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RESUMO 

 

Tendo em vista que o estado de Goiás é palco de diversas iniciativas oriundas da               

criatividade, a proposta deste projeto experimental é desenvolver e apresentar um           

documentário que ajude a difundir o conceito de economia criativa na internet. O             

objetivo do trabalho é, basicamente, contar a história do Coletivo Centopeia e sua             

atuação na área criativa, de modo a trazer à tona os impactos dos negócios criativos               

nas cidades da região e servir como inspiração para os profissionais ingressantes na             

área. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Economia Criativa. Documentário. Curta-metragem.     

Audiovisual.  

  

 



 

ABSTRACT 

 

Considering the state of Goiás has innumerable initiatives originated from creativity,           

the proposal of this experimental project is to develop a short film in the form of                

documentary with the intention on publishing it on internet and making it accessible.             

Basically, the objective is to tell the history of Coletivo Centopeia and its work in the                

area of the creative economy in order to bring up the impacts of creative business in                

the cities of the region, as well as encouraging the professionals joining the area. 

 

KEYWORDS: Creative economy. Documentary. Short film. Audiovisual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No ano de 2012, a Secretaria de Economia Criativa, vinculada ao Ministério            

da Cultura, foi criada pelo Decreto 7743, identificando 20 setores existentes na área             

da economia criativa: música, artes visuais, artes cênicas, literatura e mercado           

editorial, audiovisual, animação, games, software aplicado à economia criativa,         

publicidade, rádio, TV, moda, arquitetura, design, gastronomia, cultura popular,         

artesanato, entretenimento, eventos e turismo cultural. 

Em busca de contribuir com a divulgação e promoção de negócios criativos            

locais de uma forma mais fácil e acessível, desenvolvemos um documentário no            

formato de curta-metragem sobre o Coletivo Centopeia, com entrevistas e gravações           

do dia a dia de trabalho no espaço, para ser veiculado na internet.  

O nome do projeto, Made in Goyaz, ou seja, feito em Goyaz, surgiu a partir da                

apropriação de uma expressão da língua inglesa popularmente conhecida e          

acréscimo da palavra Goyaz, primeira grafia que denominava as vilas do estado e             

que relembra os povos goyazes nativos da região. 

A questão-problema que surgiu e motivou a execução do trabalho é: como            

podemos promover e divulgar a economia criativa goiana a partir de um projeto             

experimental audiovisual com teor documental? 

Nosso principal objetivo é desenvolver uma produção audiovisual documental,         

em formato de curta-metragem, capaz de transmitir os impactos gerados pela           

economia criativa no estado de Goiás. 

Dentre os objetivos específicos, destacam-se: a leitura da bibliografia         

selecionada, a criação do roteiro para o documentário, a realização das gravações, a             

edição das imagens registradas, e, por fim, a divulgação da produção final no             

YouTube, após a apresentação. 

A existência deste trabalho justifica-se por acreditarmos que existam poucos          

trabalhos acadêmicos sendo desenvolvidos nessa área, justamente por não termos          

encontrado muitas referências, de maneira que nossa produção poderia contribuir          

para servir como fonte de conteúdo para aqueles que estão pesquisando o tema da              

economia criativa.  
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Imaginamos que, ao propor o diálogo, por meio do documentário, sobre a            

economia criativa local e seu impacto nas cidades do estado, utilizando           

principalmente os canais digitais, seremos capazes de atingir mais pessoas, o que            

também é um exemplo de que qualquer um pode começar a produzir. 

Deste modo, no primeiro capítulo abordamos o conceito de economia criativa,           

em busca de entender seus pilares e importância em uma sociedade que cada vez              

mais precisa de modelos de negócios com novas abordagens econômicas.          

Principalmente tendo em vista que se trata de um conceito desconhecido para a             

maioria das pessoas, mesmo nas universidades, uma vez que a palavra criatividade            

possui um conceito bastante amplo, entendemos que é pertinente a delimitação do            

que é tal economia para melhor entendimento geral. 

Pontos importantes como a economia criativa no contexto atual de uma           

sociedade hiperconectada e seus novos modelos de negócios também serão          

abordados, justamente por se tratar de uma realidade cada vez mais presente na             

vida do brasileiro, além de possibilitar novas perspectivas e caminhos que           

impulsionam de forma significativa o negócio do pequeno ou grande empreendedor. 

Compreendemos como também necessária uma contextualização com o        

cenário goiano, pois percebemos que muitas possibilidades já estão sendo          

exploradas por empresários locais e, apesar de se tratar de uma região rica em              

diversidade de projetos criativos aliados à economia, infelizmente pouco fala-se          

sobre, tratando-se de um produto segmentado para pequenos grupos específicos          

que conhecem a área e já se relacionam com ela de alguma forma.  

Uma vez que o presente trabalho se trata de um projeto experimental com             

teor documental, também enxergamos a necessidade de uma contextualização a          

respeito do universo do gênero escolhido, que acreditamos ser ideal para captar            

situações e histórias de “personagens do mundo real”. No segundo capítulo,           

tratamos mais detalhadamente do documentário, discutindo as principais        

características que o diferencia de outros produtos audiovisuais.  

Como dito anteriormente, pretendemos divulgar o projeto finalizado na         

internet. Nossa ideia é publicá-lo no YouTube após a apresentação do trabalho.            

Portanto, refletimos também sobre como esses canais digitais de comunicação          

contribuem para a propagação de projetos autorais. 
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No último capítulo fizemos um diário de produção em que discorremos sobre            

nossa experiência com o objeto de estudo. Basicamente, tentamos explicar o nosso            

processo que levou ao resultado final.  
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2 A ECONOMIA CRIATIVA 

 

Para dar início ao capítulo, decidimos discutir o conceito de economia criativa.            

Em seguida, dissertamos sobre a internet e os novos modelos de negócio.            

Tratamos, então, sobre a economia criativa no Brasil e no estado de Goiás,             

finalizando a discussão com uma breve apresentação do Coletivo Centopeia e sua            

relação com a economia criativa. 

 

2.1 O conceito de economia criativa 

 

Quando falamos sobre economia criativa, hoje tão importante para o          

desenvolvimento social, acabamos descobrindo que o conceito do termo ainda é           

desconhecido por grande parte da população. Mesmo dentro da universidade e da            

própria Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), o tema ainda não é            

abordado em salas de aula e muitas vezes passa despercebido pelos estudantes e             

professores. 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)           

considera a economia criativa como o conjunto de negócios capazes de gerar valor             

econômico e baseados tanto no capital intelectual e cultural quanto na criatividade.            

Tal economia abrange, dessa forma, os ciclos de criação, produção e distribuição de             

bens e serviços que usam criatividade, cultura e capital intelectual como insumos            

primários. 

Já Teixeira e Corrêa (2015), que organizaram a obra publicada pela ESPM            

Rio intitulada “Economia Criativa”, consideram uma abordagem mais ampla do termo           

“indústrias criativas”, apresentada no primeiro Fórum Internacional das “Indústrias         

Criativas”.  

Para eles, tais indústrias são originadas a partir da criatividade individual, das            

habilidades e talentos com potencial de riqueza e criação de empregos ao gerar e              

explorar a atividade intelectual. (TEIXEIRA e CORRÊA, 2015, p. 8). 

Ao tratarem sobre o conceito de “Economia Criativa”, os autores entendem           

que ideias, imaginação, criatividade e inovação possam ser aplicados a quaisquer           

segmentos da economia. Assim, engloba qualquer atividade humana capaz de          
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contemplar produção, propagação, consumo, experiência e formação de identidade.         

