaleza.ce.gov.br:8081/acervo/documentById?id=22ef6ea5-8cd2-4f96-ad3c-8e0fd2c39c9
8 Acesso em 08/12/17.

8 http://www.senado.gov.br/senado/programas/estatutodacidade/perguntas.htm Acesso em 10/12/17.
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atuais, 2017, pois voltei a morar no bairro11 em setembro de 2016 e sigo membro do Coletivo

AudioVisual do Titanzinho12 e da Associação dos Moradores do Titanzinho13.

Antes disso, de 2008 a 2010, fui colaboradora de um projeto de leitura em língua

francesa dentro da minha graduação anterior, em Letras/Francês, pela Universidade Estadual

do Ceará – UECE, quando fiz a primeira aproximação com a Associação. O projeto se

chamava “Ensino de línguas estrangeiras: Francês, Inglês e Espanhol através da leitura” e era

apoiado pela Funcap14 e coordenado pela professora Ângela Mesquita.

Na época atuei mais como professora, inicialmente de língua e cultura francesa,

com uma abordagem que se espelhava nos ensinamentos de Paulo Freire e recorria a textos

que traziam temas comuns aos habitantes da comunidade. Depois, ainda completei o quadro

de professores do cursinho pré-vestibular que funcionava em parceria com a Prefeitura, e

eventualmente como colaboradora no cursinho de informática básica, que existiu em parceria

com a Funcap dentro do projeto Titanzinho Digital15.

Ao pensar no percurso que traço com a Associação e na minha trajetória anterior a

este momento, é importante evidenciar que eu e minha família somos, como boa parte dos

habitantes do Serviluz, originários do litoral oeste do Ceará. Mais precisamente da praia da

Volta do Rio, pertencente ao município do Acaraú, e que faz divisa com o município de

Itarema16. Meus avós paternos vieram cedo para Fortaleza e estabeleceram residência numa

das ruas próximas à microrregião da Estiva, mais precisamente na Rua Conefor, que se

localiza próxima ao Sindicato dos Estivadores, no final da Avenida da Abolição, próxima ao

Porto e ao primeiro farol da cidade. Quando chegou ao bairro, a família de meu pai trabalhou

um tempo com a fabricação manual de manzuás, instrumentos de pesca muito populares no

nordeste brasileiro.

16 Acaraú. https://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=230020&search=ceara Acesso em
07/12/17.

15 “O projeto Titanzinho Digital teve início em março de 2007, inspirado no Projeto da Cooperativa Pirambu
Digital. Idealizado pelo então Secretário de Ciência e Tecnologia Mauro Oliveira, que reuniu 30 (trinta) jovens
voluntários da comunidade do Serviluz – Fortaleza – CE […] As atividades são mantidas principalmente com o
apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP) que concede
bolsas que são de fundamental importância no desenvolvimento das ações. Além disso, ao longo dos três anos,
contamos com a preciosa colaboração da Cooperativa de Tecnologia da Informação Pirambu Digital, Fortalnet,
Programa Telecentro BR, além das associações locais.” – Texto de apresentação disponível na página:
http://blogtitanzinhodigital.blogspot.com.br/p/quem-somos.html Acesso em 08/12/17.

14 Nessa época, a Funcap apoiou diversas atividades da Associação, como pode ser visto em matéria do link:
http://www.funcap.ce.gov.br/index.php/component/content/article/3-lista-de-noticias/43569-cooperativa-titanzin
ho-digital--inclusao-social-como-alternativa-aos-jovens-do-serviluz- Acesso em 08/12/17.

13 Texto de apresentação da Associação dos Moradores do Titanzinho – ANEXO B.
12 Texto de apresentação do Coletivo AudioVisual do Titanzinho – ANEXO A.

11 Durante o percurso de participação no Coletivo e na Associação, morei na França por 1 ano, onde fiz
intercâmbio dentro do programa Ciência Sem Fronteiras, e em Brasília por 2 anos, por motivo de trabalho.
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Figura 3 – “Ibioara” (2009), de Pedro Fernandes et al.

A região da Estiva, da qual falo, onde moravam os estivadores, é uma das áreas

mais antigas do bairro, como é possível ver em depoimento de um dos entrevistados do vídeo

de Yures Viana, o “Povo da Praia Proibida”. Comenta-se que, quando acontece a mudança da

Praia Mansa para o Serviluz, a região da Estiva já estava ocupada, ou seja, alguns

trabalhadores já moravam nas proximidades do que seria hoje o grande Serviluz. Era, talvez,

um princípio da divisão dos territórios que constituem o bairro hoje.

Sobre essas áreas limítrofes, nas pesquisas que realizamos no Coletivo

AudioVisual do Titanzinho e junto à Associação dos Moradores do Titanzinho, consideramos

como regiões do bairro: Estiva, Farol, Titanzinho, Rastro e Pracinha. Essas divisões também

foram observada no estudo de David Silva de Oliveira (2015), que explora melhor essas

fronteiras do bairro em seu trabalho de conclusão no curso de Ciências Sociais, na UFC. Com

o titulo “A Cidade Cinematográfica: Produção e Projeções Audiovisuais nas Ruas do

Serviluz”, o estudo aponta algumas similaridades com a nossa experiência, contudo pelo viés

da sociologia, sua área de trabalho:

O Serviluz possui algumas demarcações em seu território, ou territórios17 em suas
demarcações, resultado também da sua distribuição em diferentes bairros da cidade,
que compreendem edificações, formações naturais próprias e as ocupações desses
espaços por pessoas vindas de lugares diversos. (DE OLIVEIRA, 2015, p. 18)

Ele foi um estudante que, em parte de seu percurso, nos acompanhou nas

atividades de realização de uma das Mostras, nas gravações de dois vídeos – “O Pessoal da

17 Território aqui “transcende a dimensão físico-espacial dos espaços segregados das cidades” (DIÓGENES,
2008, p. 37), é o conjunto de representações que resulta em “toda uma série de comportamentos, de
investimentos nos tempos e nos espaços sociais, culturais estéticos e cognitivos” (GUATTARI; ROLNIK apud
DIÓGENES, 2008, p. 37).
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São José” e “Atrás do Farol tem uma Rua” –, que exibimos em algumas sessões, bem como

em atividades do Cine Ser Ver Luz. E, no seu estudo, podemos observar um exemplo do

sentido de estar junto com o Serviluz, que falei um pouco antes.

Entrar nas ruas mais estreitas, com suas casas apertadas e coladas umas às outras, os
quebra-molas altos avisando o perigo de trafegar em alta velocidade, as pessoas
sentadas no pé da porta, fez com que outros pedaços do Serviluz fossem colados no
mapa. O passeio de bicicleta ajudou também a entender que não há consenso de até
onde vai o Serviluz, que territórios comporta, no entendimento dos moradores. O
morador da Sardinha se vê como do Serviluz ou da Praia do Futuro? O morador do
Titanzinho vê a Sardinha fazendo parte do mesmo bairro? A pracinha é algumas
vezes definida como esse limite, subindo para a Sardinha já é Praia do Futuro, assim
como seguindo pela orla. (DE OLIVEIRA, 2015, p. 20)

O modo como o autor narra sua experiência sugere um modo interessante de estar

com o bairro, partilhando o cotidiano com os moradores.

Voltando à história de minha família, os familiares por parte de pai sempre

moraram no Serviluz, enquanto que os de minha mãe ficaram certo período, até que muitos

dos meus tios resolveram se mudar para outros lugares do Estado. Embora pouco

participativos das atividades político-comunitárias, como quaisquer moradores comuns,

sempre fomos cientes das principais delicadezas que o Serviluz enfrenta e que, às vezes,

limitam os moradores.

Figura 4 – “O Povo da Praia Proibida” (2013), de Yures Viana

Evidenciar e debater essas dificuldades se torna urgente e necessário, não apenas

para nós, moradores do bairro, mas para os habitantes da cidade de Fortaleza. Compreender

esses porquês interessa para pensar e fazer uma cidade mais democrática e que inclui e

valoriza as diferenças entre seus habitantes. Valorizar essas diferenças, principalmente no que
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dizem respeito às minorias, criando possibilidades de inventar formas de viver e conviver em

comunidade.

Tentando uma aproximação com Deleuze e Guattari (1977, p. 25), quando

analisam Kafka do ponto de vista da literatura produzida numa língua que a torna menor pela

falta de territorialidade das línguas possíveis para escrevê-lo, seria este um devir-menor por

conta da impossibilidade de escrever em outra língua, de modo que “uma literatura menor não

é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz em uma língua maior”.

É dizer que os audiovisuais dos diretores que produzem com o Serviluz se

constituem possíveis neste território, e no campo do próprio audiovisual, onde ainda existe

grande dificuldade de lugares para exibição. É criar, dentro desta dificuldade, novos lugares

de exibição desses trabalhos. Ou seja, estes filmes, que dificilmente seriam exibidos numa

sala comercial de cinema, por exemplo, foram transformadores ao ponto de fazer da rua onde

foram exibidos um espaço de cinema, criando um novo cinema.

2.3 Audiovisuais que colaboram para a resistência

O título dessa sessão poderia até ser outro, “Audiovisuais que colaboram para a

criação da Resistência do Serviluz”.

Analisando o conceito trabalhado por Deleuze (2004) ainda em seu abecedário,

quando leio R de Resistência, penso que é necessário discorrer um pouco sobre esse gesto

expressado ou apenas sentido, que enquanto comunidade partilhamos entre nós – sensação

contagiosa. Sensação que talvez se deva às redes, como o autor fala: “a função da rede é

resistir e criar”. Nesse “regime das cumplicidades”, temos dividido e criado a mesma história

enquanto famílias que vivem no Titanzinho, Serviluz. É como se cada pessoa de cada família

fosse a “molécula numa rede, uma rede molecular”. Nossas idas e vindas fortalecem e criam

constantemente novas formas de estar juntos. Nossa resistência – que para alguns, apesar de

toda a luta, ainda é imperceptível – tem sido o que nos mantém unidos apesar das

adversidades. É, por exemplo, o sentimento que uniu as associações do bairro contra o projeto

do estaleiro, força que se colocou na cidade e protegeu uma das praias mais bonitas de

Fortaleza, que nutre um bairro, é um dos melhores pontos para surfistas e possui uma das

melhores vistas do Sol e do mar na cidade.

Desde a Praia Mansa, seguimos para onde as circunstâncias nos levam, e nos

adequamos aos novos fatos. Somos um povo com muitos gestos, trejeitos populares,

expressões marcantes e brincadeiras. Seguimos juntos como que em missão. Migramos e
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aprendemos, nos adaptamos e vivemos. Não paramos de produzir memórias, e temos urgência

para que as memórias que fazemos hoje nos definam melhor que as marcas que já nos foram

impostas por causa da época em que funcionavam meretrícios no entorno do Farol, ou pelo

tráfico recente.

A memória é sim um trabalho sobre o tempo, mas sobre o tempo vivido, conotado
pela cultura e pelo indivíduo. O tempo não flui uniformemente, o homem tornou o
tempo humano em cada sociedade. Cada classe o vive diferentemente, assim como
cada pessoa. […] A comunidade familiar ou grupal exerce uma função de apoio
como testemunha e intérprete daquelas experiências. O conjunto das lembranças é
também uma construção social do grupo em que a pessoa vive e onde coexistem
elementos de escolha e rejeição em relação ao que será lembrado. (BOSI, 1993, p.
281)

Podemos pensar que nós, habitantes do Serviluz, selecionamos os aprendizados

que seguem com a gente, desmistificando constantemente as características com as quais os

noticiários sensacionalistas marcam o povo, e nisto temos autonomia. Os hábitos que

atravessam as gerações do bairro são justamente os mais singelos, como veremos mais

adiante.

A resistência, nesse contexto, é inerente a esse povo da beira do mar que veio

parar no bairro depois de uma migração forçada. Segundo os governantes da época não era

mais possível viver na Praia Mansa, então quem morava lá foi transferido para as terras que

hoje constituem o bairro Serviluz. Contudo, como dito anteriormente, não é só a resignação

que nos mantém no território; a escolha também. Podemos inclusive observar, numa das falas

de Dona Lirete em “Vestígio”, um depoimento sobre como estamos no bairro porque

gostamos:

Morar aqui eu acho bom porque aqui nós temos mais... facilidade... A gente... tem
mais uma chance de sobreviver... Aí eu vim e gostei e fiquei! Não arredei mais o pé
pra canto nenhum.

Os mais velhos conseguem manter com mais naturalidade as imagens áureas da

praia e da criação do bairro, da migração propriamente dita e da relação de gratidão para com

o mar. É um trabalho que demanda o tempo que a maioria deles dispõe. Essas imagens

colaboram para a construção da identidade do Serviluz, porém o modo de contar essas

histórias foi mudando e, com o tempo, o que era dito oralmente, e que nós, moradores mais

jovens conhecemos através de “causos” ouvidos nas calçadas ou em conversas familiares,

passou a ser registrado com outros meios, como pela escrita ou pelo audiovisual.

É verdade, porém, que nossos ritmos temporais foram subjugados pela sociedade
industrial, que dobrou o tempo a seu ritmo, ‘racionalizando’ as horas. É o tempo da
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amizade, o familiar, o religioso… A memória reconquista-os na medida em que é
um trabalho sobre o tempo, abarcando também esses tempos marginais e perdidos na
vertigem mercantil. […] Só os artistas podem remontar a trajetória e recompor o
contorno borrado das imagens, devolvendo-nos sua nitidez. (BOSI, 1993, p. 281)

Ainda na linha da memória, agora tentando aproximar das produções que analiso

e nas quais vejo um direcionamento à sua manutenção, pego os apontamentos sobre como o

cinema se constrói, que nos põem a pensar sobre como, segundo Münsterberg, em artigo de

1970 replicado em livro de Ismail Xavier (2008, p. 41), “a memória se relaciona com o

passado, e a expectativa e a imaginação estão ligadas ao futuro”. Quando buscamos a

compreensão de uma situação, nossa mente não se limita a esses dois tempos, mas, sim, inclui

os acontecimentos do momento presente. Mais que isso, podemos pensar, como sugere Braga

(2017), que não existe apenas este modo de ser espectador, ou apenas esta forma de cinema:

Abrem-se possibilidades tantas para estarmos com o mundo, sentindo-o nas
potências das invenções e dos inventores que podemos ser, vivendo encontros,
conexões, diferenças, fazendo constantes negociações entre modos de estar, perceber
e viver. Todo modo, assim, é apenas um entre tantos. E se mudam nossas relações
com o mundo, mudam também nossas relações com o que criamos nele. (BRAGA,
2017, s/p18)

Figura 5 – “Vestígio” (2002), de Karla Holanda

Reforçando o desejo de perpetuar a memória local, os vídeos que analiso

serviriam não apenas para guardar e valorizar histórias que já se passaram, mas funcionariam

também como disparadores, no instante em que são vistos, para a criação de novos momentos

no futuro. Daí a importância de fazermos essas imagens circular no bairro. Seriam, nesse

18 Trata-se de um trabalho ainda não publicado.
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raciocínio, possibilidades de criação e vivência para a mente que outras artes não são capazes

de permitir, mas que o cinema permite.

Ao mapear e fazer circular produções audiovisuais que tratam de visibilizar modos
de viver e habitar territórios da pesquisa, [...] constata-se a presença de intercessores
mobilizadores de afetos, fazeres e saberes científicos e comunitários, artísticos e
comunicacionais incidindo e fazendo emergir expressões do sensível e práticas
micropolíticas. (GORCZEVSKI e SANTOS, 2015, p. 67)

Nesse contexto, é possível concluir, então, que buscamos valorizar a memória

afetiva no que produzimos individualmente ou em coletividade em nossas artes, e os três

vídeos nos atualizam sobre essa maneira de estar no mundo, especialmente no bairro que

escolhemos viver, em nossas andanças e mudanças. É desse duo memória afetiva e

audiovisual que intensifico agora a escrita sobre o primeiro eixo desta pesquisa, a Migração.

2.4 Migração e cotidiano

As migrações se apresentam como característica inerente ao homem. É possível

que ele mude de lugar por necessidade, ou simplesmente por algum prazer. Neste tópico,

discorro sobre como a necessidade faz o homem migrar, ao mesmo tempo em que as novas

conexões que ele faz no novo lugar o fazem permanecer, apesar do saudosismo que vem à

tona quando se lembra do lugar antigo. Como dizem Cogo e Gorczevski (2012), as relações

afetivas (familiares e amigos) são decisivas na hora de permanecer no local escolhido para

migrar.

Figura 6 – “Ibioara” (2009), de Pedro Fernandes et al.

Ou seja, refletindo as constatações das duas pesquisadoras, que investigam as

condições de jovens imigrantes residentes em Porto Alegre e Barcelona, os novos laços feitos
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contribuem para que a pessoa que imigra opte por estabelecer morada no novo endereço. “Na

análise das narrativas, visualizamos, ainda, motivações e desejos de migrar configurados e

configuradores de ‘redes’ tecidas por distintos laços que envolvem familiares, amigos,

conhecidos de familiares e amigos” (COGO e GORCZEVSKI, 2012, p. 150).

A adaptação ao novo lugar se configura, então, uma superação e estímulo para

continuar ali, onde se passa a contribuir para as mudanças e se vive sempre buscando a

melhoria da vida do ambiente no qual se habita e das redes que se partilham.