Buscam também relacionar questões vivenciadas pela sociedade contemporânea.        

(TEIXEIRA e CORRÊA, 2015, p. 10). 

Na mesma obra, João Luiz de Figueiredo propõe que: 

 
a Economia Criativa deve ser compreendida pela sua capacidade de          
mobilizar produtivamente o saber, a cultura, o conhecimento, a criatividade          
das pessoas para a produção de um bem ou de um serviço, cujo principal              
atributo de valor é simbólico, intangível, uma vez que tem origem cultural e             
cognitiva, e não material. A tecnologia, por sua vez, expandiu a capacidade            
de produção e distribuição desses bens e serviços, ampliou o acesso das            
pessoas aos meios de produção (evidenciada pela explosão de start ups de            
base tecnológica no Brasil), viabilizando o potencial criativo das pessoas, que           
cada vez mais se organizam em rede. (2015, p. 31). 

 

O trabalho desses autores nos leva a pensar que, uma vez que a criatividade              

e a capacidade intelectual podem ser exploradas nas mais diversas áreas, cada vez             

mais pessoas têm a possibilidade de ingressar na economia criativa. A produção            

autoral impacta diretamente o desenvolvimento social, além de gerar renda e           

empregos. Enquanto isso, a tecnologia contribui para a democratização da produção           

e distribuição de produtos criativos. 

Mas como é possível que a criatividade seja também uma atividade           

econômica?  

Partimos da ideia de que a criatividade pode ser uma atividade econômica            

quando a ideia tiver implicações econômicas ou resultar em um produto           

comercializável (Howkins, 2012, p. 13).  

De acordo com Howkins (2012, p. 13), “A criatividade não é necessariamente            

uma atividade econômica, mas poderia se tornar caso produza uma ideia com            

implicações econômicas ou um produto comercializável”.  

O critério, então, para que um produto seja considerado criativo, é ser um             

bem ou serviço resultante da criatividade e carregado de valor econômico. Dessa            

forma, consideramos que os negócios criativos são aqueles capazes de gerar renda            

a partir de atividades intelectuais consideradas como criativas. (HOWKINS, 2012, p.           

106). 
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Com base em Howkins, poderíamos dizer que a criatividade, apesar de não            

ser naturalmente uma atividade econômica, pode vir a ser. Bastaria, para tal, ser             

capaz de obter lucro por meio da comercialização. 

Um exemplo é a empresária Mariana Andrade que, tendo em mente que a             

tecnologia será cada vez mais um dos pilares do futuro econômico, fundou a             

TECHCAMPS, oferecendo cursos de imersão em tecnologia para crianças e jovens           

de 7 a 17 anos. São ensinados programação de softwares e conceitos básicos de              

eletrônica e matemática, associados à resolução de problemas e sempre          

incentivando o trabalho em equipe entre as crianças. Para Mariana, a TECHCAMPS            

é uma oportunidade de despertar desde a infância o potencial dessas crianças para             

a ciência. 

A empresa, que começou em 2016 com um investimento de R$50.000 reais,            

hoje atende de 1.500 a 1.790 alunos em média na sua sede em São Paulo, com o                 

custo de R$790 reais por mês para cada aluno. Entre os anos de 2016 a 2019, a                 

empresária calcula ter faturado cerca de R$1.185.000 reais. Os dados foram           

compartilhados no programa de TV “Pequenas Empresas & Grandes Negócios”          

(2019), apresentado pela Rede Globo. 

Ainda hoje, entretanto, os dados sobre a economia criativa não são fáceis de             

ser definidos e encontram-se fragmentados. Isso porque a criatividade e seus           

produtos nos envolvem em praticamente toda parte, o que torna difícil a            

mensuração. (HOWKINS, 2012, p. 105).  

Na Grã-Bretanha, o departamento responsável pela cultura, mídia e esportes,           

Department for Culture, Media and Sport (DCMS), identifica treze indústrias como           

constitutivas das funções criativas. São elas: a publicidade, a arquitetura, as artes e             

antiguidades, o artesanato, o design, a moda, a produção cinematográfica, a           

engenharia de software para videogames, a música, as artes do espetáculo, a            

edição, a engenharia de software e, por fim, o rádio e a televisão. (GREFFE, 2016,               

p. 19). 

Entendemos, também, que as atividades artísticas e culturais preocupam-se         

tanto em satisfazer necessidades de mesmo cunho quanto por melhorar a qualidade            

de bens e serviços. Para Greffe (2016, p. 10 e 11), “As atividades artísticas e               

culturais não importam mais apenas por satisfazerem necessidades artísticas ou          
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culturais, mas por melhorar a qualidade de bens e serviços que não só os culturais:               

moda, habitação, lazer, saúde etc”. 

Diversas pessoas começam a empreender e a desenvolver capital criativo          

espontaneamente, muitas vezes sem saberem que tal atividade se enquadra na           

área, seja comercializando ilustrações para estampas de camisetas ou bonés          

através de um perfil no em uma rede social, vendendo quadros, produzindo roteiros,             

filmes ou até documentários. Como colocado por Howkins,  

 
Nem todos querem ser empreendedores, mas muitas pessoas se satisfazem          

ao perseguirem suas próprias ideias e serem independentes, e é razoável           

dizermos que a criatividade prospera mais livremente onde isso é possível.           

(2012, p. 158). 

 

O capital criativo intelectual é utilizado por uma infinidade de famílias como            

forma de sustento. Alguns negócios chegam a atingir faturamentos milionários, como           

é o caso da empresária e confeiteira Mariana Perdomo, que começou vendendo            

bolos numa feira local em Goiânia e rapidamente se tornou um fenômeno devido à              

qualidade e ao sabor de seus produtos.  

Hoje, possui uma loja de grande sucesso com seu nome, empregando vários            

funcionários e mantendo um alto faturamento, além de ter um contrato de            

exclusividade assinado com o Uber Eats.  

Howkins (2012, p. 158) justifica que ‘’As oportunidades para ser independente           

cresceram à medida que a natureza do processo econômico mudou,          

recompensando diferentes tipos de trabalho e administração’’. 

Porém, já que muitos desenvolvem a economia criativa, mesmo sem saber           

que o fazem, e conseguem fazer com que suas empresas funcionem, qual a             

importância do conhecimento do termo? 

Primeiramente, entendemos que buscar conhecimento é indispensável para        

alcançar o sucesso. Após entender que o seu negócio se enquadra na economia             

criativa, o empreendedor pode abrir sua empresa para novas possibilidades de           

diferenciação no mercado, assim como traçar planejamentos e agir de forma mais            

estratégica e criativa com o objetivo de potencializar os lucros.  

 



16 

Muitas empresas ainda optam por reproduzir o que já existe, deixando a            

inovação de lado, e acabam estagnadas pela falta de conexão com o seu público e               

pela concorrência.  

Para Howkins: 

 
Acredita-se que o incentivo de ser dono daquilo que crio, de obter direitos de              
propriedade privada, encoraje a inovação. Entretanto, as evidências são         
bastante complicadas. Os indivíduos e as empresas são criativos por diversas           
razões, tanto internas (porque eles querem assim fazê-lo) quanto externas ou           
ambientais (como a concorrência de mercado). (2017, p.49). 

 

Poderíamos dizer que existem ambientes criativos? Ou que a criatividade          

pode ser, de alguma forma, condicionada? 