Os encontros falam da potencialidade de afetar e ser afetado, do desejo de
compartilhar planos e projetos de vida. Narrativa que parece fortalecer o lugar das
redes de afeto como espaços de criação frente à discriminação e indiferença, a
presença de intercessores que produzem afectos alegres se definem pelo aumento da
potência de agir provocando deslocamentos e mudanças nos modos de existir.
(COGO e GORCZEVSKI, 2012, p. 153)

André Aguiar Nogueira, ex-morador do bairro e historiador, traz em sua tese um

apanhado muito bem detalhado e fundamentado da memória local, documento que reúne,

inclusive, depoimentos de moradores e frequentadores e percepções de quem conhece muito

bem esse lugar. Nessa tese, “Fogo, Vento, Terra e Mar: Migrações, Natureza e Cultura Popular

no bairro Serviluz em Fortaleza (1960-2006)”, escrita em 2006 e que posteriormente virou

livro, é possível perceber um pouco dos costumes, da memória e dos desejos desses

moradores para os dias que seguem. Dos mais importantes, podemos citar a movimentação

em torno do Farol, a migração para as praias do Titanzinho e do Vizinho, o sonho de termos

um museu que preze tanto as memórias mais antigas quanto as que estamos produzindo

atualmente. É possível assistir a algumas falas de André no vídeo “O Povo da Praia Proibida”

e suas percepções, as quais, acompanhadas das de outros pesquisadores da cidade, ampliam

nossa compreensão de como foi essa passagem da comunidade de uma praia para a outra.
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Figura 7 – “O Povo da Praia Proibida” (2013), de Yures Viana

Minha aproximação e preferência por este trabalho para embasar o momento

histórico se dá por duas razões. A primeira é que conheço André desde que comecei a

trabalhar com a Associação dos Moradores, da qual continuo membro; e a segunda é por

acreditar que a abordagem e metodologia que ele utiliza se aproximam mais da forma como

vivencio a pesquisa-intervenção e a tentativa de cartografar, enquanto moradora e

pesquisadora desse lugar, já que ele, André, foi e ainda é híbrido também, pois sempre

entrelaçou a história do bairro, onde já presidiu a Associação dos Moradores do Titanzinho,

com suas atividades acadêmicas.

Como dito antes, comecei na Associação como professora-colaboradora de um

projeto de língua francesa da UECE, coordenado pela professora Ângela Mesquita, e hoje

colaboro como secretária e integrante do coletivo responsável por um cineclube itinerante no

bairro, o Cine Ser Ver Luz. Nesse trajeto presenciei mudanças; trabalhamos sempre em

parceria com outros grupos da cidade, e compreendi outros modos de fazer política (já que eu

não me identificava com a política partidária nem com o assistencialismo, formas sempre tão

presentes no bairro), modos de estar na cidade mais ativamente. Aprendi sobre questões que

antes eu só ouvia falar e me dei conta da importância de saber mais sobre o lugar em que se

vive e se dispor a fazer um pouco mais quando o momento sugere.

No ano de 2011, já estudando e pesquisando no curso de Cinema e Audiovisual da

UFC e bolsista da Pesquisa In(ter)venções, fizemos um grande levantamento do que já havia

sido produzido de audiovisuais com o bairro. Dentro do grupo de pesquisa também

produzimos textos sobre como era estar numa pesquisa-intervenção e exercitar a cartografia,

então novidade para alguns, inclusive para mim.
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Em sua maioria, o Coletivo Pesquisador tinha como área de interesse atividades
AudioVisuais. Além disso, a maioria tinha envolvimento com projetos sociais cujo
modo de ação constituía-se em experiências sonoras, visuais e audiovisuais com
jovens. As diferenças observadas estavam mais nas questões pessoais e políticas:
uns queriam abordar a participação política dos jovens, outros queriam exercer um
ativismo político, e outros estavam interessados nas produções independentes em
comunicação, imagem, arte, corpo.19 (SOUZA CAMPOS et al., 2015, p. 233)

Éramos onze estudantes, cada um com interesse em desenvolver sua pesquisa

mais específica, porém todos com o desejo comum de conhecer e partilhar vivências com os

audiovisuais produzidos pelos coletivos que se aproximavam ou eram feitos pelas juventudes

da cidade.

Vieram à tona, nessa primeira pesquisa, inúmeros documentos, dentre eles

fotografias, vídeos, escritos acadêmicos que tentamos organizar e manter disponíveis para

quem viesse a se interessar. Estávamos em pleno estabelecimento desta pesquisa em Fortaleza

e todo o material que chegava nos fazia enxergar novas possibilidades de estar com o bairro.

Naquele momento, conseguimos pensar numa mostra audiovisual que nos permitiu viver

experiências muito marcantes.

“Ibioara”, “O Povo da Praia Proibida” e “Vestígio” apresentam essas

particularidades referidas no começo deste trabalho sobre as imagens produzidas com o

Serviluz e seus moradores, mas, principalmente, permitem destacar, de ângulos diferentes,

algumas questões que são comuns. Pensando na migração, vemos nesses vídeos Dona Lirete

falar de sua migração solitária, contrastando com a migração coletiva da comunidade da Praia

Mansa em o “Povo da Praia Proibida”; e os gestos singelos e fortes que atravessaram gerações

e chegaram no cotidiano dos jovens no Paredão, estrutura de pedras que divide duas praias do

bairro, em “Ibioara”, de onde partimos.

19 O artigo “Processo de Criação do Coletivo In(ter)venções e das escolhas dos territórios de pesquisa a partir da
cartografia”, de Ana Carla de Souza Campos, compõe o livro “Arte que Inventa Afetos”, publicação de textos
escritos por aliados da Pesquisa In(ter)venções Audiovisuais das Juventudes em Porto Alegre e Fortaleza, que
pode ser acessado no link: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/15857 Acesso em 08/12/2017.
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Figura 8 – “Ibioara” (2009), de Pedro Fernandes et al.

Pois bem, voltando um pouco ao que André Nogueira aborda em seu trabalho,

tentando fazer um paralelo com o que Cogo e Gorczevski (2012) observam sobre as redes de

afetividade que incidem na decisão de permanecer num determinado local, é interessante

perceber como, no caso do Serviluz, essa afetividade é acentuada por diversos fatores

relacionados à partilha de experiências, mas, principalmente, pela característica familiar que

esta migração carrega. “A migração de caráter familiar da Praia Mansa refletiu-se diretamente

no tipo de sociabilidade que se instaurou no bairro. Nesse lugar portuário, aparentemente

marcado pela ideia da dispersão, o apego ao espaço e o convívio diário com a vizinhança se

tornaram um grande valor social” (NOGUEIRA, 2006, p. 72).

Quando digo que é fácil as pessoas se sentirem em casa estando no Serviluz, é

justamente porque:

Nesse processo de ocupação, mantiveram-se solidariedades que conformaram uma
base identitária da comunidade sustentada pela noção de familiaridade. Tradições
renovadas e adaptadas aos novos sentidos que os aspectos de trabalho, domicílio e
família passaram a significar. (NOGUEIRA, 2006, p. 72)

Ou seja, é possível vivenciar também que as memórias feitas atualmente com as

novas conexões, independentemente da geração, são fortalecidas no desejo de permanecer no

bairro, e ampliadas nas buscas de viver melhor, dentro das limitações que encontramos

cotidianamente.

2.5 Especulações e novas memórias

Os jovens reproduzem os hábitos de seus pais ou familiares, como rapidamente

apresenta Denise Cogo em seu artigo sobre migrações e construções midiáticas, ao resumir, o
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comportamento de jovens franceses que descendem de famílias islâmicas e moram nos

subúrbios de Paris. “A juventude francesa interage, ainda, com os valores culturais dos

lugares de origem de seus pais ou familiares através de construções midiáticas e, muitas

vezes, quase que exclusivamente através delas” (COGO, 2007, p. 67).

Ler esse trecho do artigo de Denise Cogo me remeteu rapidamente à experiência

de intercâmbio que vivenciei em 2012 e 2013, na França, através do Programa Ciência Sem

Fronteiras, no primeiro ano em que foi aberto a cursos de graduação. Enquanto estive naquele

país, estudando com muitos jovens da faixa de 20 a 25 anos, em convivência diária num

bairro de subúrbio, pude perceber o sentimento de não pertencimento àquele lugar que os

jovens franceses descendentes de outras origens tinham, mas, principalmente, aquelas que

comungavam, na sua base, com o islamismo. Eram jovens que nasceram na França, mas não

se sentiam franceses, nem acolhidos pelas políticas públicas do país. Mesmo com as fortes

raízes, viviam o conflito de não ser do mesmo país de origem de seus pais.

Na linha contrária, é possível dizer que os jovens do Serviluz se apropriam

completamente de suas origens e se sentem, durante a partilha de costumes, mais cearenses

ainda. Apesar das diferenças, o que os aproxima é o fato de ambos perpetuarem os hábitos

mais definidores de seus pais e avós. Denise Cogo (2007) diz ainda que, sim, os valores

culturais são compartilhados pelas gerações e que, hoje, por sermos um mundo

digital/tecnológico, evidenciamos isso através das construções midiáticas.

Figura 9 – “Ibioara” (2009), de Pedro Fernandes et al.
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Figura 10 – “Ibioara” (2009), de Pedro Fernandes et al.

Desse modo, já trazendo para a realidade de migração, inclusive de hábitos, deste

bairro, podemos dizer que a juventude do Serviluz chega ao momento de partilha do peixe em

“Ibioara” justamente por ser esse um hábito herdado dos ascendentes trabalhadores do mar

(pescadores, marisqueiras, estivadores, dentre outros). Mais que isso, é significativo ver que

dividir o peixe e as novidades do cotidiano é um ato de resistência daqueles que vivem num

território constantemente ameaçado de remoção. Ou seja, partilhar o peixe em gesto de

amizade numa praia que se quer proibida é, então, um ato político.

2.6 Devir-nômade

Nômade é o termo que Deleuze usa para nomear a necessidade de movimento que

o homem vivencia. No Serviluz, somos todos atravessados por um devir-nômade, desde os

tempos mais remotos de sua criação. Habitamos esse lugar porque circunstâncias anteriores a

nós nos fizeram chegar até aqui e, dentre inúmeras características, esta nos define também.

O nômade não é de modo algum o migrante, pois o migrante vai principalmente de
um ponto a outro, ainda que este outro ponto seja incerto, imprevisto ou mal
localizado. Mas o nômade só vai de um ponto a outro por consequência e
necessidade de fato; em princípio, os pontos são para ele alternâncias num trajeto.”
(DELEUZE e GUATARRI, 2002, p. 51)20

20 Trecho retirado da tradução de Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa do texto de Mil Platôs: Capitalismo e
Esquizofrenia – Vol. 5 – Gilles Deleuze e Félix Guattari 1ª Edição – 1997 (1ª Reimpressão – 2002) Editora 34,
Rio de Janeiro – RJ.
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Nem ao certo sabemos se queremos ficar, como se evidenciou em caminhada de

divulgação de uma sessão do Cine Ser Ver Luz com o tema cidade, quando perguntamos a

alguns moradores da área mais ameaçada de remoção, a “Favela”21, o que eles desejavam, em

meio a propostas confusas de reformas da região e remoção dos moradores para outras áreas

da cidade. Pelas respostas recebidas, só é possível notar uma grande dúvida de como seriam

as negociações para tal mudança.

Figura 11 – “Vestígio” (2002), de Karla Holanda

O nômade transforma o lugar que habita. Assim, à medida que chegavam, os

habitantes configuravam o Serviluz.

As divisões internas foram se estabelecendo no decurso do tempo e, geralmente, em
função das migrações de grupos de trabalhadores para o local. A Estiva, o Farol, a
Fronteira, a Favela, o Titanzinho, o Rastro, o Final da Linha, a Pracinha, e o
Chespierre são partes localizadas, mas integrantes do mesmo bairro. (NOGUEIRA,
2006, p. 11)

No vídeo “O Povo da Praia Proibida”, vemos que primeiramente é a necessidade

que leva as pessoas à Praia Mansa, já que, como alguns pesquisadores entrevistados explicam,

as classes menos abastadas sobreviviam da pesca e da agricultura de subsistência possível nas

terras de litoral. Sobre a transformação da paisagem, os mais antigos falam que toda a

plantação daquela região teria sido feita no intuito de conter a areia da praia, e também de

resistir. Não havia, na época, uma associação de bonança à moradia praieira, pelo contrário.

21 “Favela”, no Serviluz, é o nome comumente dado à Rua General Titã. Entre 2013 e 2014, O Coletivo
AudioVisual do Titanzinho produziu o vídeo “Atrás do Farol tem uma Rua”, que possui alguns depoimentos de
moradores sobre a possibilidade de remoção de suas casas.
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Os povos mais sofridos é que ocupavam esses lugares que, na época, eram desvalorizados

pelas elites. Porém, hoje, observamos que a especulação imobiliária se voltou para as terras

próximas ao mar, muito devido ao aquecimento das regiões mais centrais. E, numa escala

menor, ou seja, de bairro, o Serviluz caracteriza um ambiente agradável e propício a

habitações, pois se localiza numa região que permite acesso fácil a outras regiões importantes

da cidade de Fortaleza.

Muros enumerados com tinta vermelha por fiscais da Prefeitura e projetos de

grandes obras de gentrificação, revitalização ou recuperação, como são nomeados, mantêm a

população local numa ansiedade constante. Muito porque não se entende como seriam as

negociações de venda e desocupação das casas, já que as explicações são poucas. Para se ter

uma ideia, no Serviluz, muitos dos moradores não sabem que o bairro constitui uma ZEIS,

como dito anteriormente, nem quais direitos isso lhes confere.

Vivemos isso em várias escalas. Desde o espectro da remoção de parte das casas,

e nisso incluo as especulações sobre cada “investimento” ou falta dele na qualidade de vida da

população local, em aspectos básicos como saneamento; o abandono de uma área grande que

poderia ser uma área de lazer, e aqui me refiro ao Campo do Paulista, que sofre um intenso

descaso pelos donos e desinteresse das autoridades governamentais em ocupá-lo; e a falta de

compromisso com as reformas do Farol, que hoje está repleto de atividades devido à atitude

dos jovens em cuidar dele.

Em 2010, vivenciamos a potência que o audiovisual tem com os moradores do

Serviluz durante a experiência de quase instalação de um estaleiro no bairro. Foram muitos

encontros filmados, ações afirmando a posição contrária do bairro, idas à Assembleia

Legislativa e à Câmara dos Deputados, tudo registrado e ecoado na cidade de Fortaleza22. A

identidade do Serviluz atravessa as fronteiras do bairro e chega a outros bairros, envolvendo

pessoas de longe que adotaram o sentimento de pertencimento da comunidade, endossando o

discurso de preservação desta área, repudiando o grande investimento estadual. Porém, como

disse anteriormente, querer ficar ou partir do bairro não é uma questão simples, e não há

garantias quanto às melhorias que poderiam vir desses projetos.

22 Raimundo Cavalcante, diretor de filmes, morador e surfista do bairro Serviluz, produziu o vídeo “Coisa Fina
2”, onde é possível ver muitas dessas imagens.
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Figura 12 – “O Povo da Praia Proibida” (2013), de Yures Viana

Contudo, inclusive pelo histórico do bairro que esses vídeos já registraram,

sabemos que os moradores vão resistindo, os jovens vão assumindo mais seus lugares de fala

e ação e, para tanto, lançam mão do que está à disposição, incluindo a tecnologia.

Dessa maneira, os amigos, os vizinhos, os participantes do coletivo, das redes,
organizações e instituições que os jovens integram, sustentam experiências e ações
vividas por cada um, que fazem uso das expressões artísticas, comunicacionais e
comunitárias, para criarem imagens de si, de suas comunidades e do mundo.
(GORCZEVSKI, SOARES e GOMES, 2015, p. 209)

Com isso em mente, observamos, por exemplo, através das convocações para

participação das Mostras AudioVisuais23, que, de 2011 a 2017, houve um salto no interesse

dos moradores, percebido num aumento da produção e do compartilhamento de audiovisuais,

impulsionado, inclusive, pelas redes sociais.

23 Programação das seis Mostras disponíveis em ANEXO C.
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3. AMIZADE

3.1 Aproximações e vestígios

Quando iniciei na Pesquisa In(ter)venções, dentro das inúmeras possibilidades de

pesquisa que o Serviluz me permitia, me aproximei dos meninos da Rádio Serviluz, uma das

ramificações do projeto Farol da Memória, parte integrante de uma ação do Projeto Pã com as

pessoas que estavam à frente da Associação naquele momento. Em alguns relatos que fiz

nessa trajetória, estive com Pedro Fernandes, Gleison Rocha, Stefany e Ednardo, tomando

nota de como eles se organizavam e tocavam as atividades da rádio. Havia indícios duma

certa política da amizade, conceito trabalhado por Alexandre Barbalho (2006), mas que eu

sequer me dava conta ainda.

Todos diferentes, não havia apenas uma característica para classificá-los, mas eles

partilhavam um desejo de transformação e assumiam a responsabilidade sobre o que lhes era

possível fazer, naquele momento, com a rádio.

Apesar de reconhecer entre os jovens pesquisados o sentimento de estar junto, de
comunhão de sentidos, não há uma linha de identificação entre eles, um repertório
comum que os agregue. Em outras palavras, eles não fazem parte de um grupo, ou
de uma tribo, com uma identidade estabelecida, mesmo que efêmera ou estável. […]
Em outras palavras, não temos aqui a afirmação de um estilo de vida específico.
(BARBALHO, 2006, p. 12)

Interessante notar que no mesmo bairro cabem tantas diferenças, ao ponto de

caber, por exemplo, a tribo dos surfistas, e outras tribos possíveis, que se descrevem no texto

citado. Porém, a questão é que, entre os jovens dos quais me aproximo, percebe-se um desejo

que os move e esta é “[...] uma construção coletiva e que se dá por meio da amizade […] A

subjetividade assim entendida é uma postura política, uma forma de resistência diante do

poder moderno” (BARBALHO, 2006, p. 13).

Voltando ao modo como ocorreu a aproximação do Titanzinho como lugar de

pesquisa, lembro que quando apresentei o Titanzinho como alternativa de território, muitos

dos colegas bolsistas voluntários haviam tido algum tipo de experiência de aproximação com

o bairro. Nas escritas da época, Ana Carla, uma dessas pessoas, escreve sobre como foi fazer

parte desse grupo de pesquisa e detalha como ocorreram as escolhas dos territórios que nos

aproximamos:

É importante destacar que dois territórios foram escolhidos por serem projetos
sociais onde já havia envolvimento político do pesquisador; um deles porque uma
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das pesquisadoras fazia parte da direção de uma associação de moradores e tinha um
bom contato com os integrantes de uma rádio comunitária – Rádio Serviluz, um
projeto realizado na Associação de Moradores do Titanzinho, no bairro Serviluz. A
pesquisadora tinha um comprometimento e um afeto com o lugar. Então,
organizamos uma visita do Coletivo a essa rádio comunitária como um início de
imersão naquele território. (SOUZA CAMPOS, 2015, p. 236)

Uma das coisas que mais chamava a atenção enquanto falávamos do bairro em

nossos encontros, era que todos tinham vindo através de um amigo, ou trabalho, ou para um

lazer, com a intenção que abordarei melhor no capítulo Cidade.

A pesquisa individual que eu fazia com os integrantes da rádio não durou muito.

Os equipamentos ficaram deteriorados com a forte ação da maresia, mas, no caminho da

experimentação do território existencial, surge a lembrança de um ensaio feito com uma

senhora.

Amiga de minha avó, ao saber que eu tinha uma câmera fotográfica, pediu que lhe
fizesse um “book fotográfico”. Foi assim que se deu nosso primeiro encontro, com
esse pedido que, após alguns anos desde a realização das fotografias, a cada leitura
das imagens desdobra-se e apresenta-nos algo novo, inventa-se e convida a inventar.
Como por exemplo, quando comento a existência dessas fotos e alguém comenta
que conhecia Lirete através do vídeo Vestígio, ou que teve alguma ligação com ela
quando frequentou o Titanzinho (GOMES, 2015, p. 298, grifo no original).

Ela me pediu, através de um amigo que coordenava o projeto, para fazer fotos de

alguns figurinos que havia costurado para as apresentações do grupo de atividades e danças

para a terceira idade, que estava num movimento muito forte na época.

Durante toda a pesquisa passeei com este ensaio, pude expô-lo em duas mostras

audiovisuais, a I Mostra AudioVisual do Titanzinho e a Mostra Percursos, que é organizada

pelo curso de Cinema e AudioVisual da UFC, e escrevi sobre ele tanto para os Encontros

Universitários de 201224, que apresentei com a colaboração de Sabrina Araújo, devido à

minha participação em intercâmbio para a França no mesmo período, posteriormente tendo

adaptado o mesmo para lançamento no livro “Arte que Inventa Afetos”.

Quando conto dessa experiência com Lirete e da lembrança que tenho dela, é

inevitável falar do que acontece quando encontramos o vídeo “Vestígio” e de como foi

exibi-lo pela primeira vez em sessão itinerante. O artigo25 contempla muito melhor esse

momento, mas são tantos atravessamentos, que se torna vital introduzir suas questões neste

capítulo dedicado à amizade.

25 “Retratos de Lirete” é um artigo que escrevi no final de minha participação enquanto bolsista da Pesquisa
In(ter)venções AudioVisuais das Juventudes em Fortaleza e Porto Alegre, editado para inclusão no livro “Arte
que Inventa Afetos”, sob organização da professora Deisimer Gorczevski.

24 Resumo disponível em: http://sysprppg.ufc.br/eu/2012/index.php/trabalhos-aceitos/por-titulo. Acesso em
08/12/17.
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Primeiro, vou esmiuçando o conceito de amizade a partir da entrevista26 que

Deleuze dá para um canal francês de televisão, em 2004, e que ficou mais conhecida como o

“Abecedário de Gilles Deleuze”. No item F de Fidelidade, ele fala sobre amizade. É

interessante quando aborda o charme como um código que só aqueles que têm alguma

afinidade conosco conseguem decifrar. Não há uma explicação lógica para o que seria esse

termo, mas é algo próximo ao encantamento. Os atraídos pelo charme, segundo Deleuze,

desenvolvem então uma linguagem própria, que os mantém ligados.

Raríssimas foram as vezes em que mantive contato com Lirete, que faleceu em

2007, mas a força de sua personalidade ainda me surpreende. Vários amigos que já viram o

ensaio vieram até mim e falaram de alguma lembrança boa que tiveram com ela. Assim foi

quando exibimos “Vestígio” pela primeira vez. Eu nem conhecia o Seu Zuza, namorado de

Lirete e igualmente protagonista do vídeo, mas estive lá quando o neto dele ficou emocionado

ao ver o filme do avô na tela. Um dos integrantes da produção da I Mostra, Igor, estava mais

próximo e conta que o homem estava passando de bicicleta pela rua quando resolveu parar um

pouco para ver a sessão, e ficou impressionado ao ver a imagem do avô ali. Chegou a chorar

com a lembrança. Falou um pouco do namoro dos dois. Rapidamente solicitou uma cópia do

material para levar para os outros integrantes da família, e nós, da produção, prontamente

atendemos.

Figura 13 – “Vestígio” (2002), de Karla Holanda

Percebemos que estávamos passeando pelo campo das emoções que o cinema

com a rua nos permitia naquele momento. Emoções de dentro da tela para fora, e as emoções

26 Entrevista com Gilles Deleuze, realizada por Claire Parnet para o canal de TV Arte em 1988 e publicada em
2004.
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da rua e dos espectadores enquanto os vídeos eram exibidos. Hugo Münsterberg nos diz que

são as emoções que conferem significado e valor ao filme, através da ação que vemos na tela.

[…] o papel da memória e da imaginação na arte do cinema pode ser ainda mais rico
e significativo. A tela pode refletir não apenas o produto das nossas lembranças ou
da nossa imaginação, mas a própria mente dos personagens. A técnica
cinematográfica introduziu com sucesso uma forma especial para esse tipo de
visualização. Se um personagem recorda o passado – um passado que pode ser
inteiramente desconhecido do espectador mas que está vivo na memória do herói ou
da heroína – os acontecimentos anteriores não surgem na tela como um conjunto de
novas cenas, mas ligam-se à cena presente mediante uma lenta transição.
(MÜNSTERBERG, 2008, pp. 38-39)

A princípio, o que passa na tela provocaria sentimentos fora dela. Nesta

experiência da exibição de “Vestígio” ocorre algo que é paralelo a isso. São coisas diferentes.

O que emociona o homem que assiste, o neto, é a lembrança de seu avô que já faleceu, um

sentimento que o restante da plateia não carregava. Vivenciamos dentro daquela

individualidade uma extensão do que as imagens mostravam. Concretamente uma atualização

do que a diretora registrou/inventou.

3.2 Amizades possíveis

Nos vídeos escolhidos, percebemos a amizade sob três aspectos: o sentimento

num casal de idosos, a Lirete e o Zuza; em grupo, com os jovens que fazem uma panelada de

peixe e fazem a partilha entre si; e em comunidade, quando toda uma vila de pessoas que

habitam a Praia Mansa é removida para um novo lugar, o Serviluz.

“Vestígio” nos apresenta um modo de olhar para a relação de namoro e amizade

de Lirete com Zuza. Inicialmente, nos apresentando suas diferenças e, depois, sua

convivência. Ela mora sozinha e não constituiu família; ele tem uma família com quarenta e

sete integrantes. Mais que a relação de casal, o vídeo enfatiza o companheirismo desse par tão

bem considerado pelos habitantes do bairro. O contraste não impede que os dois tenham uma

convivência harmônica, pois outros interesses os aproximam, como a dança, que foi quando

Karla Holanda começou a aproximação para pesquisa deste trabalho, na gravação do

videoclipe “Xote para Sêneca”. Pouco tempo depois, em 2013, a diretora voltaria ao bairro

para contar uma nova história, que compartilhou por e-mail:

Em 2001, apresentei um projeto de curta baseado no material que tinha. Foi assim
que ganhei o Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo para realizar o filme no ano seguinte.
Criei uma estrutura dramatúrgica a partir da história deles; eles se divertiram muito
por virarem estrelas de cinema nos três dias de filmagem e serem motivo da
mobilização de uma equipe de umas 10 pessoas, com caminhão, grua, travellings;
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improvisaram na cena em que dialogam; seu sonho de ser turista foi filmado na
Beira Mar; ela gravou a música final num estúdio; se divertiram como puderam, mas
nunca perderam de vista a inescapável verdade cotidiana.

Ampliando o número de pessoas para falar de mais uma forma de amizade,

“Ibioara” mostra um grupo de amigos que, apesar de jovens, reproduzem uma ação que lhes

foi ensinada pelos mais velhos: a Basquetada. Um único gesto que é a força de estarmos tão

próximos da natureza, em união. É na delicadeza da partilha que desenhamos nossa potência

diária para enfrentar as dificuldades do cotidiano – na partilha de sensíveis, como nomeia

Rancière (2005). No vídeo, os rapazes dividem o peixe; nas vizinhanças do bairro, dividimos

necessidades e conquistas, memórias e desejos de mudança para melhor. Partilhar, então, é

multiplicar nossas potências.

Figura 14 – “Ibioara” (2009), de Pedro Fernandes et al.

Pedro Fernandes27 é um dos jovens que colaborou com o roteiro, produção e

pesquisas do vídeo “Ibioara”. Em 2013, na gravação de uma conversa-entrevista, organizada

pelo Alpendre Casa de Artes que tratava de questões de afetividade e modos de produzir arte

em Fortaleza apesar das dificuldades, Pedro contou como foi essa experiência do seu ponto de

vista:

Boa parte da comunidade do Titanzinho foi de Ibioara, que é Praia Mansa. Alguns
chamavam Ibioara, e lá na Praia Mansa tinha um ritual de... Um costume que as
pessoas se reuniam e... faziam uma caldeirada, que é um peixe cozido, né.

27 Pedro Fernandes é o atual presidente da Associação dos Moradores da Comunidade do Titanzinho e integra o
Coletivo AudioVisual do Titanzinho e coletivo Servilost. Construiu uma longa trajetória como colaborador da
comunidade. É neto de uma das personalidades mais importantes da história do entorno do Farol, a Dona
Lourdes Preta, que foi uma líder na luta por direito à permanência na região que ficou bastante conhecida na
época – e é estigmatizada até hoje por motivo semelhante – como meretrício, contabilizando, naquele momento,
algo em torno de 70 cabarés. Pedro cresceu sob a influência desse lugar de luta constante e veio desde a infância
construindo sua compreensão de resistência em comunidade.
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Começavam a conversar sobre coisas da vida e faziam [...] aquele almoço [...]
principalmente nos finais de semana.

Pedro é outro integrante importante da Associação dos Moradores e membro do

Coletivo AudioVisual, e esteve em muitos momentos desta pesquisa. Percebemos seu lugar

como imprescindível na compreensão de como é ser um morador do Serviluz. É neto de Dona

Lourdes Preta, prestigiosa figura dentro da história local, e cresceu brincando nas ruas do

bairro, partilhando descobertas com os amigos que na juventude se tornariam companheiros

na busca por melhorias.

Pensando uma união que atravessa gerações, no caso dos moradores do bairro, a

amizade pode ser vista como uma sensibilidade que envolve a comunidade inteira, desde

antes de esse território ser o Serviluz. Várias famílias removidas para o Serviluz foram se

cuidando e criando novas formas de habitar. Em “O Povo da Praia Proibida” constatamos que

é possível ressignificar nosso território existencial e viver bem apesar das constantes

tentativas de nos afastarem dos lugares que escolhemos. É relevante saber que Yures Viana

mora no bairro, pois seu trabalho se assemelha ao de André Nogueira. O levantamento

histórico e bibliográfico feito por este é similar ao levantamento do autor do vídeo. As

linguagens utilizadas para contar essa mesma história são distintas, porém carregadas de uma

mesma indagação: Como o meu olhar de morador pode contribuir para a memória do lugar

em que moro e que mora em mim?

Figura 15 – “O Povo da Praia Proibida” (2013), de Yures Viana

Os trabalhos em vídeo destes autores, Yures, os jovens do antigo Serviluz Sem

Fronteiras e Karla Holanda, são inspiração para os novos realizadores do bairro. É uma

história que nunca acaba, que sempre se inventa e atualiza conforme se atualizam as gerações.
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4. CIDADE

4.1 A esquina de Fortaleza

O Bairro Serviluz se encontra no que chamamos de “a esquina de Fortaleza”. Por

ficar nesse lugar um pouco mais escondido, seu acesso é escolha. Numa das primeiras

entrevistas feitas na Pesquisa In(ter)venções, Karlo Kardoso, que então coordenava um

projeto28 no bairro que pretendia manter uma produtora de mídia independente e comunitária

e organizar um museu na Associação, disse uma frase que nos acompanhou por longo período

até estarmos, enquanto pesquisadores, integrados ao bairro. Segundo ele, não se passava pelo

Titanzinho (em referência a uma das praias do bairro29), ia-se direto, pelo motivo que fosse. O

bairro não era passagem, era destino.

É mais prático ir ao Serviluz com algum propósito, e os moradores sentem isso

quando, assim como em outras comunidades, só é visitada por políticos em época de eleição.

Ou, ainda, como ocorrido no primeiro semestre do ano de 2017, quando a empresa de esgoto

estadual levou de dois a três meses para solucionar um problema nos canos que se localizam

na avenida principal, e não se tornou um problema devidamente grave para que as empresas

de ônibus interferissem no trajeto das três linhas que circulam dentro do bairro. É com esse

tipo de interferência que a comunidade vai inventando sua dinâmica e se mantendo da melhor

maneira possível.

Figura 16 – “O Povo da Praia Proibida” (2013), de Yures Viana

29 O Serviluz localiza cinco praias: Titanzinho, Hawaizinho, Pedrinhas, Vizinho e Portão.

28 O Projeto da Revista Pã na Associação dos Moradores da Comunidade do Titanzinho pretendia formar os
jovens para que eles, após formação, mantivessem uma rádio comunitária e um museu. O museu não chegou a se
estabelecer, mas a rádio funcionou por alguns meses, porém problemas com desgastes dos equipamentos
suspenderam suas atividades, e os jovens optaram por encerrar suas atividades.
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Considerando esses problemas e as fugas encontradas por quem habita esse

território, seja no esporte, pelo surfe; na apropriação e invenção da história local pelo Farol do

Mucuripe; na arte urbana que interveio nesse prédio em parceria de artistas moradores com o

Festival Concreto, que chamou a atenção para o Farol e acendeu questões sobre apropriação,

restauração, abandono e ressignificação dos símbolos de uma cidade; ou, ainda, no ativismo

que uniu as associações comunitárias e impediu a implantação de um estaleiro na praia do

Titanzinho, como explicado melhor anteriormente, é muito difícil não conhecer o Serviluz.

Talvez por isso tudo, em 2009, buscando fazer um panorama da capital cearense, em

comemoração ao aniversário de 240 anos da cidade, a Vila das Artes, um dos equipamentos

de produção cultural pioneiros na oferta de cursos livres voltados para o audiovisual em

Fortaleza, incluiu o bairro em seu mapa para criar e circular imagens da cidade.

Analisando de um ponto de vista atual, o período de 2005 a 2010 foi de intenso

fortalecimento da produção audiovisual cearense. Faz tempo que o Ceará produz bons filmes,

com um cenário de diretores conhecidos, como Rosemberg Cariri, Karim Aïnouz ou Eusélio

Queiroz, e inúmeros outros. Mas o que se observa é uma popularização da produção. Claro

que muito devido ao advento da internet e ampliação do acesso aos meios. A questão é que

outros grupos, periféricos inclusive, vão se fortalecendo – são urgentes também. É um

movimento que contribui para um reconhecimento local e nacional do esforço de produzir

audiovisuais, muitas vezes de forma completamente independente, na metrópole30.

Em sua trajetória como pesquisador, Alexandre Barbalho, que integrou a Pesquisa

In(ter)venções em 2011 durante sua implantação em Fortaleza e que, pontualmente, segue

como colaborador, aproximou-se de um desses grupos de jovens que precisavam produzir e

produziam mídias em seus territórios, viés pelo qual passarei para chegar à análise dos filmes.

É com as observações dele sobre a experiência com a ONG Alpendre que faço um paralelo da

experiência com os jovens do Serviluz, mais especificamente, com a participação de Pedro

Fernandes como colaborador do vídeo “Ibioara”.

Na escrita que desenvolve, Alexandre Barbalho aproxima sua colocação da

juventude como minoria (2006) do pensamento de Félix Guattari sobre o devir, no caso, o

devir minoritário (1999). Ressalta-se a possibilidade de a minoria escapar da enorme

individualização promovida pelo capital, permitindo-se multiplicar enquanto grupo potente,

sendo diferente e plural numa movimentação destoante da que nos é imposta constantemente

30 A reportagem especial [disponível em
https://oglobo.globo.com/cultura/as-diferentes-vertentes-do-cinema-cearense-10786318] aborda melhor o
fortalecimento da produção audiovisual cearense nos últimos dez anos.
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pelo sistema dominante. Pensando nos vídeos analisados em meu trabalho, poderia dizer que

o grupo de jovens amigos de “Ibioara” nisso se assemelha com o grupo de moradores de

diversas outras idades que falam no vídeo “O Povo da Praia Proibida” e com Lirete e Zuza em

“Vestígio”. São diferentes entre si, mas juntos possuem uma potência de vida, transformação e

criação enormes. Outra constatação nesta análise que faço se refere à construção da

identidade. Cada personagem de cada filme, através do respectivo vídeo de que participa,

coloca-se para o mundo e transmite sua mensagem de maneira autêntica.

Figura 17 – “Vestígio” (2002), de Karla Holanda

Outra observação que será aprofundada neste terceiro momento do trabalho é

sobre como a maioria dos vídeos feitos de 2005 em diante, incluindo os três que analiso, são

produções realizadas por grupos de amigos, numa “política de amizade” (BARBALHO,

2006) que aparece dentro ou fora de quadro, ou nos dois. Nesse caso, como visto no capítulo

anterior, destaco a amizade no momento de produção dos vídeos, pensando equipe, e

pensando a aproximação dos realizadores com as pessoas dos vídeos, numa exemplificação de

como as relações de amizade podem se consolidar entre os artistas-realizadores, moradores ou

não, e os moradores de fato, ou seja, já saindo da obra, seria a amizade que se estende.