Para que um ambiente seja considerado criativo, de acordo com Greffe, ele            

precisa ser definido como um meio de produção e disseminação de projetos, que             

podem ser culturais, sociais, ambientais ou econômicos (2016, p. 43).  

A criatividade poderia, inclusive, ser condicionada por relações sociais ou pela           

estrutura de redes sociais, pois a própria ação econômica está inserida em redes de              

relação pessoal existentes (2016, p. 52). Seria possível, portanto, condicionar a           

criatividade e disseminar novos projetos por meio de ambientes criativos. 

 

2.2 A internet e os novos modelos de negócios criativos 

 

A internet possui papel fundamental no desenvolvimento do cenário criativo          

como um todo, permitindo assim, que projetos significativos surjam com maior           

frequência e alcancem uma quantidade muito maior de engajamento do que nas            

mídias tradicionais.  

Nos dias de hoje, a tecnologia facilita a expansão tanto da produção quanto             

da distribuição de bens e serviços, ampliando também o acesso das pessoas a             

esses meios de produção. 

Como exemplo, é possível observar o caso do Star Citizen, um jogo de             

realidade simulada ambientada no espaço. Depois do apelo do seu criador, Roberts,            

na Game Developers Conference de 2012 realizada em Austin, decidiu abrir um            

financiamento coletivo online, popularmente conhecido como crowdfunding.  
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Em dezembro de 2015, em pouco mais de três anos, a Roberts Space             

Industries (RSI) já havia arrecadado um total de mais de 100 milhões de dólares,              

vindos de mais de um milhão de Citizens. A empresa bateu o recorde mundial não               

apenas para videogames, mas para financiamentos coletivos em geral. (TIMMS e           

HEIMANS, 2018, p. 123). 

Para Dubeux (2015, p. 133):  

 
A Economia Criativa promove de certa forma a correlação do saber, do            
conhecimento, da criatividade das pessoas para a produção de um bem ou            
de um serviço, cujo valor é intangível. A tecnologia permite a expansão da             
produção e distribuição desses bens e serviços, e amplia o acesso das            
pessoas aos meios de produção, viabilizando o potencial criativo das          
pessoas, que cada vez mais se organizam em rede (FIGUEIREDO, 2014).  

 

Logo, é imprescindível ressaltar a importância da internet e suas ferramentas           

no conceito de ambiente criativo, principalmente por tornar propícia a troca e            

enriquecimento de experiências culturais num âmbito global. Como postulado por          

Greffe: 

 
Um ambiente criativo, então, será definido como um meio que irá produzir e             
disseminar projetos, independente de seu campo de aplicação, que pode          
ser cultural, social, ambiental ou econômico. (2016, p. 43). 

 

Em um mundo em que a presença do digital é tão forte, o papel da internet                

tende a ser ainda mais significativo. As mídias digitais facilitam a vida do pequeno              

produtor criativo, que hoje é capaz de ser visto por um número vasto de pessoas que                

podem vir a se interessar pelo seu trabalho, possuindo a oportunidade de negociar e              

comercializar seu capital criativo com pessoas de qualquer lugar do planeta. 

As redes sociais, como poderosas ferramentas da internet, são responsáveis          

também por uma clara ruptura no modelo econômico, impulsionando assim uma           

nova economia, mais justa, em que todos com acesso às mesmas podem participar             

ativamente, sendo vendedores ou compradores.  

Fala-se muito sobre como os novos modelos de negócio impactam o           

consumidor. Mas como os consumidores impactam os negócios?  
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Domingues e Miranda (2018, p. 31) argumentam que o ato de consumir não             

se separa da cultura, estando intrinsecamente associado aos processos sociais.          

Cada vez mais, o discurso ativista está presente para além das ruas.  

Hoje, as práticas de consumo e os próprios produtos/serviços oferecidos          

dialogam com posicionamentos pessoais, de maneira que são vivenciadas como          

uma afirmação política da sociedade da cultura. Assim, o ato de possuir também             

passa a ter a função de criar, uma vez que ter, fazer e ser estão cada vez mais                  

integralmente relacionados. (DOMINGUES e MIRANDA, 2018, p. 37). 

Como graduandos em Publicidade e Propaganda, percebemos que os         

consumidores buscam por cada vez mais produtos autorais, que realmente tenham a            

ver com seus valores e estilos de vida. É uma grande oportunidade para os negócios               

criativos, pois o público atual enxerga o consumo como uma chance de se             

posicionar socialmente. 

 

2.3 A economia criativa no Brasil e no estado de Goiás 

 

No Brasil, ainda não se fala tanto em economia criativa e é bem difícil              

encontrar dados sobre a influência do setor para o país. Entretanto, a economia             

criativa tem importância considerável para o desenvolvimento brasileiro. 

O XX Fórum Nacional ocorreu no ano de 2008, com a presença do então              

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e tornou-se livro, intitulado “O Brasil e a              

economia criativa: um novo mundo nos trópicos”. Na apresentação da obra, o            

economista João Paulo dos Reis Velloso, ex-ministro do Planejamento, afirmou que: 

 
Se desejamos, realmente, o alto crescimento, não é mais possível continuar           
fazendo "mais do mesmo". Ou seja, deixar o crescimento brasileiro limitado à            
expansão de cadeias produtivas voltadas para commodities primárias e         
industriais, e algumas poucas linhas de produtos nas áreas de tecnologias           
avançadas (além de um vasto manancial de serviços, na maioria fora da área             
de serviços de alta tecnologia). 
A reorientação tem de ser no sentido de evoluir para uma estratégia de             
"Economia Criativa", com as aptidões modernas proporcionadas pela        
Economia do Conhecimento. (2008, p. 15). 

 

Entre os anos de 2013 e 2015, a economia criativa foi o setor menos              

impactado pela crise econômica, de acordo com o Mapeamento da Indústria Criativa            
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no Brasil de 2016, elaborado pelo Sistema Firjan. Já no ano de 2017, o PIB Criativo                

representava 2,61% do total de riqueza gerado em território nacional, o que            

significou um retorno financeiro de 171,5 bilhões de reais.  

No estado de Goiás, a Superintendência de Economia Criativa, da Secretaria           

de Estado de Desenvolvimento Econômico e Inovação, tem o objetivo de fortalecer a             

economia criativa no estado. Dentre suas atribuições, destacam-se o mapeamento          

dos setores, a consolidação de dados e a elaboração de políticas públicas capazes             

de atingir os 246 municípios goianos. 

A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços de Goiás considera            

que existam 15 setores abarcados pela economia criativa, sendo eles a arquitetura,            

o artesanato, as artes cênicas, o audiovisual, o cinema, o design, o editorial, os              

games, a moda, o patrimônio, publicidade, rádio e TV, pesquisa e desenvolvimento,            

software e a música. 

Em 2018, o Instituto Mauro Borges (IMB) disponibilizou um informe técnico           

constatando que a economia criativa representou 6,9% do PIB goiano no mesmo            

ano, de maneira que foi responsável por empregar quase 300 mil pessoas na região.              

Os dados estão divulgados no site da Secretaria de Estado de Desenvolvimento e             

Inovação do estado de Goiás, na página da Superintendência de Economia Criativa. 

O Censo Coworking Brasil 2018 registrou a existência de 1196 espaços de            

coworking no país. No estado de Goiás, são 18, sendo 15 deles na cidade de               

Goiânia. Aqui no Brasil, esses locais movimentam mais de 127 milhões de reais e              

geram 7 mil empregos diretos. 