Pensando a imagem atual de nosso bairro, é possível vislumbrar ainda que novas

imagens igualmente potentes, como as que foram mostradas aqui, continuam a ser feitas por

outros coletivos. Um exemplo é o Coletivo Sevilost, que mescla linguagens e se afirma como

resistência e arte o tempo inteiro, e que também surge de encontros de amigos para fazer arte

com a rua.
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São amigos grafiteiros, estudantes, fotógrafos, ativistas da preservação do meio

ambiente com as questões do bairro e da cidade, que agem em movimento constante entre um

lugar e outro para se afirmar.

4.2 Gestos que dizem de nós

Falar de “Ibioara”, que inventa a vivência da coletividade e amizade dentro do

bairro, é importante justamente porque ele é feito nesse momento de virada onde, em

diferentes pontos da cidade, jovens vinham sendo instigados a pensar com a câmera na mão.

Dentre as diversas experiências, podemos citar a TV Janela, o Alpendre – Casa de Arte,

Pesquisa e Produção, a Escola de Mídia (ONG Aldeia), o projeto Olho Mágico, a ONG

Acartes – Academia de Ciências e Artes e o projeto Farol da Memória, na Associação dos

Moradores do Titanzinho. Mais recentemente, passamos a contar com os cursos superiores na

área, primeiramente com o curso de formação em audiovisual da Vila das Artes, depois com o

curso de Audiovisual e Novas Mídias da Unifor e, por fim, com o curso de Cinema e

Audiovisual da UFC e o Porto Iracema das Artes, como já registrávamos em artigo31 escrito

por parte do Grupo de Pesquisa In(ter)venções para o InterCom de 2012.

Outro ponto a se destacar é que se trata de um vídeo colaborativo, feito com a

participação de alguns dos jovens da Associação dos Moradores do Titanzinho, apoio da

Academia de Ciências e Artes – Acartes, a Universidade Federal do Ceará - UFC e a

Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura – FCPC. O ano era 2009 e já tínhamos no cenário

municipal a primeira turma de audiovisual da Vila das Artes, que funcionava em outro

endereço, o curso de Audiovisual e Novas Mídias da Unifor, de Rádio e TV na FANOR e

alguns outros cursos com esse perfil. É quando surge no bairro a ONG Serviluz Sem

Fronteiras, que atuou no período de 2009 a 2011 e montou um acervo de imagens e textos que

são referências até hoje.

No estudo que fizemos para a escrita do artigo, tratamos que

[...] a compreensão do termo amizade passa pela proposição apresentada por Gilles
Deleuze, em especial, na entrevista concedida a Claire Parnet onde questiona: “Por
que se é amigo de alguém?”. Na conversa Deleuze afirma: “Para mim, é uma
questão de percepção. Não o fato de ter ideias em comum”. E, em seguida volta a
questionar: “O que quer dizer ‘ter coisas em comum com alguém’?”. Ao
problematizar a relação de amizade o autor sugere um distanciamento das

31 O artigo “O que podem as in(ter)venções audiovisuais das juventudes? Mobilizar afetos, fazeres e saberes
científicos-comunitários”, de autoria de Deisimer Gorczevski, Maria Fabiola Gomes, Sabrina Kesia de Araújo
Soares e Maria Evilene de Sousa Abreu, foi apresentado em 2012 no InterCom.
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concepções simplistas que nos levam a pensar em termos de ideias em comum.
(GORCZEVSKI, GOMES, SOARES e ABREU, 2012, p. 6)

O vídeo “Ibioara”, em sua produção, acompanhou a rotina desse grupo de jovens

na praia do Titanzinho, apresentou algumas de suas falas sobre como é morar no bairro e

ainda, destacou um gesto em particular, dentre tantos, que muito diz de uma maneira de ser

jovem e estar numa comunidade praieira e pesqueira, que é pescar e partilhando peixe.

Basquetada, como os jovens que aparecem no vídeo chamam, é um nome

popularmente dado a uma caldeirada de peixes, feita logo após a pesca, normalmente como a

refeição principal num dia de lazer na praia. O vídeo consegue trazer um pouco desse

momento através de detalhes importantes, como todos reunidos ao redor da panela, o fato de a

panela circular pela roda de amigos para que todos possam pegar uma parte do peixe, e das

conversas soltas sobre observações do cotidiano.

Em “O Povo da Praia Proibida”, Yures Viana consegue inventar uma forma

audiovisual de dizer que viver no Serviluz é saber viver com a mudança, e com a expectativa

da mudança. Que crescer nesse lugar é ter ciência de que a área vive sob o olhar das

autoridades. Seguindo a máxima de que é importante saber de onde viemos para ter controle

de para onde iremos, “O Povo da Praia Proibida” se impõe como vídeo-disparador

fundamental no processo de constantemente inventar as memórias do bairro, principalmente

para as novas gerações. É levar para a cidade a história desse bairro, que apesar das exclusões

que sofre, ainda integra-a.

Figura 18 – “O Povo da Praia Proibida” (2013), de Yures Viana

Podemos pensar que “O Povo da Praia Proibida” desenha essa movimentação que

os povos fazem na busca por uma moradia melhor. André Nogueira observa, como um dos
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entrevistados nesse vídeo, que não eram apenas pessoas do interior, por exemplo, que queriam

ocupar a Praia Mansa, mas sim, pessoas que tinham habitações em condições mais ingratas,

como os que moravam nos pés de morros. É a necessidade que os reúne naquele novo lugar,

então, a Praia Mansa.

4.3 Cidade hierárquica?

Como dito anteriormente, a cada exibição, os vídeos são atualizados e mais uma

vez ressalto que juntos contribuem bastante para construirmos uma visão plural sobre o lugar

onde moramos. São questões e questionamentos sobre aquilo que se imagina como

singularidade deste lugar, que ao mesmo tempo em que o diferencia de tudo, o aproxima de

tudo, refletindo muitos sentimentos, emoções e vivências de mundo. O pedaço de um todo, a

cidade, a qual não é possível separar. Se considerarmos que os bairros são a cidade, não

deveríamos sentir que exista uma hierarquia.

Neste sentido, entende-se o bairro não apenas como um espaço físico delimitado,
com suas formas e funções específicas, mas como um lugar de vivência íntima,
demarcado e consagrado afetivamente por seus moradores em profundas e
duradouras relações de parentesco, vizinhança e compadrio. Comunga-se, dessa
forma, com os princípios de uma geografa humanista cultural, sobretudo a partir do
conceito de lugar na condição de espaço vivido e sentido. (HALLEY, 2014, p. 44)

Mostra-se mais interessante pensar, buscando o sentido de integração, em fluxos

bairro e cidade, cidade e país, país e mundo, não necessariamente nessa mesma ordem, e

numa não hierarquia de importância.

“Vestígio”, dos três em questão, é o vídeo que mostra melhor o indivíduo que

circula pela cidade. Basta atentar para qual é o maior desejo de Lirete, que é comer um

caranguejo na Beira-Mar. É a vontade de ser, ao menos por um dia, turista na cidade que

habita com o namorado Zuza. Para entender a problemática, é vital saber que a Beira-Mar,

bastante turística, se localiza muito próximo ao bairro Serviluz, mas o acesso que Lirete

desejava era mais difícil, pois, como é possível concluir, dependia de uma quantia em

dinheiro que o valor da aposentadoria não permitia. É quando o desejo, então, vira sonho,

tamanha a distância da realidade.

O passeio de Zuza pelo bairro, as imagens de Lirete em casa e de frente para o

mar, até o passeio na orla turística, dizem muito de uma apropriação do lugar que se vive, pois

os dois já conheciam muito bem esse lugar. O indivíduo pode, assim, habitar a cidade de

muitas maneiras.
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Figura 19 - "Vestígio" (2002), de Karla Holanda

“Ibioara”, por sua vez, mostra as fronteiras e a vida do bairro Serviluz.

Independente como poucos bairros da cidade, revela sua força na rotina alternativa que

possibilita aos seus habitantes e frequentadores. Os moradores do bairro tem orgulho de dizer

que a qualquer hora é possível apreciar a natureza, coisa que muitos fazem diariamente.

Outras paisagens, como a da Estiva, do Titanzinho, do Farol e da Pracinha vão compondo a

imagem desejada e fazem refletir sobre este lugar na cidade.

Lefebvre em “O direito à cidade” nos fala que “O fato de habitar aqui ou ali

comporta a recepção, a adoção, a transmissão de um determinado sistema [...] O sistema de

significações do habitante diz das suas passividades e das suas atividades; é recebido, porém

modificado pela prática. É percebido.” (2001, p. 111) e nestes filmes, apesar da divisão

territorial que existe no bairro, percebemos que sobressai em todos eles o sentimento forte e

comum aos moradores e amigos frequentadores do bairro, o Serviluz é uma potência que

resiste e luta por dignidade, sendo essa a sua principal característica desde sua origem, se

mantendo como comunidade unida, apesar de algumas adversidades.

São Audiovisuais que experimentam formas e linguagens. Arlindo Machado

(1997, p. 1), em “A linguagem do vídeo”, comenta que o vídeo não possui regras normativas

como os códigos da gramática normativa são para a linguagem falada e escrita, mas, sim, que

ultrapassa seus próprios significados, dando novo sentido às escolhas de planos, por exemplo,

de acordo com a necessidade ou vontade do videasta. Não possui formas rígidas sobre o que

se pode ou não fazer.
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Assim, pode-se pensar que são diferenças que constroem diariamente modos de

estar juntos, e formas de contar o cotidiano, onde cada um dos moradores, à sua maneira,

colabora para uma vida mais harmoniosa em comunidade.



50

5. TERMIN-AÇÃO

O trabalho de pesquisar e intervir segue, e o que esta escrita propõe é trazer

algumas pistas para manter o desejo de seguir conversando.

Cada um dos vídeos escolhidos cria possibilidades diferentes com o Serviluz. São

exercícios de se olhar e inventar o cotidiano. Esta escrita tenta pensar a criação audiovisual do

bairro se utilizando de três tópicos: migração, amizade e a relação do bairro com a cidade,

todas acompanhadas da memória afetiva.

Na migração, pensamos uma aproximação com a pesquisa de André Nogueira

(2006), morador do bairro, historiador, que investigou e transcreveu um pouco dessa oralidade

de como o bairro vem da Praia Mansa para o Serviluz e todos os hábitos dos pescadores, para

além dos interiores de onde vieram. Alguns desses hábitos são indígenas, como o andar

descalço, a tapioca da tarde, a rede e os pequenos grupos de conversa nas calçadas, muito

também por causa da região de onde a maioria vem, o Acaraú.

“Ibioara” – Diz muito com o gesto. A ação de um grupo de jovens que se reúne

para cultivar um hábito que atravessa gerações e fortalece a vontade de permanecer no bairro,

além da forte ligação desse povo com o mar.

“O Povo da Praia Proibida” – Migrar em coletividade, todos os habitantes da

Praia Mansa que devem, naquele momento, partir. As pessoas falam como aconteceu e como

o modo de criar esse novo bairro existe na maneira como vivem até hoje.

“Vestígio” – Singularidades. Um dia com Lirete, que não é da região do Acaraú,

mas que fala no vídeo que vai para o mundo, antes de chegar ao lugar onde está. Curioso é

que a rua onde ela mora é a mais ameaçada de remoção atualmente, mas o vídeo não traz isso,

o que poderia ser interessante. Apresenta singularidades como a rotina de Zuza e seu

namorado, que, apesar da seriedade que aparenta no início do vídeo, ao final se permite

dançar um xote com sua parceira de vida.

No tópico Amizade, vou traçando o percurso afetivo de algumas relações que

vivenciamos no Serviluz. Os três vídeos passeiam por essa ligação tão subjetiva como potente

que é a amizade e vão criando formas de estar juntos, em comunidade, em grupos ou em

pares. A amizade do abecedário de Deleuze (2004) conversa bastante com a forma como

percebo essas interações.

“Ibioara” – Os jovens que participam da basquetada são amigos que resistem e

partilham essa resistência de forma não declarada, pois é naquela delicadeza do cotidiano que

se firmam os laços de proximidade. Nesse tópico, fica ainda mais presente o diálogo com
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Rancière (2009), pensando na “partilha do sensível”.

“O Povo da Praia Proibida” – As famílias que vieram da Praia Mansa para o

Serviluz, trazendo consigo uma vizinhança forte e que constrói melhores formas de viver, vão

se cuidando e se sustentando com essas novas praias, ampliando e significando o seu bairro.

“Vestígio” – Esse vídeo é o que se apresenta com mais direcionamento para o

lugar da amizade e afetividade ao meu redor e comigo, justo por se aproximar de minha

vivência com Lirete, o encontro com o vídeo e a exibição/repercussão na I Mostra

AudioVisual do Titanzinho. O próprio relacionamento de Lirete na narrativa inventada dispara

uma atenção diferenciada para essa forma de estar junto com o bairro.

A Cidade pode ser pensada de duas formas aqui. A primeira é quando criamos

uma trajetória do audiovisual de meados de 2005 pra cá, tentando visualizar seu movimento e

desenvolvimento com a cidade. A outra é, novamente, o Serviluz. É exercitar sentir a cidade

com o bairro e o bairro com a cidade, convivendo com todas as nossas diferenças.

“Ibioara” – Conversa bem com essa tentativa de criar partindo de vários lugares

da cidade, praticando a pluralidade desses olhares. Foi elaborado dentro de um projeto que

pretendia compor um panorama dos vídeos produzidos com a Fortaleza já naquela época, em

que as produções começavam a aumentar.

“O Povo da Praia Proibida” – Dentro da questão de habitar e conviver com a

cidade, e das formas possíveis de ser Fortaleza, esse vídeo matura melhor como esse

movimento vai acontecendo, e para isso conversa com moradores, busca especialistas, mostra

as rotinas da Praia Mansa e do Serviluz atualmente.

“Vestígio” – O bairro nesse vídeo é criado com muita delicadeza, quase com

romantismo. Seria interessante para a narrativa, que é uma tentativa de fazer com, porém

ainda enrijecida, acrescentar dissensos que conversassem, a exemplo da diferença de desejos

do casal na história, onde um quer morar junto e a outra, separado. Além do dissenso possível

com a comunidade, que quebraria um pouco a imagem romantizada Os detalhes das casas, das

ruas e do mar fortalecem e quase que justificam a relação de Zuza e Lirete. No movimento

com a cidade, talvez seja interessante pensar como uma pessoa, atravessada por diversas

experiências, pode também existir e resistir com muita potência em coletividade com o

Serviluz e com a cidade de Fortaleza.

Para manter o desejo de aperfeiçoar os modos de fazer cinema com o bairro, é

preciso perceber que existem lugares na criação desses vídeos que podem ser questionados. A

falta de uma menina, por exemplo, na partilha do peixe em “Ibioara”, talvez, ou em outras

rotinas além da pesca. Em “O Povo da Praia Proibida”, pode ter faltado um depoimento de
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quem trabalhava na Defesa Civil ou qualquer outro órgão responsável pela ação de remoção,

para entender um pouco melhor os argumentos dados na época. “Vestígio”, por sua vez, quem

sabe pudesse falar que as casas da rua em que Lirete morava viviam, e ainda vivem,

ameaçadas de remoção. O que se quer dizer é que existem muitas possibilidades de fazer

cinema com. Mesmo que a abordagem fosse outra, teríamos vídeos igualmente interessantes.

O tempo vai desenhando muitas possibilidades de criar novas histórias com esses

vídeos.

Tanto as minhas memórias afetivas, como as do próprio bairro dentro do espaço

desses vídeos vão inventando essa escrita que se propõe um modo de olhar para a produção

audiovisual com o bairro como cinema potente e inovador dentro desse espaço, lembrando

sempre que o bairro é também a cidade.
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ANEXOS

ANEXO A – Texto apresentando o Coletivo AudioVisual do Titanzinho

COLETIVO AUDIOVISUAL DO TITANZINHO

Com experiências singulares e coletivas na área do cinema e da fotografia, desde

2009, e Oficinas de Edição e Mostras AudioVisuais no Titanzinho, em 2011 e 2013, alguns

jovens participantes e colaboradores da Associação dos Moradores e da pesquisa

In(ter)venções AudioVisuais com Juventudes32 na Universidade Federal do Ceará (UFC),

foram retomando a proposta de criação, produção e circulação de filmes, vídeos e exposições

fotográficas. Nesse processo, constata-se a força das imagens de si e do bairro a provocar

desejos, inclusive ressurgindo algumas propostas antigas como a criação de um cineclube na

Associação.

O Coletivo AudioVisual do Titanzinho vem assumindo a proposta de organizar o

Cineclube Ser Ver Luz, bem como encontrar meios para a produção audiovisual local,

entendendo-a como possibilidade de inventar outros modos de visibilizar o bairro e seus

moradores, considerando a promoção da expressão artística de suas singularidades.

Em articulação com a proposta do cineclube, o Coletivo propõe a criação de um

carrinho, nomeado pelos jovens de Carrim das Artes, a fim de ampliar a circulação das

produções nacionais, regionais e cearenses com as ruas e as praças do bairro, com tecnologias

que viabilizem a projeção e a sonorização de filmes, vídeos e curtas. E, desse modo, inventar

o Cinema sem paredes.

O Coletivo passa hoje por um crescente movimento de auto-organização e

autogestão, renovando antigas alianças e construindo novas. Seus participantes,

impulsionados pelo desejo de se afirmarem como produtores e gestores audiovisuais, com

questões e ideias próprias, trabalham com narrativas que atualizam o debate e consideram a

relevância dessas experiências, ampliando as possibilidades criativas e inventivas dos que

vivem em bairros periféricos.

O Coletivo surge com a proposta de fomentar a produção alternativa e, em

especial, a circulação de filmes, vídeos e curtas em circuitos, mostras e sessões do Cineclube

32 Mais detalhes: http://pesquisaintervencoes.blogspot.com.br
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Ser Ver Luz. Além disso, o processo de criação audiovisual oferece aos envolvidos

possibilidades de análise e observação de si e do ambiente onde vivem, trazendo à tona modos

de ser e habitar a comunidade, um exercício também propiciado pela experiência oferecida

durante a preparação das sessões e mostras audiovisuais.

As sessões experimentais do Cineclube Ser Ver Luz iniciaram, ainda em 2014,

com ruas e praças, no Farol antigo e na Associação dos Moradores do Titanzinho, no bairro

Serviluz. A primeira sessão teve a exibição do vídeo “O Pessoal da São José”, realizado pelo

Coletivo, fruto das intervenções urbanas e audiovisuais, com a rua São José. Nessa rua, vivem

algumas das moradoras mais antigas do bairro. No vídeo, dona Justa e as vizinhas Rosa e

Berê descrevem o Serviluz de outros tempos, quando tudo começou para aqueles que

desafiaram a areia da praia, levantaram casa e constituíram família nesse território.

O Farol antigo tem sido um dos espaços prioritários das ações do Cineclube, em

especial, pela importância histórica e cultural enfatizada pelos moradores e por conta do

descaso com um patrimônio público em situação de abandono. Em outubro de 2014,

realizamos a primeira sessão na escadaria do Farol, uma exibição marcada por um Ato de

protesto em defesa do Farol Velho, tendo também a exibição do vídeo “O Pessoal da São

José” e do filme “Cine Holiúdy: o astista contra o caba do mal”, ou seja, uma programação

que incentiva a cultura audiovisual local, regional e brasileira, além de possibilitar espaços de

encontro e debate e momentos de lazer.

As conversas, a participação e o interesse dos moradores, bem como o

envolvimento dos jovens nas Mostras Audiovisuais (realizadas entre 2011 e 2016) e nas

sessões do Cineclube (iniciadas experimentalmente em 2014), evidenciam a demanda e o

desejo por espaços de encontro com a arte cinematográfica. Experiências de fruição que, ao

proporem modos singulares de exibição audiovisual, ampliam as expressões do sensível,

trazendo à tona problemas e potencialidades que promovem a afirmação do lugar de moradia,

dos espaços de participação comunitária e da produção audiovisual como política ativa que

fortalece a relação entre a experiência ética e estética na construção do conhecimento e nos

modos de inventar distintas realidades.

Um cinema sem paredes vem afirmando as experiências de exibição com as ruas

São José, General Titan, Leite Barbosa, Pontamar e Vicente de Castro, as Praças São

Francisco, Tiago Dias e da Estiva, o Farol antigo e a Associação dos Moradores do

Titanzinho. A aprovação do projeto do Cineclube no Edital de Cinema e Vídeo da Secretaria

da Cultura do Ceará, nas edições de 2014 e 2015, vem potencializando as ações do Cine Ser

Ver Luz, que passa a exibir filmes nacionais, regionais e da produção cearense, bem como
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animações, documentários e ficção em diferentes regiões do bairro. Para as sessões também

foram convidados os grupos de teatro Dito & Feito e Coletivo Verde Luz, que realizaram

apresentações de abertura e/ou encerramento.

Em 2016 e 2017, foi possível criar e realizar um conjunto de sessões mensais,

contando com a participação intensa das crianças e dos jovens, assim como a presença de

muitos pais, mães e idosos, conforme pode ser visto em fotografias e vídeos nos links do

Facebook e do blog33. A proposta de criar as sessões temáticas surgiu em reuniões do Coletivo

AudioVisual com a participação de colaboradores e a formação de curadorias para cada uma

das sessões. Entre os temas, interessou a relação do Cinema e do Audiovisual com questões

como: Direito à Cidade, Memória, MarIntimidade, Arte Urbana, Juventudes, Arte e Natureza,

Democracia e DiverCidade, Afeto e Amizade, Interior e Comunicação e Tecnologia. Também

foram realizadas duas sessões Peixinho, priorizando o público infantil.

Tais sessões foram produzidas em aliança com apoiadores, entre eles: Projeto de

Vida, Cine Molotov, estudantes do Curso de Comunicação da UFC, Companhia AnDança,

Coletivo Nigéria, a Bienal Internacional de Dança – Par e Par e CineMar – Poço da Draga.

Nesse mesmo período, em aliança com a pesquisa Coletivo AudioVisual do Titanzinho – Cine

Ser Ver Luz – PPGArtes ICA|UFC, foram realizadas as intervenções Luzes do Farol, Vendo

Mar e Farol – Ocupações, contando também com bolsistas de iniciação cientifica e

colaboradores do Cine, moradores de outros bairros da cidade.

Pedro Paulo Fernandes Araújo
Maria Fabíola Gomes

Sabrina Késia de Araújo Soares
Priscilla de Sousa

Gerardo dos Santos Rabelo
Fonte:
FERNANDES, Pedro; GOMES, Maria Fabíola; ARAÚJO, Sabrina; SOUSA, Priscilla;
RABELO, Gerardo; Coletivo AudioVisual do Titanzinho. In: GORCZEVSKI, Deisimer;
RABELO, Gerardo; GOMES, Maria Fabíola; FERNANDES, Pedro; SOUSA, Priscilla;
ARAÚJO, Sabrina.. (Orgs.). Nossas Ruas Com Cinema: Cine Ser Ver Luz. Fortaleza:
Imprensa Universitária, pp. 9-11, 2017.

33 Mais detalhes: https://cineclubeserverluz.wordpress.com/sobre-2/
https://www.facebook.com/cineclubeserverluz/?fref=ts
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ANEXO B – Texto apresentando a Associação dos Moradores do Titanzinho

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO TITANZINHO

Nas conversas que acontecem com as ruas do bairro Serviluz, costuma-se escutar

a frase “O Titanzinho é um ‘pedacinho’ do Serviluz”. O bairro compreende a região do

Grande Mucuripe na cidade de Fortaleza, no Ceará. O Titanzinho é também conhecido por ser

um dos maiores pontos de surf da cidade e de lá saírem grandes surfistas, reconhecidos

internacionalmente. Como descreve André Aguiar Nogueira (2006), jovem pesquisador,

morador e participante da Associação dos Moradores do Titanzinho, esse território apresenta

“um processo histórico instigante em um emaranhado de conflitos e resistências, intrigas e

partilhas”34.

O bairro Serviluz começou a ser construído na década de 1940, com a

transferência para o local de pescadores e estivadores que habitavam a Praia Mansa, em

consequência da construção do Porto do Mucuripe pela Companhia das Docas do Ceará.

Localizado entre a Beira-Mar e a Praia do Futuro, o bairro ficou conhecido por seu potencial

turístico e pela prática do surf na Praia do Titanzinho. O nome Serviluz surgiu por força da

existência da Companhia de Serviço de Força e Luz de Fortaleza (Serviluz), na década de

1950, utilizada pelos moradores como referência para situar a localidade. A maior parte da

população vive de trabalhos informais, exercendo atividades como a pesca.

A Associação dos Moradores do Titanzinho foi criada em 1986 de forma

colaborativa, em mutirões envolvendo a participação de moradores e líderes comunitários.

Atualmente, tem na sua composição jovens moradores do bairro. Entre as ações realizadas

pela Associação enfatizamos atividades educativas e culturais, como cursos de capacitação

profissional; aulas de teatro, música, fotografia e informática; pré-vestibular; alfabetização

para adultos; e exibição de documentários. E, entre as produções, destacamos o vídeo

“Ibiora”, que participou de edital do Núcleo de Produção Digital Vila das Artes, da Secretaria

de Cultura da Prefeitura de Fortaleza. “Ibiora” foi uma das doze histórias contempladas no

projeto “Fortalezas” e apresenta narrativas audiovisuais baseadas em fatos reais de

personagens que reinventam o cotidiano urbano. O realizador do vídeo “Ibiora”, Pedro

Fernandes, é também o atual coordenador da Associação dos Moradores do Titanzinho.

A Associação, ao longo dos anos, passou a estabelecer alianças e parcerias com

34 NOGUEIRA, André Aguiar. Fogo, vento, terra e mar: migrações, natureza e cultura
popular no bairro Serviluz em Fortaleza. São Paulo, 2006.
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outras organizações sociais, educativas e culturais. Em 2007, iniciou um projeto denominado

Titanzinho Digital, inspirado no Projeto da Cooperativa Pirambu Digital. As atividades foram

mantidas principalmente com o apoio da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento

Científico e Tecnológico (FUNCAP), que concedeu bolsas que potencializaram a ação

comunitária, agindo como catalizadora/articuladora de um coletivo de jovens e também

universitários, que foram convidados a se envolver com ações de educação e informática com

outros jovens no bairro. Além disso, ao longo de três anos contamos com a colaboração da

Cooperativa de Tecnologia da Informação Pirambu Digital, da Fortalnet, do Programa

Telecentro.BR, além de associações locais. Mas o Titanzinho Digital teve, sobretudo, a força

da colaboração e de um coletivo que acredita na transformação do futuro.

Outros projetos no bairro que destacamos são as experiências realizadas com a

ONG Serviluz sem Fronteiras e o projeto Farol da Memória. Reconhecemos também os

projetos culturais e sociais propostos pela ONG Aldeia, que atuava com jovens da região para

criações artísticas e comunicacionais. Inclusive, vale mencionar o vídeo Titãs de Tábuas - o

surf de “taubinha” no Titanzinho, produzido por jovens da Escola de Mídia da ONG Aldeia,

no Morro Santa Terezinha, no Mucuripe.

Em 2011, a Associação participa da pesquisa “In(ter)venções AudioVisuais com

Juventudes em Fortaleza”, em aliança com o Instituto de Cultura e Arte da Universidade

Federal do Ceará – UFC. Nas conversas realizadas na Associação dos Moradores do

Titanzinho, os jovens contavam experiências com o audiovisual e afirmavam o desejo de

voltarem a criarem e produzirem imagens e sonoridades de si e do bairro.

Por conta da multiplicidade de vídeos cartografados a partir dos contatos com

realizadores que vivem no bairro, bem como nos sites de compartilhamento, a pesquisa

“In(ter)venções” levantou uma questão: será que as pessoas do bairro conhecem as produções

que são realizadas no Titanzinho? Chegamos, então, à ideia de realizar a I Mostra

AudioVisual, definindo alguns critérios para a seleção dos vídeos. Para a primeira Mostra

foram selecionados dez vídeos, apresentados nos dias 9 e 10 de dezembro de 201135.

Entre outras experiências, também destacamos os encontros de mutirão, oficinas e

intervenções com graffiti, stencil e lambe-lambe, realizados na Associação durante os meses

de outubro de 2012 e maio de 2013. Esses encontros mobilizaram a participação de

moradores, artistas, estudantes, pesquisadores e colaboradores na organização e limpeza de

livros doados que se encontravam empoeirados e amontoados em algumas salas da

35 Os vídeos selecionados e convidados para a I Mostra podem ser conferidos na
página:
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Associação dos Moradores do Titanzinho; foram pintadas as paredes internas e foi

reinventada a fachada da Associação a partir de uma ação coletiva em oficinas e intervenções

artísticas coordenadas pelos artistas Marcos Venícius, Ceci Shiki, Uriel dos Santos e Fernanda

Meireles – colaboradores da Associação –, com o objetivo de partilhar experiências de arte

urbana e intervir para revitalizar as atividades sociais, comunicacionais e artísticas na

Associação dos Moradores.

A II Mostra AudioVisual no Titanzinho, realizada nos dias 13 e 14 de dezembro

de 2013, apresentou um panorama da produção audiovisual no bairro Serviluz, trazendo para

a tela as imagens, os sons, as cores e os ritmos da vida que pulsa nas histórias vividas com

imaginAção. A Mostra foi uma realização da Associação dos Moradores do Titanzinho e do

Coletivo de Pesquisa In(ter)venções – ICA|UFC, com a colaboração da Escola de Surf – EBS,

do Instituto Povo do Mar – IPOM, de Raimundinho TSC – Vídeo, do Bar do Surf, da Quadro

a Quadro, da ONG Zinco e de Ceci Shiki. Na comissão de seleção dos vídeos, participaram

Fabíola Gomes, Pedro Fernandes, Wilma Farias, Carla Galvão e Deisimer Gorczevski. Na

produção dos materiais, contamos com a colaboração de Sabrina Araújo na criação do

material gráfico; de Fabíola Gomes na organização da programação; de João Miguel Lima, da

ONG Zinco, com a criação de um zine; e de Jéssica Barbosa na atualização do blog36.

E, em 2014, criamos a pesquisa Coletivo AudioVisual do Titanzinho – Cine Ser

Ver Luz, amparada no Programa de Pós-Graduação em Artes, do Instituto de Cultura e Arte

da Universidade Federal do Ceará. Um modo itinerante de operar com o cinema e o

audiovisual foi se aproximando da experiência do Coletivo AudioVisual do Titanzinho, criado

justo no processo de realização das intervenções audiovisuais com o bairro, por jovens que

atuam com a Associação. No período de 2014 a 2016, além do envolvimento dos participantes

do Coletivo com a realização da III, IV e V Mostras, uns mais ligados com a curadoria dos

vídeos, outros com a produção cultural, iniciamos as sessões do Cine Ser Ver Luz, priorizando

as ruas São José, General Titan e o Farol do Mucuripe. Com essas experiências e a aprovação

de dois projetos no Edital de Cinema e Vídeo da Secult – CE em 2014 e 2015, o Cine vem

percorrendo o bairro e fortalecendo os pontos de encontro. Em 2015, também aprovamos o

projeto Serviluz das Artes, intervindo com arte urbana (graffiti, stencil e lambe-lambe) e

envolvendo jovens e crianças do bairro.

No mesmo ano, outros dois coletivos surgiram no bairro – o Servilost, atuando

com arte urbana e meio ambiente, e o grupo de teatro Dito & Feito – e atualmente ambos

36 Os vídeos selecionados e convidados para a II Mostra podem ser conferidos na
página:
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realizam ações em aliança com a Associação. Em 2016, os jovens do Servilost ocuparam o

Farol, criando o Sarau Farol Roots e promovendo espaços de encontro dos jovens com poesia,

música, dança, entre outras expressões artísticas. Em aliança com o Coletivo AudioVisual,

aprova e realiza o Projeto Serviluz das Artes – EcoVisuais que Encantam, envolvendo a

relação entre arte urbana e meio ambiente.

Nesse percurso, cresce o envolvimento com as ações e mobilizações do bairro,

trazendo experiências para fortalecer a Associação dos Moradores e alargar os laços de

amizade e vizinhança, convidando artistas locais e de outros bairros da cidade a partilhar

ações artísticas e comunicacionais.

Fonte:

GORCZEVSKI, Deisimer; RABELO, Gerardo; GOMES, Maria Fabíola; FERNANDES,
Pedro; SOUSA, Priscilla; ARAÚJO, Sabrina. Associação dos Moradores do Titanzinho. In:
______ (Orgs.). Nossas Ruas Com Cinema: Cine Ser Ver Luz. Fortaleza: Imprensa
Universitária, pp. 16-19, 2017.
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ANEXO C – Programação das seis Mostras

MOSTRAS AUDIOVISUAIS DO TITANZINHO

I Mostra AudioVisual do Titanzinho

A I Mostra Audio-Visual do Titanzinho é uma proposta do Coletivo de Pesquisa

In(ter)venções Audio-Visuais das Juventudes de Fortaleza e Porto Alegre – do Grupo de

pesquisa da Relação Infância, Juventudes e Mídia (GRIM) - e do Mídia, Política e Cultura da

Universidade Federal do Ceará em aliança com a Associação dos Moradores do Titanzinho.

A Mostra é um espaço de encontro das produções AudioVisuais e científicas e

conversa com realizadores e pesquisadores. Nos dias 9 e 10 de dezembro de 2011 na Sede da

Associação dos Moradores do Titanzinho apresentamos a exposição fotográfica com imagens

de “Dona Lirete” no olhar de Maria Fabiola Gomes. Também foram exibidos audiovisuais

selecionados por uma comissão de estudantes e jovens que atuam na Associação de

Moradores, no Titanzinho. No primeiro dia contamos com a participação de André Aguiar

Nogueira que realizou a pesquisa “Fogo, Vento, Terra e Mar: Migrações, Natureza e Cultura

Popular no Bairro Serviluz em Fortaleza (1960-2006)”, na PUC-SP.

Filmes Exibidos

1. Linhas da Vida (6:57min.), Luis Filho/2011

2. Ibioara (6:10min.), Vila das Artes/Serviluz SemFronteiras/2009

3. Farol da Memória (3:06min.), Revista Pã/2011

4. Titanzinho – Limpeza da praia (3:33min.), Raimundo Cavalcante e Maxuell Ferreira/2011

5. Titãs de Neve (23:47min.), Gabriel Malcher, Yargo Gurjão, Roger Pires/2012

6. Documentário – Titanzinho, Buca Dantas – IPOM, s/d

7. Décadas Passadas (9:04min.), Farol Rap/2008

8. Vestígio(15:53min.), Karla Holanda/2002

9. Fortaleza 24h, coletiv0, s/d

10. Titãs de Tabuas, Escola de Midia – ONG Aldeia, s/d
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Fonte: Relatório de Pesquisa Intervenções AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e Porto

Alegre PIBIC 2011/2012. Programa de Pós-Graduação em Artes. Universidade Federal do

Ceará. 2012.

II Mostra AudioVisual do Titanzinho

A II Mostra AudioVisual do Titanzinho apresenta um panorama da produção

audiovisual no bairro Serviluz, em Fortaleza, trazendo para a tela as imagens, sons, cores,

ritmos da vida que pulsa nas histórias vividas com ImaginAção. Um convite da Associação

dos Moradores do Titanzinho e do Coletivo de Pesquisa In(ter)venções – GRIM-UFC, com a

colaboração da Escola de Surf – EBS, o Instituto Povo do Mar – IPOM, o Raimundinho TSC

– Vídeo, o Bar do Surf, Quadro a Quadro, ONG Zinco e a Ceci Shiki.