Assim, entendemos que mesmo que a economia criativa ainda seja pouco           

estudada no Brasil e no estado de Goiás, inclusive na própria academia, os números              

provam que sua relevância para o desenvolvimento do país é indiscutível. 

 

2.4 O Coletivo Centopeia e a economia criativa 

 

O Coletivo Centopeia surgiu em 2007 com a iniciativa de doze estudantes            

formandos e recém-formados. Cada um contribuiu com 250 reais para reformar o            

espaço, localizado na viela do Centro Cultural Martim Cererê. 
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A ideia do grupo era conseguir reunir profissionais de áreas afins para            

trabalhar em um local coletivo e economizar os gastos que teriam com um escritório              

próprio. Mais de uma década passou e hoje o Coletivo Centopeia está alocado em              

um sobrado de mais de 500m² na Praça Wilson Valente Chaves, no Setor Sul. 

Atualmente, o coletivo de profissionais mantém-se engajado em contribuir         

com novas propostas para a cultura e o empreendedorismo locais. 
Figura 1 — Abertura do documentário: Coletivo Centopeia 

 

 

Todos os ambientes são colaborativos e foram projetados para inspirar a           

criatividade, o conhecimento e o surgimento de novas ideias. Estão disponíveis salas            

multiuso e de reuniões, estações de coworking disponíveis 24h e um auditório, além             

da Cantina das Libélulas, que une gastronomia e aconchego. 
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Figura 2 — Parede do Coletivo Centopeia 

 

Há também a Escola Criativa, que promove atividades de formação e           

workshops com o uso de metodologias ativas de aprendizado. Já a Potencializadora            

de Negócios auxilia empresas a descobrirem seu verdadeiro potencial e oferece           

soluções inovadoras em comunicação para impulsionar o crescimento do negócio. 
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3 PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

 

No terceiro capítulo, abordamos o que é de fato um documentário e suas             

características, assim como a relação da internet e do audiovisual hoje em dia. Por              

fim, descrevemos melhor a nossa proposta com o Made in Goyaz. 

 

3.1 O que é documentário? 

 

Documentar com uma câmera é o primeiro ato cinematográfico e está           

presente desde os registros iniciais dessa arte, feitos pelos irmãos Lumiére, como            

descrito por Lucena em Como fazer documentários (2018, p. 9). A primeira obra             

cinematográfica nasceu, portanto, com aspectos documentais que os irmãos,         

partindo das premissas da fotografia, aplicaram em imagens em movimento. 

Com apenas 24 quadros por segundo, os Lumiére gravaram e registraram           

situações cotidianas através de suas lentes que, por serem pesadas e não            

conseguirem fazer muitos movimentos, captavam apenas o que acontecia à sua           

frente.  

Entre as primeiras obras registradas pelos irmãos Lumiére destacam-se as          

seguintes: A saída da Fábrica (1895), O almoço do bebê (1895) e O desembarque              

para o congresso de fotografia de Lyon (1895). Como os próprios títulos sugerem,             

situações cotidianas e até mesmo banais eram documentadas numa espécie de           

experimentação. 

As situações reais, de pessoas comuns, em seu habitat natural, como           

podemos observar, é uma característica que desde sempre interessou os cineastas.           

Porém, o amadurecimento dos relatos documentais se manifestou somente a partir           

de 1920, quando os primeiros traços da identidade do cinema documentário atual            

surgiram nos trabalhos de Robert Flaherty (1884-1951).  

Como escrito por Lucena: 

 
Os filmes de Flaherty - Nanook e Moana (1926) - inspirariam a célebre             
crítica escrita pelo produtor e também documentarista inglês John Grierson          
e publicada no New York Sun em 8 de fevereiro de 1926, em que foi usado                
pela primeira vez o termo documentary (ou “documentário’’), inspirado na          
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palavra francesa documentaire, que denominava os filmes de viagem.         
(2018, p. 10). 

 

Desde então, um documentário passou a ser visto “como a produção           

audiovisual que registra fatos, personagens, situações que tenham como suporte o           

mundo real (ou mundo histórico) e como protagonistas os próprios ‘sujeitos’ da            

ação”. Grierson, após assistir aos filmes de Flaherty, definiu o documentário como o             

tratamento criativo da realidade. O responsável por fazer com que isso aconteça,            

seja utilizando ou não a reconstrução de acontecimentos específicos, é o           

documentarista. (LUCENA, 2018, p. 11). 

Nos dias de hoje, com a internet, o que é possível observar é um              

impulsionamento no cinema documental, que se propaga em sites como o YouTube.            

Quando pensamos nos novos modelos de abordagens do cinema documental          

experimental atual, a publicação na internet é um caminho que muitos aspirantes a             

diretores e cineastas costumam escolher para a divulgação de seus primeiros           

curta-metragens. 

Vale a pena observar, também, que a produção do cinema experimental hoje            

é muito mais facilitada do que há alguns anos atrás. A possibilidade de utilizar até               

mesmo a câmera de um celular, ao invés de câmeras profissionais, traz a sensação              

de que qualquer pessoa possa vir a ser um cineasta documental em potencial. Como              

escrito por Nichols: 

 
Os canais de TV a cabo, a produção digital de baixo custo e os DVDs de                
fácil distribuição, a internet e seus custos de disseminação quase nulos,           
com formas ímpares de propagar entusiasmo boca a boca, somados à fome            
de muitos por perspectivas novas e visões alternativas, oferecem ao          
documentário um futuro brilhante e vibrante. (2016, p. 26). 

 

Porém, a sensação de que qualquer pessoa possa vir a ser um cineasta             

documental, apenas ligando a câmera do seu celular e gravando, é uma afirmação             

que quase sempre se mostra enganosa. O que se percebe é uma grande quantidade              

de falsos-documentários, imitações de documentários e semidocumentários que se         

proliferam na web, muitas vezes se colocando como documentários. (NICHOLS,          

2016, p. 26). 
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Logo, é possível observar certa confusão ao conceituar o que se enquadra e             

o que não se enquadra como documentário, já que se trata de um termo abrangente               

mesmo entre os cineastas e estudiosos.  

De acordo com Nichols: 

 
Certamente, é possível argumentar que o documentário nunca teve uma          
definição muito precisa. Continua corriqueiro retomar alguma versão da         
definição de documentário como ‘’tratamento criativo da realidade’’,        
proposta por John Grierson pela primeira vez nos anos 1930. Essa visão            
reconhece que os documentários são esforços criativos. Ela também deixa          
sem solução a tensão óbvia entre ‘’tratamento criativo’’ e ‘’realidade’’.          
‘’Tratamento criativo’’ sugere a liberdade artística da ficção, ao passo que           
‘’realidade’’ nos lembra das responsabilidades do jornalista e historiador.         
Que nenhum dos termos seja dominante e que o documentário equilibre a            
visão criativa com o respeito pelo mundo histórico, na verdade, identificam           
uma fonte da atração exercida pelo documentário. Nem invenção ficcional          
nem reprodução fatual, o documentário recorre à realidade histórica e a ela            
se refere ao representá-la de uma perspectiva diferente. (2016, p. 30). 

 

Em outras palavras, o documentário representa o olhar criativo e a           

perspectiva de um diretor sobre algum fato que acontece ou aconteceu no mundo             

real, respeitando a história original, sem abrir novos caminhos para versões que não             

tenham sido provadas. Outra observação é que as pessoas, apesar de também            

serem chamadas de personagens, assim como na ficção, representam a si mesmas            

no universo do cinema documental.  

No próximo subtítulo discutiremos mais a fundo as principais características          

do documentário, de modo a tornar mais clara e precisa a definição do termo.  

 

3.2 As características de um documentário 

 

Assim como qualquer gênero do audiovisual, o documentário tem         

características próprias, que inclusive nos auxiliam a diferenciar as obras          

documentais de obras ficcionais. 

Mesmo o documentário se tratando de histórias reais, que realmente          

aconteceram ou acontecem no mundo real, o gênero cinematográfico não pode ser            

considerado uma mera reprodução da realidade da qual ele trata. Isso se dá pelo              

simples fato de que são histórias construídas a partir da visão de quem as dirige,               

uma visão que pode ser tanto completamente distante da original quanto próxima,            
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beirando o íntimo. Porém, nunca a mesma. ‘’Esses filmes não são documentos, por             

mais que sejam representações expressivas que talvez se baseiam em documentos’’           

(NICHOLS, 2016, p. 36). 

Ou seja, para Nichols (2016, p. 30), o documentário não é caracterizado como             

uma invenção ficcional, porém também não é uma reprodução fatual. Apesar de o             

documentário recorrer a uma realidade histórica, tal realidade é representada por           

uma perspectiva diferente. 

O autor afirma que o documentário “representa uma determinada visão do           

mundo, uma visão com a qual talvez nunca tenhamos nos deparado antes, mesmo             

que os aspectos fatuais desse mundo nos sejam familiares” (NICHOLS, 2016, p. 36). 

Como dito anteriormente, o documentário trata de pessoas reais referindo-se          

diretamente ao mundo histórico. Porém, elas não desempenham papéis ou uma           

atuação. 

Geralmente, elas olham diretamente para a câmera, numa espécie de técnica           

comum aos documentários, pois assim elas estão falando com o telespectador olho            

no olho, sendo elas mesmas, contando suas experiências e dividindo seus           

sentimentos reais conforme a história evolui, interagindo com o público e gerando            

até mesmo mais empatia por parte de quem assiste devido a naturalidade e             

sinceridade com que os personagens do mundo real se expressam.  

Como dito por Nichols (2016, p. 32) ‘’A auto apresentação permite que o             

indivíduo releve mais ou menos de si mesmo, seja franco ou circunspecto, emotivo             

ou reservado, curioso ou distante, tudo de acordo com a maneira como a interação              

desenvolve-se, momento a momento.’’. 

Os cortes costumam ser organizados não para estabelecer uma relação de           

tempo e espaço unificados, mas sim por meio de uma montagem comprobatória            

capaz de transmitir de forma lógica uma proposta que é, ao mesmo tempo, única e               

convincente (NICHOLS, 2016, p. 46). 

Uma vez que o documentário é carregado de peculiaridades que também           

estão relacionadas ao processo autoral de produção do mesmo, com uma proposta            

específica, somos apresentados a uma nova forma de ver a realidade.  
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Como diz Nichols: 

 
Nos documentários, encontramos histórias e propostas, evocações ou        
descrições, que nos permitem ver o mundo de uma nova maneira. A            
capacidade da imagem fotográfica de reproduzir a aparência do que está           
diante da câmera, sua característica indicial, força-nos a acreditar que é a            
própria realidade que é representada diante de nós, ao passo que a história             
ou proposta apresenta maneira distinta de olhar essa realidade. (2016, p. 62). 

 

O documentário, portanto, nos ajuda a perceber o mundo de uma           

determinada forma. Seria possível dizer, desse modo, que, um documentário pode           

contribuir para que mudemos o jeito como enxergarmos as coisas desde que            

estejamos dispostos para tal e acreditemos que as informações fornecidas são           

convincentes. 

Mas e o roteiro do documentário? É igual a um roteiro de ficção? 

Para Puccini, 

 
Roteirizar significa recortar, selecionar e estruturar eventos dentro de uma          
ordem que necessariamente encontrará seu começo e seu fim. O processo           
de seleção se inicia já na escolha do tema, desse pedaço de mundo a ser               
investigado e trabalhado na forma de um filme documentário. Continua com a            
definição dos personagens e das vozes que darão corpo a essa investigação.            
Inclui ainda a escolha de locações e cenários, a definição de cenas,            
sequências, até chegar a uma prévia elaboração dos planos de filmagem,           
dos enquadramentos, do trabalho de câmera e som, entre outros detalhes           
técnicos que podem contribuir para a qualidade do filme. (2019, p. 16). 

 

Apesar de representar a realidade, um bom roteiro é imprescindível para a            

execução de um documentário. Um roteiro de documentário tem suas próprias           

especificidades, o que o diferencia dos roteiros de ficção, mas não é dispensável em              

nenhum dos dois gêneros. 

Além disso, o autor, que atua como professor do Programa de           

Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens do Instituto de Artes e Design da             

Universidade Federal de Juiz de Fora, sugere que:  

 
A utilização de cartelas de texto, ou intertítulos, é útil para sintetizar algumas             
informações do documentário, principalmente se for feita de maneira         
econômica e bem localizada. O intertítulo é utilizado com frequência para           
substituir a narração em voz over., muito embora seja um recurso mais            
limitado em relação à narração no que diz respeito à carga de informação             
possível de ser transmitida. Além de sua função informativa, os intertítulos           
servem para pontuar o documentário, marcar um ritmo para o filme e os             

 



27 

inícios de blocos temáticos, além de propiciar a exploração de efeitos           
estéticos por meio da formatação de um texto na tela. (2019, p. 120). 

 

Como não queríamos narrar o documentário, optamos por usar cartelas de           

texto em nosso documentário. Assim, o público poderá perceber que há uma            

embasamento por trás da pesquisa que direcionou a execução do projeto           

audiovisual. 

 

3.3 A internet e o audiovisual 

 

Como dito anteriormente, o audiovisual está bastante presente na internet.          

Seja no YouTube ou em outras plataformas/redes sociais, conseguimos encontrar          

vídeos dos mais diversos. A facilidade é tanta que não apenas profissionais como             

também amadores atuam como produtores de conteúdo digital. 

Para Alves, Antoniutti e Fontoura: 

 
Vivemos numa época em que o audiovisual é o modo de expressão            
predominante. Ele está presente em tudo: na mídia, na arte, na ciência, na             
tecnologia, na forma como nos comunicamos. Novas mídias audiovisuais se          
multiplicam, ao mesmo tempo que as mídias tradicionais são convertidas em           
formato digital. (...) Mediados pela cultura do audiovisual, cada vez mais           
interagimos com o mundo. (2012, p. 16). 

 

Sabendo que cada vez mais pessoas têm acesso à internet, poderíamos           

afirmar, portanto, que os materiais audiovisuais em formato digital tendem a se            

popularizar ainda mais nos próximos anos. Isso porque muitos de nós já            

percebemos o diferencial das mídias digitais e já estamos produzindo conteúdo           

próprio na internet. 

Os autores também afirmam que: 

 
Hoje, vivemos a cultura informático-mediática, em que os significados das          
nossas relações com os meios são alterados, resultando na criação de novos            
formatos de comunicação. Abandonamos o modelo convencional de        
comunicação de massa, no qual a informação trafega em sentido único, de            
um emissor ativo para um receptor passivo, e passamos a adotar novas            
configurações, em que o receptor deixa de ser passivo e torna-se um            
receptor-emissor ativo, na medida em que o meio permite a sua interação            
durante o processo de comunicação. A convergência das tecnologias e das           
mídias é responsável pela maior parte dessas transformações e, por isso, na            
sociedade atual, mídia e tecnologia são palavras que não podem mais ser            
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dissociadas do significado de comunicação. (ALVES, ANTONIUTTI e        
FONTOURA, 2012, p. 19). 
 