Na comissão de seleção dos vídeos participaram: Fabiola Gomes, Pedro

Fernandes, Wilma Farias, Carla Galvão e Deisimer Gorczevski. Na produção dos materiais

contamos com a Sabrina Araújo, na criação da arte e a Fabiola Gomes na organização da

programação, bem como a criação de um Zine, proposta pelo João Miguel Lima, da ONG

Zinco.

Filmes Exibidos

1º DIA – 13 de dezembro de 2013

1. Serviluz tem Break, Pastinha,

2. Capoeira, o valor de uma amizade, Pastinha

3. Ressaca Maior, Sarah Araújo Andrade

4. Titanzinho Bom de Surfe, Raimundinho TSC Video

5. Vídeos Instituto Povos do Mar, IPOM

6. Gravidez na Adolescência Projeto Lente Jovem, EBS Titanzinho Escola Beneficente de
Surf – EBS

7. Os Penetras do Titanzinho, Jefferson

8. Imagens Inventadas em Oficinas e Intervenções Visuais, Coletivo In(ter)venções – Grim /
UFC

9, Cabeleireiro a Beira Mar é tradição no Titanzinho(Reportagem), TV Local

10. Xote para Sêneca, Karla Holanda

2º DIA – 14 de dezembro de 2013

1. LAB – Titanzinho 24/08/2013, LAB – UFC

2. Circo, skate e muito surf!!!!!!, Escola Beneficente de Surf – EBS

3. Multirão Multitudo, Coletivo In(ter)venções – Grim / UFC
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4. Surf Mental Raimundinho – TSC Video Intituto Povos do Mar – IPOM, IPOM

5. O Povo da Praia Proibida, Yures Viana

6. EBS Titanzinho – Relatorio Mês de Abril, Escola Beneficente de Surf –EBS

7. Levante Popular da Juventude Internacional, Projeto Lente Jovem (RS)

Fonte: Relatório de Pesquisa Intervenções AudioVisuais com Juventudes em Fortaleza e Porto

Alegre PIBIC 2013/2014. Programa de Pós-Graduação em Artes. Universidade Federal do

Ceará. 2014.

III Mostra AudioVisual do Titanzinho

A III Mostra Audiovisual do Titanzinho vem como uma possibilidade de mostrar

aos moradores do bairro quais são as principais produções do lugar e o que é feito em outras

partes da cidade, o Coletivo resolveu continuar com a sua proposta de organizar uma Mostra

Audiovisual, de caráter itinerante, acerca desse olhar. O evento aconteceu nos dias 12 e 13 de

dezembro (Na Pracinha São Francisco e Quebramar do Titanzinho, respectivamente) com a

colaboração de integrantes da pesquisa Artes| Espaço Comum | IntenCidades e o apoio da

FUNCAP, PPGArtes ICA-UFC, Fundação Luterana de Diaconia – FLD, Instituto Frei Titto,

Coletivo Aparecidos Políticos, além de diversos pequenos comércios do bairro. A terceira

edição contou com convidados como a Alumbramento, o Nigéria Audiovisual e de Valentino

Cabanillas Kmentt – Misteria. A programação e mais detalhes sobre o evento podem ser

encontrados no tumblr.

Os filmes escolhidos passaram por um processo de seleção, onde a curadoria foi

composta por integrantes do Coletivo e colaboradores. Com a programação em mãos, o

bolsista de Iniciação Cientifica da Pesquisa Coletivo AudioVisual do Titanzinho – Cine Ser

Ver Luz ( 2014-2015) pesquisa Carlos Eduardo produziu um teaser com duração de

aproximadamente 1 min e 10 seg para divulgar a mostra e pode ser visto no link:

https://www.youtube.com/watch ?v=Z8Tc5NOjfMM.

Filmes Exibidos

1º DIA – 12 de dezembro de 2014

1. Projeção mapeada no farol velho do Serviluz, Valentino Kmentt

2. Praia Mansa, Felipe Ramos
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3. Carnaval Roda no Serviluz, Capoeira bom demais

4. Já era tempo um musical sensual tropical absurdo, Armando Praça e Diogo Costa

5. Grafite em fortaleza, Letícia Amaral (repórter)

6. #copapraquem? A comunidade que desviou o trem, Nigéria audiovisual

7. Raízes da praia, Cláudio Lucas Abreu

8. Dia do idoso – Titanzinho, Francisco caio

9. Areia loteada, Nigéria audiovisual

10. Persona, Yures viana

2º DIA – 13 de dezembro de 2014

1. Projeção mapeada no Farol Velho do Serviluz, Valentino Kmentt

2. Antonio Eudes apresenta titanzinho, Kalebeps

3. Carnaval titânico 2014, Raimundo Cavalcante

4. O vestido, Fabiola Gomes

5. Show de manu chão na praia do Titanzinho, Felipe Muniz Palhano

6. Areia Loteada, Nigéria Audiovisual

7. Titanzinho surf 2013, Davi Sobrinho

8. Uma pescada rara no litoral do Ceará, Sidnéia lusia

9. Titanzinho, Felipe Ramos

10. O pessoal da São José, Coletivo Audiovisual do Titanzinho

11. Coisa fina 3, Raimundo Cavalcante

Fonte: Relatório de Pesquisa Coletivo Audiovisual do Titanzinho – Cineclube Ser Ver Luz.

PIBIC 2014/2015. Programa de Pós-Graduação em Artes. Universidade Federal do Ceará.

2015.

IV Mostra AudioVisual do Titanzinho

A IV Mostra Audiovisual do Titanzinho apresentou um panorama da produção

audiovisual no e do bairro, mantendo o caráter itinerante, acerca desse olhar. O evento

aconteceu nos dias 11 e 12 de dezembro (na pracinha São Francisco e no Farol). O processo

de curadoria da programação da Mostra foi realizado por integrantes e colaboradores do

Coletivo, que assistiram  mais de trinta filmes com o objetivo de compor uma programação
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que apresentasse problemáticas atuais e narrativas que afirmassem a vida, além de dialogar

entre si e com o público do bairro de maneira simples e direta. Houve apresentação do grupo

de Teatro Dito e Feito e do Teatro do Verdeluz – Coletivo Pipa Azul. Mais detalhes podem ser

encontrados no blog do Cineclube Ser Ver Luz:

Filmes Exibidos

2º DIA - 12 de dezembro de 2015

1. Atrás do Farol tem uma Rua, Coletivo Audiovisual do Titanzinho

2. Farol Rap, Raimundo Cavalcante

3. Praia do Titanzinho, em Fortaleza, Roteiros Incríveis

4. Serviluz das Artes (making of), Projeto Serviluz das Artes

5. Nos corais do Titanzinho, Raimundo Cavalcante

6. Servilost, Bruno Spoteink

7. Os Movimentos de Lira, Grupo Dito e Feito

8. Titanzinho Nossa Vibe, Raimundo Cavalcante

8. Curtinha: saco ou plástico, Instituto verde luz e coletivo pipa azul

9. Rosas do Servilzu, Iure Henrique Almeida

10. Blue Eyes, Blue, Bruno Spoteink

11. A marcha colegial do domingo no Serviluz, Silvão Batera

12. Mídias convergentes – Titanzinho, Gabriel Rodrigues

13. A cidade que não está no outdoor, Estudante de Comunicação UFC

14. Nas Ondas do Titanzinho-Tribo de Já, Júnior dos Santos

Fonte: Relatório de Pesquisa Coletivo AudioVisual do Titanzinho – Cineclube Ser Ver Luz.

PIBIC 2015/2016. Programa de Pós-Graduação em Artes. Universidade Federal do Ceará.

2015.

V Mostra AudioVisual do Titanzinho

A V Mostra AudioVisual do Titanzinho foi um dos eventos mais importantes nos

percursos do Coletivo AudioVisual do Titanzinho e do Cine Ser Ver Luz, no ano de 2016,

recebendo mais de 140 audiovisuais somando mais 600 minutos, a curadoria, após alguns dias
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assistindo e analisando as produções, selecionou um conjunto de mais de 300 min. O grande

numero de filmes inscritos para a V Mostra foi incentivado também pela possibilidade da

participação de vídeos gravados no Facebook e no Instagram. Essa abertura teve o objetivo de

fazer pensar qual o papel das novas mídias no fazer cinematográfico no e com o bairro.

Vale ressaltar que a Mostra consiste em sessões com produções audiovisuais

realizadas em qualquer mídia (celular, câmeras amadoras, etc.) ou gênero, com duração

máxima de 25 minutos e feito em conjunto com as pessoas, espaços e potências do Serviluz.

Filmes Exibidos

1ºDIA – 03 de dezembro de 2016

1. Imagens de Surf Raimundo Cavalcante TSC,

2. Cine Ser Ver Luz – Memória Coletivo Audiovisual do Titanzinho

3. Serviluz das Artes nos 10 anos do GRIM – UFC, Priscilla Sousa

4. O Farol, a parede, o porto, Filipe Acácio

5. Virada Cultural, Servilost

6. Pipas na Praia, Raimundo Cavalcante TSC

7. Jogo da Bila, Priscilla Sousa

8. Rodabike, Servilost

9. Cartas Urbanas LEHAB / UFC e Nigéria

10. Cine Ser Ver Luz – Afeto e Amizade, Coletivo Audiovisual do Titanzinho

11. Titãs, Daniela Amaral

12. Serviluz “tapando os buracos da rua”, Coletivo Pode Crer

13. Cine Ser Ver Luz – Direito à Cidade, Coletivo Audiovisual do Titanzinho

14. Futebol no Portão, Praciano Dennys, Silvin Oliver

15. Pulando do Paredão, Marcelo Gonçalves

16. Trermai do Banana, Raimundo Cavalcante TSC

17. Tambor de Crioula, Servilost

18. Rock Titan Servilost, Spote + Mad Servilost

19. Backstreet Boys, Canal Alcenir Junior

20. Karate Kimura Titan, Raimundo Cavalcante TSC

21. Favela sobre Favela (Stop Motion), Alunos do IPOM

22. Ester Cavalcante, revelação do surf feminino, Jailson de Sousa

23. Surf, Davi Sobrinho
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24. Surf Girls Titanzinho, Waléria Furtado

25. Cine Ser Ver Luz – Comunicação e Tecnologias, Coletivo Audiovisual do Titanzinho

26. Conversa-canção com Rodrigo Glauter, do Bloco Doido é Tu, Coletivo AudioVisual do
Titanzinho

2º DIA – 04 de dezembro de 2016

1. Cine Ser Ver Luz – Arte Natureza, Coletivo Audiovisual do Titanzinho

2. Le Parkour no Farol, Servilost

3. 2o Batizando Associação Boca do Golfinho, Carlos Alexandre

4. Apresentação Projeto de Vida, Projeto de Vida e Nigéria

5. IPOM – Kids – Surf Sustentável, Raimundo Cavalcante TSC

6. Serviluz da Artes, Priscilla Sousa

7. Salve os Botos (Stop Motion), Alunos do IPOM

8. Cine Ser Ver Luz – Interior Coletivo Audiovisual do Titanzinho

9. O que eles falam Luiz Brito, Leonardo Câmara, David Damasceno, Yago Bruno, Fernanda
Maia,

10. Eric Pinheiro: estudantes do Curso de Comunicação da UFC

11. Meninas do Mar! Titan, Waléria Furtado, Larissa Santos Raimundo Cavalcante TSC

12. Treinando no Quintal de Casa com Raone Ribeiro, Jailson de Sousa

13. Graffite Estiva Marcos De SouzaBreakdance True Funk Crew, Bruno Ribeiro Spoteink

14. Ubuntu Roots, Servilost

15. Cine Ser Ver Luz – Juventudes, Coletivo Audiovisual do Titanzinho

16. Tancredo Farol Rap Raimundo Cavalcante TSC

17. O Nosso Farol Assis Rodrigues, Emanuel Oliveira, Gutemberg Silva, Nohara Brenda,
Suyane Nóbrega

18. Doc Servilost, Servilost

19. Passagem da Tocha Olímpica no Farol, Servilost

20. No Shoes, Bruno Ribeiro Spoteink

21. Karate AGK – Prof. Laercio, Canal Alcenir Junior

22. Do tempo, Bruno Ribeiro Spoteink

23. Free Surf no Titanzinho 2016, Raimundo Cavalcante TSC

24. Titanzinho Cultura Surf, Raimundo Cavalcante TSC

25. Em busca de…, Gleison Cruz
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Fonte: Relatório de Pesquisa Coletivo AudioVisual do Titanzinho – Cineclube Ser Ver Luz.

PIBIC 2016/2017. Programa de Pós-Graduação em Artes. Universidade Federal do Ceará.

2017.
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ANEXO D – Sinopses das sessões do Cine Ser Ver Luz

O Cine Ser Ver Luz

O cineclube Ser Ver Luz tem a proposta de criar sessões e intervenções, bem

como produzir audiovisuais com as ruas, praças e o Farol do Mucuripe.

O pontapé inicial do Cine Ser Ver Luz se deu no dia 13 de setembro de 2014, na

Rua São José, apresentando o vídeo criado com a participação dos moradores desta rua, após

um processo de intervenção e captação de imagens. Desde outubro do mesmo ano, iniciamos

a realização de sessões do Cine com programação de vídeos ampliada, escolhendo diferentes

locais do bairro.

Os filmes das sessões são escolhidos por uma curadoria formada por integrantes

do Coletivo e colaboradores. Também a organização dos materiais gráficos, as

caminhadas-convites por ruas e praças, que antecedem as sessões, são realizados por

participantes do Coletivo e colaboradores do Cine Ser Ver Luz e da Associação dos

Moradores do Titanzinho.
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As duas sessões seguintes foram realizadas no espaço do Farol antigo, a primeira

em 30 de outubro de 2014 e a segunda, em 27 de fevereiro de 2015, com uma reapresentação

de vídeos da III Mostra AudioVisual Titanzinho. A primeira foi realizada no início da rua de

trás do Farol, a Rua General Titan. Esta rua foi escolhida pelo Coletivo para ser a que iríamos

produzir um documentário, posteriormente, que versaria sobre ela e as relações dos

moradores.

Após essas primeiras sessões, o Coletivo realizou uma reunião e pensou que as

próximas exibições poderiam ter um tema como foco. As temáticas votadas para as sessões

são as seguintes: Direito à Cidade; Memória; MarIntimidade; Afeto e Amizade; Juventude;

Arte e Intervenção Urbana; Diversidade; Comunicação e Tecnologias; Arte e Natureza;

Cinema e Audiovisual; e Interior. Nesse processo de pesquisa, as primeiras duas sessões

temáticas foram realizadas.

Uma dessas sessões aconteceu na Rua Ponta-Mar e trouxe como tema a discussão

sobre o Direito à Cidade. Nesta edição, também tentamos resgatar o cinema clássico a partir

das obras de Charles Chaplin, além de produções nacionais e cearenses que também tinham

intimidade com a temática.

A mais recente exibição do Cine Ser. Ver. Luz aconteceu novamente na Rua

General Titan, mas desta vez na garagem do Seu Adauto, onde pudemos tratar do tema

Memória. Para tanto, levamos aos moradores o vídeo recém-produzido pelo Coletivo em que

eles próprios davam depoimentos, além de outras obras internacionais e nacionais que

seguiam o mesmo tema.

SESSÕES TEMÁTICAS (2015-2016)

1. Memória

Aconteceu no dia 21/11, às 18h, na Rua Leite Barbosa próximo a Associação dos

Moradores do Titanzinho e contou com a performance “Os Ciclos” do grupo de teatro Dito &

Feito. Nessa sessão, a primeira do Cineclube Ser Ver Luz, aprovado no Edital da Secretaria de

Cultura do Ceará, em 2014, a curadoria precisou dedicar muita atenção, pois os filmes eram

muitos e chegar a uma programação de 90min, tempo de cada sessão. Interessante também

destacar os textos dos debatedores André Aguiar e Samuel Brasileiro, ambos com olhares

sensíveis e atentos aos modos de trazer à tona memorias que se atualizam, diariamente,

principalmente, aos que vivem nas periferias das grandes capitais brasileiras. Entre os filmes,

mais uma vez, a força da pequena ruazinha que fica atrás do farol, se apresenta a todos.
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Assistir os relatos de moradores, em especial, da Meire, emociona e mostra a força das

vivências dos moradores da General Titan para os outros moradores do Serviluz.

2. Direito à cidade

Aconteceu no dia 05/12, na Pracinha da Estiva, às 18h, atrás da Escola Álvaro

Costa. A aproximação com a comunidade da Estiva, onde ocorreu uma Chacina, em agosto de

2015, foi mais um grande passo para o Coletivo. Como alguns espaços do bairro disputam

com outros por razões diversas, vivenciar esse momento de união foi marcante e fortaleceu

ainda mais a aproximação do Coletivo com os moradores que estavam presentes. Outro

acontecimento que merece destaque foi a manifestação de indignação de um dos moradores,

no momento da apresentação do filme “Area Loteada” do Coletivo Nigéria, que mostra a luta

pelo direito à moradia e à cidade na metrópole do estado do Ceará.

3. MarIntimidade

Aconteceu no dia 16/01, na Rua Pontamar, às 18h, próximo a Igreja Nova Aliança

e a Associação Boca do Golfinho. Nessa sessão, foi impossível não lembrar da relação dos

moradores do Titanzinho com o mar. Histórias de pescador, crianças que aprendem a surfar

em tábuas de armários abandonados, brisa leve e sol quente o ano todo. Dentre os filmes da

sessão, o trecho do longa-metragem de animação japonês “Ponyo - Uma Amizade que Veio

do Mar” se destacou por obter uma recepção do público mais intensa e foi levado em

consideração exibir na integra futuramente.