No Brasil, estima-se que 140 milhões de brasileiros estão presentes nas           

redes sociais, o que equivale a 66% da população nacional, número expressivo, mas             

que ainda dá margem para expansão. Desse total, a maioria dos internautas se             

encontram entre os 25 a 34 anos, seguidos pelo grupo dos entre 18 a 24 anos. A                 

rede mais visitada no país é o YouTube. Os dados constam na pesquisa Global              

Digital Report 2019, realizada pela agência We Are Social em parceria com a             

plataforma de mídia Hootsuite.  

Acreditamos que seja de extrema importância que os receptores possam ter           

um papel de fato ativo e interagir com os emissores. Assim, optamos por             

disponibilizar o curta-metragem online, no YouTube, após a execução do trabalho           

para que possa ser acessado gratuitamente por qualquer pessoa que tenha           

interesse no tema. 

Esperamos, além de facilitar o acesso à informação sobre a economia           

criativa, também divulgar o tema como solução para pequenos empreendedores que           

até então não conheciam a respeito e fomentar a sua discussão. Como iremos             

mostrar exemplos da atuação do Coletivo Centopeia, esperamos que as entrevistada           

sirvam de inspiração para quem tem vontade de começar a desenvolver um projeto             

na área, mas que ainda não conseguiu dar o pontapé inicial por medo ou              

insegurança. 

E por que produzir um curta-metragem? Inicialmente, nossa intenção era          

produzir uma websérie com vários episódios. Entretanto, não dispunhamos de tempo           

e nem orçamento suficiente para tal. Por isso, decidimos que primeiro precisávamos            

validar nossa ideia antes de começar uma produção maior. 

Aqui no Brasil, os curta-metragens eram bem populares nos anos de 1980.            

Com a crise econômica, a produção nacional passou a executar filmes mais baratos             

e rápidos. Na época, os produtores também estavam amparados pela Lei da            

Obrigatoriedade, a lei n° 6.281/1975, que assegurava que os curta-metragens          

nacionais deveriam ser exibidos antes de longas estrangeiros (ALVES, ANTONIUTTI          

e FONTOURA, 2012, p. 55). 
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3.4 O documentário Made in Goyaz 

 

O tom ou voz do documentário nada mais é do que como o diretor colocará               

sua perspectiva, olhar, ou até mesmo estilo no filme documental, em termos            

audiovisuais. Isso, claro, tratando dos fatos do mundo histórico de forma honrosa,            

sem mentir ou enganar seu espectador para que ele chegue ao final do             

documentário com a visão que o cineasta deseja. 

Esse processo de convencimento deve acontecer de forma evolutiva para          

quem assiste ao documentário proposto, sendo reforçada através de técnicas          

audiovisuais que deixam mais evidente a maneira com que o cineasta deseja            

trabalhar e causar certas impressões em quem assiste. A voz do documentário está             

relacionada ao estilo do filme, pois ambos se fundam nas mesmas técnicas            

cinematográficas, sendo elas: montagem, discurso, música, composição iluminação        

etc. (NICHOLS, 2016, p. 87). 

Como também citado pelo autor:  

 
Uma vez inferida a perspectiva, Sabemos que não nos defrontamos com           

uma mera reprodução do mundo histórico. Mesmo que a voz do filme adote             

aparência de testemunha acrítica, imparcial, desinteressada ou objetiva, ela         

ainda assim, oferece uma perspectiva. Essa estratégia de discrição atesta,          

no mínimo, a importância do mundo em si e a ideia de um cineasta em               

particular sobre a responsabilidade solene de fazer relatos imparciais e          

precisos sobre o mundo. (NICHOLS, 2016, p.92) 
 

No documentário Made in Goyaz, pretendemos trazer à tona a temática da            

economia criativa, a partir da vivência e experiência das entrevistadas. Como dito            

anteriormente, queremos que essas pessoas enxerguem possibilidades de trabalho         

e sustento na economia criativa, sem encará-la como algo muito distante da            

realidade brasileira. Nosso objetivo é deixar claro que é uma opção possível e que              

pode até mesmo mudar completamente a vida de uma pessoa.  

O Coletivo Centopeia será ponto de inspiração para os nossos espectadores.           

Esperamos deixar clara a importância cultural do coletivo para a cidade de Goiânia e              
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o estado de Goiás como um todo. Para tal, entrevistamos três das fundadoras do              

Centopeia, a Sabrina, a Fernanda, a Paula, e gravamos algumas imagens do local.  

A locação, as realizações, o trabalho e a carreira das pessoas que            

construíram juntas o que é conhecemos como o Coletivo Centopeia, serviram           

também como prova inartística para a construção do documentário Made in Goyaz.            

Como colocado por Nichols: 

 
A prova inartística envolve não só ideias e crenças como também fatos ou             

indícios que possam ser apresentados e que sejam inquestionáveis. Mas          

tenha em mente que a interpretação desses indícios fatuais talvez seja           

bastante questionável. Exemplos de prova inartística são testemunhas,        

documentos (incluindo fotografias e imagens de arquivo), confissões,        

indícios concretos como impressões digitais, amostras de cabelo ou sangue,          

DNA, e assim por diante. Esse tipo de indício extrapola o direito do orador              

ou do cineasta de inventar ou criar, embora esteja ao alcance do seu poder              

de avaliar o interpretar. (2016, p. 95). 

 

Em relação à ambientação, aproveitamos o espaço enquanto gravamos, uma          

vez que os desenhos e cores presentes no local já transmitiam para nós uma              

sensação de inovação e criatividade. 

Como trilha sonora, queríamos usar músicas de grupos e cantores locais,           

contextualizando com a proposta do documentário. Entretanto, não conseguimos o          

contato de nenhuma banda e acabamos usando uma música disponível em domínio            

público. 

Por não termos muitos equipamentos à disposição e estarmos buscando uma           

abordagem mais verídica, decidimos aproveitar a iluminação natural durante as          

gravações. As entrevistas foram realizadas durante a tarde, tanto em área interna            

quanto externa do Coletivo Centopeia. 
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4 MADE IN GOYAZ 

 

No último capítulo, aprofundamos melhor a ideia e o desenvolvimento do           

projeto, trazendo informações sobre o roteiro, as entrevistas e o formulário de            

pesquisa que criamos. Também apresentamos um argumento e uma sinopse, assim           

como mais detalhes sobre a execução. 

 
Figura 3 — Abertura do documentário Made in Goyaz 

 

 

4.1 O roteiro 

 

Cerca de um mês antes das gravações, estruturamos um primeiro roteiro para            

orientar o trabalho. 

 

EXT. - DIA - COLETIVO CENTOPEIA/CANTINA  

O curta-metragem começa com imagens do Coletivo Centopeia e da                   

Cantina das Libélulas. A ideia é simular a sensação de estar                     

entrando no local.  

INT. - DIA - COLETIVO CENTOPEIA  

Cartela de texto - como você definiria economia criativa?  
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SABRINA, PAULA E FERNANDA  

Respondem a pergunta de acordo com sua própria               

vivência (pessoal e profissional) na área.  

Segunda cartela de texto - qual a relação do trabalho de vocês                       

aqui no Coletivo Centopeia com a economia criativa?  

SABRINA, PAULA E FERNANDA  

Respondem a pergunta.  

Alternar imagens das gestoras com cenas do local.  

Terceira cartela de texto - como vocês enxergam a cena local                     

hoje em dia?  

SABRINA, PAULA E FERNANDA  

Respondem a pergunta.  

Quarta cartela de texto - quais as maiores dificuldades que os                     

atuantes de áreas criativas enfrentam?  

SABRINA, PAULA E FERNANDA  

Respondem a pergunta.  

Quinta cartela de texto - quais são suas dicas para quem está                       

começando?  

SABRINA, PAULA E FERNANDA 

Respondem a pergunta.  

EXT. - DIA - CANTINA DAS LIBÉLULAS  

Finalizar o curta gravando o Coletivo, a Cantina e a pracinha                     

local. Por fim, uma cartela de texto convidando as pessoas a                     

desenvolverem seus próprios projetos na área. 

 

Entretanto, não nos prendemos ao roteiro. No dia de gravações, aproveitamos           

para explorar o espaço enquanto fazíamos as filmagens. Além disso, não sabíamos            

se realmente conseguiríamos entrevistar as três, pois também tinham outros          

compromissos.  

Já na etapa da montagem, também nos demos a liberdade de fazer            

mudanças de acordo com o andamento do projeto. O conteúdo das cartelas de             
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texto, por exemplo, foi definido após as gravações com base no referencial teórico             

usado na pesquisa. 

 

4.2 As entrevistas 

 

Como nosso contato direto era com a Sabrina, marcamos com ela e            

solicitamos as entrevistas com a Fernanda e a Paula. 

 
Figura 4 — Entrevista com a Fernanda, fundadora do Coletivo Centopeia 

 

 

Inicialmente, elaboramos algumas perguntas para as gestoras com o objetivo          

de direcionar as entrevistas que compõem o curta-metragem. Questionamos o que           

elas entendem por economia criativa, o que é o Coletivo Centopeia e qual a relação               

do trabalho deles com essa área, quais as maiores dificuldades que os atuantes das              

áreas criativas enfrentam e quais suas dicas para quem está começando. 

 

4.3 Formulário de pesquisa  

 

Disponibilizamos online um formulário de pesquisa criado no Google Forms e           

divulgado em redes sociais (Facebook e Twitter) para confirmar uma hipótese:           
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muitas pessoas já atuam/estudam ou conhecem alguém que atuam/estudam algum          

campo da economia criativa, mas desconhecem o termo. 

A pesquisa foi compartilhada no grupo “UFG”, no Facebook, pelo Joaquim,           

que também pediu para que seus seguidores no Twitter respondessem. A maior            

parte do público-alvo foram, portanto, jovens adultos de 18 a 30 anos. Com o tweet,               

alcançamos 453 impressões e 53 interações.  

 
Figura 5 — Post do Joaquim no Facebook 

 
 

Figura 6 — Métricas do tweet 

 

 

Logo antes das perguntas, deixamos um pequeno texto informando as          

pessoas de que os fins da pesquisa são estritamente acadêmicos e que as             

respostas seriam utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa do nosso projeto           

experimental. 
 

 

 



35 

Figura 7 — Página inicial do formulário de pesquisa 

 

 
Figura 8 — Gráfico com resposta da primeira questão do formulário 

 

 

Entre o dia treze de julho e o dia dezenove de setembro do ano de 2019,                

recebemos cento e cinquenta e nove respostas, de pessoas de doze áreas distintas.             

Apenas 30,4% já conheciam o conceito de economia criativa, mas 69,9% não            

estavam familiarizados. 
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Figura 9  — Gráfico com resposta da segunda questão do formulário 

 

Curiosamente, 54,1% dessas pessoas estudam ou trabalham com arquitetura,         

artesanato, artes cênicas, audiovisual, cinema, design, editorial, games, moda,         

patrimônio, publicidade, rádio e TV, pesquisa e desenvolvimento, software ou          

música, ou seja, têm relação direta com a economia criativa. 

 
Figura 10 — Gráfico com resposta da terceira questão do formulário 

 

4.4 Argumento 

 

Made in Goyaz é um curta-metragem, documentário, sobre a economia          

criativa na região do estado de Goiás.  
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O objetivo do projeto é tornar o assunto mais conhecido e debater a atuação              

dos goianos na área. Dentre as entrevistadas, temos três profissionais graduadas na            

Universidade Federal de Goiás: Fernanda Machado, professora, Sabrina Del Bianco          

e Paula Del Bianco. 

A locação foi o próprio Coletivo Centopeia, assim como a recém-inaugurada           

Cantina das Libélulas. 

Acreditamos que a importância da execução deste documentário justifica-se         

pelo desconhecimento da população goiana acerca da economia criativa. Queremos          

mostrar que há, sim, economia criativa em Goiás, assim como incentivar o            

surgimento de novos negócios criativos. 

 

4.5 Sinopse 

 

Há anos o Coletivo Centopeia atua no estado de Goiás, sendo um dos             

principais nomes da área da economia criativa. Mas o que é a economia criativa? E               

qual a sua importância para o estado de Goiás? 

 

4.6 Execução 

 
Figura 11 — Entrevista com a Paula, fundadora do Coletivo Centopeia 
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As gravações foram marcadas de acordo com a disponibilidade das gestoras           

do Coletivo Centopeia, a partir da segunda quinzena de setembro. Como a Sabrina             

precisava que fosse em uma quarta-feira, optamos pelo dia 18.  

Infelizmente, não conseguimos todos os equipamentos no Estúdio de RTV da           

Faculdade de Informação e Comunicação (FIC). 

Já tínhamos duas câmeras DSLR da Canon, uma T6 e uma T3, e nossa              

intenção era gravar as entrevistas em ângulos diferentes, então reservamos mais           

uma filmadora Sony e um microfone de lapela. Solicitamos também a reserva de três              

tripés, um para cada câmera. Devido à disponibilidade, não conseguimos nenhum           

tripé adicional e acabamos usando apenas um. 

 
Figura 12 — Imagem da DSLR da entrevista com a Paula 

 

 

Os equipamentos foram buscados na terça-feira e aproveitamos para ensaiar          

juntos o que faríamos no próximo dia, de forma que montamos e desmontamos tudo,              

conferimos as imagens e as configurações das câmeras. 

No dia 18, chegamos no Coletivo Centopeia/Cantina das Libélulas em torno           

das nove horas da manhã e fomos embora depois das cinco da tarde. Inicialmente,              

gravamos algumas imagens externas, tanto com a filmadora quanto com as câmeras            

DSLR. 
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Uma vez que não pudemos usar tripés para as câmeras DSLR durante as             

entrevistas, decidimos gravar as outras imagens sem o tripé e utilizá-lo apenas para             

as imagens captadas pela filmadora, de maneira a manter a uniformidade no            

documentário. 

Pela manhã, gravamos imagens do local, analisamos o espaço e enviamos as            

perguntas para a Sabrina para que estivesse ciente das mesmas antes da            

entrevista. 

Durante a tarde, tivemos ajuda do Gabriel, também estudante de Publicidade           

e Propaganda, e do Luiz Carlos, aluno de Ciência da Computação, que nos             

auxiliaram com os equipamentos e com a terceira filmagem. 

Entrevistamos Fernanda Machado, Sabrina e Paula del Bianco. A primeira foi           

a Sabrina, quem havíamos contatado inicialmente para marcar as datas e horários, e             

a segunda foi a Paula. Ambas as gravações aconteceram dentro da “Sala Aquário”,             

com a iluminação disponível no local. 