4. Arte Urbana

Aconteceu no dia 30/01, no Farol do Mucuripe, às 18h, próximo ao Cais do Porto.

A arte das ruas foi destaque no Cine Ser Ver Luz, logo após o encerramento do Projeto

Serviluz das Artes, em dezembro de 2015. Os filmes selecionados estabeleciam um diálogo

com a arte e a cidade e falavam principalmente do graffiti, expressão que se faz muito

presente no bairro e na vida dos jovens. O diálogo entre os filmes, os textos e o lugar da

sessão tentava mostrar a necessidade de passar uma mensagem e provocar um olhar mais

poético para a cidade.

5. Juventudes

Aconteceu no dia 27/02, na Estiva, Rua Vicente de Castro, às 18h, próximo ao

Vaqueiro. Contou com a performance “Os Ciclos – A primavera” do grupo de teatro Dito &

Feito. Um dos principais temas de nosso trabalho “as juventudes” nos inspiram e nos fazem
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questionar: Como os jovens vivem|convivem no bairro? Com o intuito de disparar o debate,

mas também de convidar/acolher os jovens nas sessões futuras, o coletivo propôs esse tema.

No dia da sessão a presença das crianças foi bem mais expressiva que a participação dos

jovens – fato que reforçou análises anteriores que já constatavam a presença das crianças

como público principal das sessões. Na programação, a curadoria selecionou o curta

“Corações Sangrantes” de Jorge Polo, pensando em um primeiro exercício de exibição de um

filme que trata de questões como o afeto entre jovens do mesmo sexo. Com certa apreensão,

diante de um público com maioria de crianças e mães, o Coletivo manteve a apresentação e o

filme foi recebido com manifestações de risos e pequenos gestos como mãos que escondem

olhinhos muito curiosos. Essa experiência foi vital para situar a importância do trabalho de

curadoria e o envolvimento dos curadores com a preparação, divulgação e realização da

sessão.

6. Arte e Natureza

Aconteceu no dia 12/03, na Pracinha São Francisco, às 18h. Contou com a

apresentação do Grupo de Teatro Verde Luz da Associação Boca do Golfinho: “Saco” ou

“plástico” que falava sobre a educação ambiental. Os filmes do começo da sessão foram bem

acolhidos no começo da sessão, mas os últimos não prenderam tanto a atenção. Samuel

Brasileiro e Aline Albuquerque produziram textos para a sessão, sendo que Aline fez uma

leitura pausada entre os filmes.

7. Democracia e Diversidade

Aconteceu no dia 16/04, no Farol do Mucuripe, às 18h, próximo ao Cais do Porto.

O contexto político do Brasil fez com que houvesse um acréscimo temático na sessão

Diversidade. Os temas foram atrelados para mostrar a democracia também como um valor,

como prática de vida, e não apenas como institucionalidade.  Vivemos dias muito intensos

com polarizações, visões de um mundo binário que enfraquece e diminui a potência de

agir. As escolhidas para o cartaz foram vermelho, amarelo e verde como formar de demonstrar

um desejo em provocar o encontro do dissenso e não o confronto que impede o convívio

com as diferenças. As cores também foram escolhidas na perspectiva de afirmar a ocupação

cultural que o Servilost vem realizando com o sarau e as festas do Farol Roots. Os filmes

escolhidos tiveram ótima recepção do público e a presença da Nataska Conrado, mestranda

em Artes, fez a diferença na reflexão sobre o conteúdo exibido.

8. Interior
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Aconteceu no dia 30/04, na Rua Murilo Borges, às 18h, próximo ao Mazin, no

Rastro. O tema foi muito bem acolhido pelos moradores, pois muitos deles que migraram

do Interior, principalmente da cidade de Acaraú. O diálogo estabelecido entre os textos e os

filmes buscou pensar de forma sútil, mas reflexiva o olhar para as imagens do interior. O

momento mais emocionante da noite foi quando a Priscilla Souza, participante do Coletivo

AudioVisual, leu o poema escrito pela Fabíola Gomes, também integrante do Coletivo, que

falava sobre interior.

9. Afeto e Amizade

Aconteceu no dia 14/05, na Rua General Titan, às 18h, próximo à casa da

Gleiciane. No finalzinho da tarde, do dia 14 de maio, iniciamos os preparativos para a Sessão

Afeto e Amizade. Saímos em Cortejo rumo à Rua General Titan, onde foram exibidos filmes

escolhidos com muita atenção e cuidado pensando a potencia do cinema que gera encontros

com os pequenos e delicados gestos de afeto e amizade. Algumas moradoras da rua

prepararam pipoca para toda a criançada e desse jeito mesmo, com muita alegria e energia,

convivemos algumas horas de uma sessão que finalizou com as imagens do video “Atrás do

Farol tem uma rua”, produzido com a participação dos moradores da General Titan.

10. Comunicação e Tecnologia

Aconteceu no dia 28/05, na Pracinha da Rua Nezita Pereira, às 18h, próximo ao

Kennedy. A última sessão da temporada do Cineclube Ser Ver Luz aconteceu no famoso

“escritório do beréu” e falou de Comunicação e Tecnologia. Os filmes escolhidos falavam

sobre a pluralidade das trocas e os avanços tecnológicos. Foi a primeira experiência com a

exibição de um filme clássico de George Melliès, “A viagem à lua”, de 1902. Nas sessões

anteriores os clássicos eram escolhidos entre a vasta obra de Charles Chaplin.

SESSÃO PEIXINHO

Dentre os filmes da sessão MarIntimidade, o trecho do longa-metragem de

animação japonês “Ponyo – Uma Amizade que Veio do Mar” se destacou por obter uma

recepção do público infantil muito intensa. Naquele momento nos comprometemos em

retornar a Rua Pontamar para a exibição do filme completo. Essa sessão, denominada

“Peixinho”, aconteceu no dia 28 de maio, sendo um reencontro com as crianças, pais e mães

que prestigiaram a exibição fortalecendo a ideia do Coletivo de realizar sessões direcionadas

às crianças do bairro e a criança em cada um de nós.
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SESSÕES CINE SER VER LUZ e ALIADOS (2016-2017)

Sessão África – “Do Outro Lado do Atlântico”

Foi exibido o filme “Do Outro Lado do Atlântico”, com direção de Danielle

Ellery e Márcio Câmara, que aborda as diversas percepções sobre identidades e culturas de

estudantes africanos de países de língua portuguesa que estudam ou estudaram em

universidades brasileiras. O evento teve uma forte participação dos integrantes do Cine Ser

Ver Luz, que, inclusive, tornaram possível um debate de uma das diretoras de “Do Outro Lado

do Atlântico”, Danielle Ellery, sobre o filme.

Sessão Noite das Estrelas | Cine Ser Ver Luz e Projeto de Vida

Essa sessão foi um marco na trajetória do Cine esse ano, por ter possibilitado uma

parceria com Paula Autran e Iara Andrade, ambas do Projeto de Vida. Exibiram-se os filmes

“Viagem à Lua”, de Georges Meliès, e “La Luna”, além de ter acontecido uma observação dos

planetas no telescópio.

Sessão com o filme “Mataram meu irmão” – Cine Ser Ver Luz e Cine Molotov

A sessão foi uma proposta do Cine Molotov em colaboração com o Cine Ser Ver

Luz, e aconteceu dentro da Mostra do Filme Livre, atualmente a maior mostra brasileira de

cinema independente. No filme escolhido “Mataram meu irmão” Cristiano Burlan transforma

o luto em arte. A exibição ocorreu na Praça Tiago Dias, no dia 23 de julho de 2016. A Mostra

do Filme Livre conta com o apoio: Wset; Banco do Brasil; Coletivo Aparecidos Políticos;

Associação de Moradores do Titanzinho; Bar do Surf; PPG em Artes; Escola beneficente de

Surf - Titanzinho; Servilost; Molotov Arte Multimídia; Raimundinho TSC.

Sessão de Lançamento do filme “O Que Eles Falam” – Cine Ser Ver Luz e Estudantes do

Curso de Publicidade da UFC

O filme “O que eles falam”, dirigido por Luiz Brito, Leonardo Câmara, David

Damasceno, Yago Bruno, Fernanda Maia, e Eric Pinheiro, todos alunos do curso de

Publicidade e Propaganda da Universidade Federal do Ceará, aborda a questão das obras

públicas que serão construídas no Poço da Draga e no Serviluz, e mostra as opiniões de

moradores dos dois bairros a respeito disso. Nesse evento contamos com a participação de
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muitos estudantes, professores universitários, pesquisadores de diversas áreas do

conhecimento, artistas e não-artistas que vieram ao bairro Serviluz, afirmando a potencia dos

encontros, escutas atentas e partilhas proveitosas acerca de questões que envolvem a cidade,

as políticas de remoção e o que pode o “intervir com arte” nesse aspecto.

Sessão Peixinho

Com a exibição do filme “O Menino e o Mundo” convidamos as crianças, os

jovens e os pais a participar do VEM Brincar que será apresentado, com mais detalhes,

posteriormente. Nessa sessão, contamos com a apresentação teatral do grupo de Teatro Dito &

Feito, chamada “O Jogo da Parlenda”.

Sessão de lançamento do vídeo “Devoração – Como permanecer fortes?”

Entre as atividades do Vem Brincar realizamos a sessão de lançamento do

documentário Devoração – Como permanecer fortes?”, no Farol do Mucuripe. O lançamento

fez parte da programação da V edição da Bienal Internacional de Dança do Ceará De par em

par, no mês de outubro de 2016. Na sinopse do vídeo podemos ler “O documentário

performático sobre resistência Devoração: como permanecer fortes? é um desdobramento do

espetáculo Devoração, fazendo com que a dança contemporânea interaja e atravesse cenários

reais de lutas sociais em Fortaleza. O saco preto que leva o morto, a pichação que cicatriza a

cidade e uma velha senhora enxerida envoltos em seus cotidianos, como em preparação para

batalha. Fonte:

Sessões com filmes sobre o projeto Serviluz das Artes EcoVisuais

Foram realizadas quatro sessões organizadas pelo Servilost com colaboração do

Coletivo AudioVisual do Titanzinho. Durante a organização das sessões foi interessante notar

como as crianças e jovens envolvidos no projeto participaram do processo de divulgação das

sessões, mostrando que o percurso que o Cine Ser Ver Luz vem montando no bairro, desde as

caminhadas com o Carrim das Artes por ruas, becos e praças, divulgando e convidando os

moradores para as sessões, vem contagiando e mobiliza outros projetos artísticos ocorridos no

local. Nas sessões, foram exibidos os filmes “EcoVisuais – Serviluz das Artes”, Doc

“Servilost”, “Cine Ser Ver Luz – Sessão Arte Urbana”, e “Rede Do Lado De Cá – Grafitti.”

Sessão com o filme “Negro Lá, Negro Cá”, de Eduardo Cunha – Cine Ser Ver Luz e

Projeto de Vida
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No dia 20 maio de 2017, exibiu-se o filme “Negro Lá, Negro Cá”, de Eduardo

Cunha, em uma sessão em aliança com o Projeto de Vida. “Negro Lá, Negro Cá” é um

documentário que mostra a visão de quatro imigrantes africanos, residentes em Fortaleza,

sobre o que é o racismo, o que eles pensam sobre o assunto e como lidam com a relação de

opressão.

Essa sessão fez parte da programação do evento Sarau Rock que durou dois dias,

sendo que, no dia 21, houveram apresentações do grupo de teatro Dito & Feito, Água de

Quartinha, Eduardo Lenda, Quedão Farol Rap e Roni Flow, Renegados e Mona Gadelha, e

banda EterNaMente.

Fonte:
Relatório de Pesquisa Coletivo Audiovisual do Titanzinho – Cineclube Ser Ver Luz. PIBIC
2014/2015. Programa de Pós-Graduação em Artes. Universidade Federal do Ceará. 2015.

Relatório de Pesquisa Coletivo Audiovisual do Titanzinho – Cineclube Ser Ver Luz. PIBIC
2015/2016. Programa de Pós-Graduação em Artes. Universidade Federal do Ceará. 2016.

Relatório de Pesquisa Coletivo Audiovisual do Titanzinho – Cineclube Ser Ver Luz. PIBIC
2016/2017. Programa de Pós-Graduação em Artes. Universidade Federal do Ceará. 2017.
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ANEXO E – Depoimento de Pedro Fernandes e Kátia Holanda

1. Depoimento de Pedro Fernandes em conversa acontecida no Alpendre. (Adaptado)

Boa noite pra todos,

Eu sou morador lá do Titanzinho, nasci e me criei lá e desde muito cedo... desde

dez anos atrás eu tenho experiências coletivas. Quando a Deisi me enviou o convite, eu li

tudo, mas a palavra “coletivo” se destacou assim de uma forma... que eu só li coletivo no final

das contas... O que me atraiu pro debate aqui foi, pra essa discussão, foi a palavra coletivo.

Desde muito cedo a gente tá lá nas lutas, né, sociais, e sempre muito envolvido. Em 2009, o

professor Leonardo (Leonardo Sá, professor do Curso de Ciências Sociais da UFC) apareceu

pelo Titanzinho, se eu não me engano, de 2009 pra 2010 e com... projetos, né, que a gente

tinha que fazer um trabalho que ele já vinha tentando muitas vezes mas... interrompeu por

diversos problemas... e teve que formar esse coletivo... A gente formou um coletivo muito

bacana. Tivemos várias experiências juntos e dessas experiências nasceu o Serviluz Sem

Fronteiras, que a gente começou a trabalhar com audiovisual. Temos um acervo de muitas

fotografias bacanas feitas pela criançada de lá através desse projeto. E apareceu um edital da

Prefeitura pra fazer um... dar o equipamento pra... pra fazer um... um vídeo, né... que foi o

Fortalezas... Que antes era o 24 horas, né? Depois foi o Fortalezas que era o nome do novo

projeto, que era cinco minutos cada vídeo. A gente levou o edital e o nosso... o nosso texto, o

nosso projeto foi selecionado e... a  gente pegou esse equipamento da Prefeitura e começou a

fazer as filmagens juntamente com esse coletivo. E a gente já tinha uma relação, né...

Ibioara... é... esse nome é... de uma antiga... de um antigo pessoal que morava na Praia Mansa,

onde vai ser o Terminal de Passageiros atualmente. Esse pessoal morava lá na década de 70.

Era conhecido como Ibioara lá, o local, né... Esse lugar lá, na Praia Mansa. Muita gente que

nasceu lá e se criou... nasceu não... que foram pra lá, né... já... acho que poucas... nasceram

muitas pessoas lá, que agora tem 20, 30 anos nasceram lá. Mas antes, o pessoal chegaram lá e

habitaram. Muito pessoal do Acaraú... ali do Litoral Oeste, e começaram a povoar aquele

local. Com o final da década de 70 o pessoal teve que sair de lá porque a Companhia Docas

queria o terreno, e colocaram esse pessoal pro Titanzinho. Boa parte da comunidade do

Titanzinho foi lá de Ibioara, que é a Praia Mansa. E lá na Praia Mansa tinha um ritual, um

costume que as pessoas se reuniam e... faziam uma caldeirada... que é um peixe cozido.

Começavam a conversar sobre coisas da vida e faziam aquela... aquele almoço...

principalmente nos finais de semana... Também muito pescador fazia isso. Caldeirada são
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vários peixes juntos e... a gente começa a conversar. O vídeo mostra um pouco disso, vocês

vão ver... Então, foi muito bacana a criação desse vídeo. A gente gostou muito e... inclusive, a

gente retomou lá com um projeto de audiovisual também, agora... atualmente. Eu e um grupo

de pessoas e... a gente vem lá da Associação, a gente vem com uma herança, mas a gente tá

tentando retomar... não é fácil, mas a gente... nada na vida é fácil mesmo, a gente tá indo na

luta.

2. Depoimento de Karla Holanda, em conversa por e-mail.

Fabíola, desculpe a enorme demora, mas estou viajando semanalmente e o tempo

fica curtíssimo - dei uma parada nesse recesso de fim de ano. Espero que ainda haja tempo

para deixar meu depoimento – segue abaixo.

E, sim, tenho muito interesse em conhecer seu texto.

Por favor, confirme que recebeu, sim?

Obrigada.

Um abraço,

Karla

Em 1998, em parceria com um colega, fiz um videoclipe com uma música do

Flávio Paiva, “Xote para Sêneca”. Queríamos que o clipe tivesse uma feição próxima de

pessoas de carne e osso, longe daquelas maquiagens pomposas que carregavam alguns clipes.

Foi aí que conhecemos a Associação do Serviluz, que tinha dona Mariazinha à frente, e nos

encantamos com um grupo bem especial de associados que se reunia às segundas no final da

tarde para dançar forró – era um grupo de pessoas idosas bastante espirituosas. Eles se

tornaram nossos “dançarinos” e realizamos o despretensioso clipe.

Meses se passaram e eu não esquecia um casal em especial: dona Lirete e seu

Zuza. Eles tinham um humor inteligente, refinado, e eram muito sintonizados entre si – ele era

viúvo, ela solteira. Ele queria que morassem juntos, ela se recusava e dava a ele explicações

sempre insuficientes. Ela morava num barraco à beira da praia – na maré alta nem podia sair

de casa; ele morava numa casa mais estruturada; ele tinha renda, recebia uma aposentadoria;

ela não tinha nada, sobreviver a cada dia era uma surpresa diária. Mesmo diante de realidades

inóspitas, mantinham o humor, a alegria e uma sabedoria admiráveis. Cada vez eu me

encontrava mais com eles, comecei a gravar esses encontros da maneira que podia, com

equipamentos precários. Cada vez, me fascinava mais por eles.
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Em 2001, apresentei um projeto de curta baseado no material que tinha. Foi assim

que ganhei o Prêmio Ceará de Cinema e Vídeo para realizar o filme no ano seguinte. Criei

uma estrutura dramatúrgica a partir da história deles; eles se divertiram muito por virarem

estrelas de cinema nos três dias de filmagem e serem motivo da mobilização de uma equipe

de umas 10 pessoas, com caminhão, grua, travellings; improvisaram na cena em que

dialogam; seu sonho de ser turista foi filmado na Beira Mar; ela gravou a música final num

estúdio; se divertiram como puderam, mas nunca perderam de vista a inescapável verdade

cotidiana.