 
Figura 13 — Entrevista com a Sabrina, fundadora do Coletivo Centopeia 

 

 

Já a última gravação, com a Fernanda, aconteceu no fim da tarde e foi mais               

curta porque ela daria uma aula na universidade logo depois, mas ainda assim nos              
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concedeu a entrevista. Devido ao horário, optamos por aproveitar a iluminação           

externa e filmamos em um banquinho que fica na entrada do coletivo, 

Optamos por não interferir o máximo possível, de forma que logo avisamos            

que as perguntas apenas direcionariam as entrevistas e que queríamos um relato de             

suas experiências profissionais e pessoais, assim como suas opiniões sobre os           

temas. 

 
Figura 14 — Final da entrevista com a Sabrina

 

 

Sabíamos que todas as três têm experiência com o audiovisual, então           

queríamos que ficassem à vontade. Nos vídeos é possível perceber que apenas a             

Paula escondeu o microfone de lapela, enquanto a Sabrina e a Fernanda não se              

preocuparam em escondê-lo. Na entrevista com a Sabrina podemos, inclusive, ver           

seu celular ao lado. 

Também não interferimos nas respostas, de forma que elas tiveram liberdade            

para abordar os temas que acreditaram ser pertinentes. Em razão disso, cada uma             

das entrevistas teve uma duração diferente e, no final, tínhamos quase quarenta            

minutos de vídeo.  

A edição foi feita durante o mês de outubro, assim como a finalização do              

projeto escrito. Por fim, em novembro, foi realizada a revisão do trabalho. 
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Figura 15 — Final da entrevista com a Paula 

 

 

Durante o processo de montagem, priorizamos o encaixe das falas das           

entrevistadas como recurso para se conseguir atingir uma unidade que gerasse uma            

totalidade na fala delas, consequentemente, contando uma história, com começo,          

meio e fim. Logo, pode-se notar a presença de cortes secos na fala de algumas das                

entrevistadas, que são complementadas em seguida, por outra entrevistada. 

A maior dificuldade que enfrentamos durante a edição foi, justamente,          

conseguir compilar a fala de todas com linearidade, mas com a menor minutagem             

possível, uma vez que teríamos apenas 20 minutos para a apresentação do projeto             

experimental no dia da defesa do trabalho de conclusão de curso. Assim,            

conseguimos reduzir cerca de 40 minutos totais de entrevistas para a versão final             

com 11 minutos e 30 segundos.  

Para tal feito, realizamos uma decupagem do material gravado após a           

captação dos testemunhos, assistindo o documentário repetidas vezes de modo a           

encontrar trechos que pudessem ser retirados sem alterar o contexto ou não            

colaborassem para a evolução da história que queríamos contar. 
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Figura 16 — Final da entrevista com a Fernanda 

 

 

Para não deixar o documentário monótono, somente com o rosto das           

entrevistadas, utilizamos diversas cenas de coberturas intercaladas com as falas          

delas em over para reforçar ou ilustrar o que estava sendo dito.  

 
Figura 17 — Imagem exterior do local 
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Os trechos utilizados nas cartelas de texto foram escolhidos a partir dos            

fichamentos que foram feitos para a revisão teórica deste trabalho e contribuem, na             

nossa opinião, para trazer mais credibilidade ao conteúdo apresentado.  

 
Figura 18 — Cartela de texto na entrevista com a Fernanda 

 

 

Dessa forma, todas as fontes usadas no vídeo estão referenciadas e os            

autores são os mesmos que nos embasamos em nossa pesquisa.  

Para gerar maior identificação do público ao presente projeto, criamos          

também uma logo que leva o nome do trabalho, Made In Goyaz. 

Para execução da mesma, utilizamos a fonte Chinese Rocks, disponibilizada          

pelo banco da Adobe, por ser uma família tipográfica que ao ser separada e              

trabalhada individualmente palavra por palavra em tamanhos e pesos diferentes,          

transmite impacto, além da sensação de estabilidade e encaixe, sem deixar de ser             

urbana, jovem e fluída. 

Com a coloração em amarelo, cor quente, pretendemos fazer referência à alta            

temperatura presente no estado durante grande parte do ano, além de ser a cor              

tradicionalmente relacionada à criatividade, energia e inovação. 
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Figura 19 — Logo do projeto 

 

 

Todos os elementos citados anteriormente, juntamente do ícone do estado          

em linha, cria uma espécie de margem de divisa, que delimita o lugar em que as                

atividades do nosso documentário se passam e em que concentramos nosso olhar,            

sendo assim, o foco que nossos espectadores esperam encontrar ao entrar em            

contato com nossa identidade visual.  

Uma vez que o documentário foi finalizado, gravamos uma cópia do projeto            

em CD para a banca de avaliação, assim como disponibilizamos um link do Google              

Drive para facilitar o acesso. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quando começamos a desenvolver nosso trabalho, percebemos que havia         

poucos materiais sobre o assunto, portanto queríamos que nossa pesquisa e           

documentário contribuíssem para facilitar o acesso às discussões em torno da           

economia criativa. 

No primeiro capítulo, discutimos sobre os conceitos de economia criativa e           

seus impactos. Abordamos a grande presença de profissionais da área criativa no            

estado e também apresentamos o trabalho Coletivo Centopeia e sua atuação na            

região. 

Já no segundo capítulo, o tema tratado foi o documentário e suas            

características, assim como de qual maneira a internet pode contribuir para a            

divulgação de produções audiovisuais. 

No último capítulo, registramos nosso diário de produção, que envolveu a           

escrita de um roteiro, um formulário de pesquisa de apoio que nos confirmou que              

muitos atuantes da área da economia criativa sequer sabem da existência do termo,             

a produção de um argumento e uma sinopse, as filmagens e, é claro, a edição do                

produto final. 

O dia de gravação, por outro lado, foi uma experiência enriquecedora para            

nós. Durante as entrevistas, aprendemos muito com as fundadoras do Coletivo           

Centopeia, que nos forneceram informações relevantes e exemplos pertinentes que          

sequer conhecíamos.  

Além disso, foi a primeira vez que produzimos um audiovisual por conta            

própria. Tivemos envolvimento direto com o nosso projeto experimental desde o           

primeiro semestre. O processo foi da elaboração da revisão bibliográfica à execução            

do objeto final, o que envolveu a produção de um roteiro, as gravações e a edição do                 

material. 

Após a apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), vamos           

publicar o documentário no YouTube e pretendemos submeter o projeto a festivais            

de cinema regionais, como o Goiânia Mostra Curtas. 
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Também queremos exibi-lo gratuitamente para a população no Cine Cultura,          

no próprio Coletivo Centopeia, no Cine UFG e no museu da universidade, através do              

projeto de extensão Cinema no Museu Antropológico.  
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https://www.firjan.com.br/EconomiaCriativa/pages/download.aspx
https://wearesocial.com/global-digital-report-2019


 

APÊNDICE A — Link de acesso no YouTube 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwVNxmAFVkQ  

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=HwVNxmAFVkQ


 

APÊNDICE B — Modelo de autorização do uso de imagem 
 

 

 



 

APÊNDICE C — Assinatura da Paula 
 

 
 
  

 



 

APÊNDICE D — Assinatura da Sabrina 
 

 

 



 

APÊNDICE E — Assinatura da Fernanda 

 
 
 

 