Eles encantaram a todos por onde o filme passou – e passou em muitos lugares no

Brasil e no exterior; passou na TV. Eles impressionaram o Jô Soares que viu o filme no Canal

Brasil cinco anos depois (2007) e, quando me dei conta, estive ali por 20 minutos, falando

exclusivamente do curta “Vestígio”, de 15 minutos, protagonizado por Lirete e Zuza; curta

que me trouxe muita alegria e deixou enorme saudade de dois grandes amigos que a vida me

deu e depois levou... temporariamente.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Resumos dos Vídeos “Ibioara”, “Vestígio” e “O Povo da Praia

Proibida”

Percepções – “Ibioara”

Pedro Fernandes é um dos jovens que colaborou com as pesquisas, produção e

roteiro do vídeo. Ele aparece no primeiro plano andando pelo Paredão (Espigão do

Titanzinho), bem próximo ao mar, com um balde na mão, tentando se equilibrar nas pedras

para colher água. É mostrado outro ângulo, partindo do mesmo lugar, agora em direção ao

Farol e às hélices de energia eólica. Em seguida, voltamos para Pedro. Esse pequeno trecho

aborda um cotidiano recorrente na vida dos moradores do bairro.

O vídeo cria uma comunidade do Titanzinho muito solidária e que se apoia

bastante, principalmente nos momentos difíceis. Como se diz ali, é a coletividade. São os

moradores juntos unindo forças para lutar pela sobrevivência. Fabrício, outro jovem, conta

que a mãe dele já falava de união e solidariedade, que isso já viria de muito tempo. Esses

gestos de delicadeza e afetividade tão presentes nas ações em conjunto, são também

componentes da potência que caracteriza o bairro.

A câmera vai passando pelos becos do Farol e pelos trilhos da Estiva, nesse

instante podemos perceber que os realizadores tiveram a atenção de passear pelas fronteiras

do bairro. O Serviluz é subdividido em vários territórios: Estiva, Farol|Favela, Titanzinho,

Pracinha e Chispierre. Dentro de Fortaleza, o bairro é uma parte do território do Vicente

Pinzón, que por sua vez seria composto por parte do Morro Santa Terezinha também.

Curiosamente, mesmo com o registro nos correios, algumas cartas chegam com Vicente

Pinzón no endereço, já os moradores assumem o lugar como Serviluz.

Em dois minutos e vinte e dois, Pedro comenta sobre a questão da violência,

enquanto imagens do cotidiano passam. A representação do lugar na mídia ainda é assim,

como um dos lugares mais violentos de Fortaleza, nos anos 50 devido à prostituição em

alguns estabelecimentos de meretrício ao redor do Farol e hoje, por conta do tráfico de drogas.

Outro momento de partilha de alegria no vídeo acontece com uma imagem do

futebol na praia, uma atividade bastante tradicional, presente na praia ao final da tarde entre

os amigos, ou as amigas, no treino das crianças no Centro Comunitário Luiza Távora ou no

campeonato no Campo do Paulista. Logo depois, os meninos comentam o tipo de peixe que

comerão, que é uma cavala, e um deles pede para que os outros coloquem a panela para rodar,



87

para que todos possam comer igualmente. Interessante observar essa atitude, que mostra a

tentativa de uma divisão justa mesmo dentro de um momento tão descontraído.

Aos dois minutos e cinquenta e quatro de vídeo, aparecem muitas imagens de

surf, que é uma atividade, assim como a pesca, que define a dinâmica do bairro. Essas

imagens são muito recorrentes entre os realizadores do bairro e os amigos|aliados de outros

cantos da cidade que partilham um pouco dessa rotina. Campeonatos, treinos, encontros

musicais, atividades das escolas de surf, tudo isso compõe essa visão panorâmcia do quanto o

esporte é importante para os moradores.

Os povos que moraram na Praia Mansa vieram, muitos, da região do Acaraú.

Povo que lá vivia da pesca de peixe e de frutos do mar, e também da agricultura. Essas

habilidades acompanharam as pessoas que decidiram tentar a vida em Fortaleza, por isso, em

muitos relatos vamos ouvir que a fonte de renda de muitas famílias era justamente, a pesca, ou

a feitura de artefatos para a pesca, como o manzuá, por exemplo.

Pedro relata essa relação com o mar, dizendo que o mar proporciona o lazer e

também o sustento e a vida, referindo-se à existência e à resistência.

O vídeo encerra com imagens do Farol e do mar, e com cartelas explicativas de

como ele foi realizado, bem como sua motivação.

Percepções – “Vestígio”

Vestígio é um vídeo que inicia com uma grua passeando pelos moradores da rua

que fica nas costas da Rua General Titan, de frente para o mar, até chegar na casa de Lirete,

que é a protagonista desta história, juntamente com Zuza, seu namorado no período das

gravações. Ela caminha pela praia até sentar nas pedras, contando como foi a vida foi difícil

desde quando saiu da casa dos pais. Fala de sua relação com o mar:

Às vezes eu fico ali sentada horas e horas... olhando pra ele, conversando com ele...
Aí eu falo uma coisa, peço a ele pra me ajudar, pra limpar meus caminhos, pra não
deixar nada de ruim me acontecer. Ele entende, tudo o que a gente diz o mar
entende.

Em sua narração, lembra como foi a infância no interior, brincando com os

passarinhos e caçando marrecas na lagoa. Nesse momento da fala, surge Seu Zuza, também

contando como era ser criança na sua época. Os mesmos planos usados para apresentá-la são

utilizados para apresentá-lo, quais sejam, uma grua que passeia sobre as casas, um movimento

de steadcam na frente de seu portão que chega até ele no momento em que varre a casa. Ele

lamenta um pouco o fato de não estar mais trabalhando, acha estranho ter deixado de produzir
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e passado a consumir.

Lirete nunca casou nem teve filhos, confissões de desejos que ela ainda

questionava quando se sentia sozinha em casa, à noite, contadas no vídeo enquanto ela arruma

a casa. Zuza, ao contrário, casou e teve muitos filhos e netos. Era tataravô. Contabilizava

quarenta e oito netos, vinte e oito bisnetos e três tataranetos. Lamentava apenas a falta de

liberdade, que para ele se traduzia em ainda comprar “fiado” no comércio. Sobre essa

experiência, escrevi um artigo, que poderá ser lido um pouco mais à frente.

Os dois protagonistas vão fazendo as mesmas ações durante o desenvolver da

narrativa: cozinham, cuidam da casa, se arrumam. E vão falando das mesmas coisas também,

principalmente do sentimento de solidão na idade que tem. Falam do que acham atrativo num

homem e numa mulher, no que observam e admiram quando conhecem alguém novo.

Percebemos que a linguagem traz as duas histórias em paralelo, até o momento em que se

encontrarão, logo mais à frente.

Os dois se arrumam frente ao espelho, num dos momentos em que mais

percebemos a marcação da direção, ao mesmo tempo em que podemos sentir os dois bem à

vontade em agirem daquela maneira. Em seguida, Zuza sai pelas ruas do bairro, num plano

bem bonito, quando seu passo avança, de perfil, rumo à casa de Lirete e são mostradas as

casas do bairro, ao fundo. Enquanto isso, os dois vão discorrendo sobre o sentimento da

paixão. Lirete fala que é como uma cegueira, e Zuza, que não gosta quando o sentimento é

assim, agitado. Os dois preferem o amor tranquilo.

Finalmente, Lirete espera Zuza na porta de casa, e quando ele chega, o convida

para entrar e tomar um café. Os assuntos são a costura e o namoro. Lirete conta que está com

pouca encomenda, e Zuza se diz sem compreender a queixa, já que quando está com muitas,

ela teria muito trabalho e com poucas, acaba reclamando, ainda assim, ela diz que prefere ter

trabalho para ter seu próprio dinheiro. Um assunto puxa o outro e ele diz que ela poderia estar

melhor se os dois morassem juntos em sua casa. Lirete não aceita, afirma que está melhor

assim, pois os dois já se conheceram com suas respectivas casas. Ele retruca que suas coisas

não caberiam na casa dela, ela retruca que não quer arriscar a ficar sem nada, considerando

que morar juntos pode não dar certo. Ao final do café, a convite de Lirete, os dois vão

descansar.

Já no quarto, ela na rede e ele na cama, deitados de frente um para o outro, ela fala

da proximidade de sua aposentadoria. Começa a divagar sobre o dia e o sonho de ir comer um

caranguejo na Beira Mar, área de turismo intenso em Fortaleza. É quando os dois sonham e se

veem saindo de um dos hotéis dessa área, e passeiam de mãos dadas pelo calçadão, sentam
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num dos restaurantes de lá. No momento em que a desejada porção de caranguejos chega à

mesa, Lirete pega um deles e se prepara para quebrar. Uma música mais tensa é colocada em

cena nesse momento, um contraplano do ponto de vista do caranguejo é apresentado com a

mão de Lirete prestes a tocar nele, quando ela acorda do sonho com um gato derrubando uma

panela em casa. Nesse momento, em tom descontraído, ela reclama que pobre não pode nem

sonhar.

Por fim, os dois seguem pelas ruas do bairro em direção ao forró. Imagens do

cotidiano são mostradas, até que eles chegam na Associação dos Moradores do Serviluz, atual

sede do Ipom, e local que todos do bairro conhecemos por causa da líder comunitária

Mariazinha, uma das lideranças mais ativas. Outros casais são mostrados dançando no mesmo

espaço, até que os protagonistas se integram à dança.

O vídeo termina com imagens do mar ao som da voz de Lirete cantando “Prece ao

Vento”, de Dorival Caymmi, e a seguinte frase dita por ela: “Eu acho que era maravilhoso ser

cantora... Deu não”.

Percepções – “O Povo da Praia Proibida”

O vídeo começa com uma fala do Senhor Mazinho lembrando que não havia nada

lá no terreno da Praia Mansa, nenhuma árvore, só morro. Segundo ele, as pessoas que foram

morando é que foram plantando o que existe hoje lá, e ainda, que seria uma ilha bonita

justamente por causa desse período. Eram os pescadores, sua barraquinha e o pedaço de chão

que ficava ao redor dela. Mazinho é um comerciante muito tradicional dentro do bairro e seu

comércio, um armarinho, é ponto de referência e se localiza numa das “fronteiras invisíveis”

que temos, chamada de Rastro, onde seria o meio do Serviluz.

A moradora Leda do Massal lembra que, no período em que o vídeo foi filmado,

os portões fechavam para entrada às 11 horas da manhã. Nos anos 90, era permitido - com a

 autorização dos bombeiros, que eram os responsáveis pela área naquele momento - visitar a

praia, fazer piqueniques, ou seja, mesmo interditada e proibida para moradia, existia uma

relativa possibilidade de utilizar a praia para lazer.

O pesquisador Nirez lembra que o projeto envolvendo o novo porto de Fortaleza,

data de meados da década de 50, e que este seria um sonho dos empresários e políticos da

época. André Aguiar, professor-pesquisador e morador, ressalta que esse momento foi para a

cidade de Fortaleza uma ampliação de possibilidades, já que o porto da Praia de Iracema não

estaria comportando suficientemente a quantidade de exportações, que cresciam.

Vanda, professora da Universidade Federal do Ceará – UFC, fala que os estudos
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da época dessas mudanças, por volta de 1940, eram pouco voltados para preocupações

importantes na construção de grandes obras na área, como o impacto ambiental que poderia

causar na região e em outras partes da orla de Fortaleza e proximidades. Logo, a construção

do porto, o aterramento do lugar e a feitura do quebra-mar que começa no Titanzinho, foram

feitos sem grandes estudos de base geográfica e ecológica, sem calcular os prejuízos para a

natureza.

O Senhor Manoel Silva, ex-morador conta que o Moinho J. Macedo foi feito em

cima dessas grandes pedras e a água do mar alcançava o posto de gasolina que fica na

localidade.

Galo Véi, também ex-morador, coloca as grandes pedras como ponto de

referência dividindo a cidade e já dando uma noção de como o Titanzinho seria visto

futuramente. O paredão começa nos bombeiros e a intenção era que se estendesse até a Barra

do Ceará, no sentido que vai para “fora” e dos bombeiros para cá, no que é hoje o quebra mar

do Titanzinho, sentido para “dentro”. Lembra ainda que na época, o carregamento de areia era

feito pelos jumentos e que houveram mortes de alguns trabalhadores durante a obra.

Um dos pescadores aparece puxando água de uma cacimba, de uns três ou quatro

anos, consideravelmente nova e que, como explica, feita porque a cacimba antiga foi

enterrada pela areia do lugar.

Geralda Pereira fala dos grandes terrenos de antigamente e Zé Henrique lembra

que não tinha nada na ilha quando o povo chegou, tinha apenas Salsa, o que remete à fala de

Mazim, de que os moradores foram moldando o lugar conforme configuravam ali morada.

O vídeo é um apanhado de histórias que dialogam tentando compreender as

origens desse lugar, através de uma pergunta que aparece logo na sequência dessas colocações

que foram mostradas até este intante. A pergunta é: Como nasce a Praia Mansa?

O fato de não haver uma organização oficializada na figura de uma associação,

por exemplo, pelos moradores dificultam uma análise mais aprofundada de como as decisões

coletivas eram tomadas. André Nogueira coloca que os documentos da época são escassos e

dispersos, e que os acontecimentos conhecidos hoje, foram transmitidos pela oralidade,

histórias que foram passadas por gerações e fazem parte do imaginário, da memória coletiva.

Numa breve análise histórica e geográfica, a professora Vânia pontua que,

antigamente, morar perto da praia não tinha um valor urbanístico muito elevado, como era o

caso da cidade de Fortaleza, onde encontramos muitas comunidades periféricas nas praias. Foi

assim com o Titanzinho, Poço da Draga e Pirambu. Era uma área menos valorizada que

passou a ser ocupada, primeiramente pelos migrantes que fugiam da seca e dos povos mais
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carentes da década de quarenta e cinquenta.

André ressalta que essa migração não se limita aos povos que vinham do interior,

mas que abrange os moradores dos casebres dos morros, que viam a possibilidade de uma

vida um pouco melhor perto da praia. A praia|o mar, por sua vez, alimentava|alimenta o

homem que passa a viver dela. Era uma comunidade inteira que vivia da fertilidade do mar,

através da fartura da pesca, que subentendia união e força, partilha.

Zé relembra que eram cento e vinte e seis casas que ficavam à beira mar, a

maioria de pescadores, e que parte das lanchas do Cais ficavam paradas ali. Mazinho fala

ainda do manzuá, fonte de renda para muitas famílias também. Geralda reforça esses dizeres e

complementa que essas lanchas eram responsáveis por trazer o peixe e a lagosta. Dona

Antônia de Lima classifica os tipos de rede utilizadas para a pesca artesanal em três malhas,

rengai e tarrafa.

Mazim nomeia as plantas da região, castanholeira e salsa e diz que foi tudo

plantado pelos moradores de lá. Dona Mundinha mapeia com as mãos sobre papel branco a

distribuição das casas e diz que o lugar era chamado de Rua Praia Mansa, não dando margem

a erro para os correios, que a partir do número da casa, conseguia chegar ao destino correto.

Zezim fala dos materiais das casas, que a maioria era de taipa, mas já haviam

algumas de compensado e telhas. Que nos anos de 45 e 46 era tudo areia, e não havia energia

elétrica, sendo tudo tranquilo, como numa cidadezinha do interior.

Falam de um peixe típico da região, o Serra, que sempre vinha fresquinho para a

panela dos moradores dali. Outro peixe também lembrado é a sardinha, que é o que mais dá

por esses mares.

Leda conta que o povo da Praia Mansa foi obrigado a se mudar sem direito a

nada, quando a Capitania dos Portos começou a pressionar pela desocupação do terreno.

Foram diversas reuniões, e já traços de resistência, segundo Galo Véi. Os moradores dali, à

sua maneira, questionavam a necessidade de desocupação e a realocação, queriam saber como

seria essa mudança. Dona Mundinha conta que a indenização veio por material de construção,

para que fizessem as novas casas no terreno do Titanzinho, e que de sua casa antiga ainda

conseguiu levar as telhas.

O que havia na época era a comunidade da Praia Mansa e os estivadores, que já

moravam na Estiva - um dos territórios do Serviluz, que tem esse nome devido a uma estação

que abastecia Fortaleza de energia elétrica, e que se localizava nessa região, pois era movida a

óleo e pela água do mar.

O vídeo vai terminando numa tentativa de dar conta do cotidiano atual, de
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inventar o modo como se vive hoje no Serviluz e como essa mudança geográfica de uma praia

para outra, ainda que próximas, atua diretamente nos modos de viver no bairro.

Elias, outro ex-morador, vai contando um pouco do que sabe e como se percebe,

construindo também sua memória e a importância de estar nesse lugar. Segundo ele “é sobre

escrever, sobre poesia e coisas boas. Que nosso bairro é nossa casa e que queremos mais é

continuar vivendo aqui”. São lembranças e sentimentos comuns entre parentes, vizinhos e

amigos que passam pelo bairro. É um sentimento de que dentro do bairro cabe toda a cidade,

cabe seu fluxo e sua modernidade, apesar das eventuais ameaças de uma nova mudança.

Viver no Serviluz é saber viver com a mudança, e com a expectativa da mudança.

Crescer no lugar é ter ciência de que a área vive na mira das autoridades, em diversos

sentidos. Seguindo a máxima de que é importante saber de onde viemos para saber para onde

iremos, O Povo da Praia Proibida se impõe como vídeo-disparador fundamental no processo

de constantemente inventar as memórias do bairro, principalmente para as novas gerações.


