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Karuana40: Imagens da Liberdade Quilombola em Cametá, Pará 

 

Francisco Weyl41 

 

RESUMO 

O presente artigo trata das oficinas de Cinema de Guerrilha que desenvolvemos no 

Município de Cametá, Pará, com crianças, jovens e adultos, que não possuíam experiência 

cinematográfica, e dos processos que permearam a construção e produção de obras 

audiovisuais, seus procedimentos metodológicos, aspectos históricos e antropológicos a 

estes, agregados. 

 

 

AMAZÔNIA-RIBEIRINHA 

O Instituto Saber Ser Amazônia Ribeirinha – ISSAR atua pela melhoria da 

qualidade de vida, dentro de uma dimensão histórica, étnico e cultural, com 

desenvolvimento sustentável, educação, saúde, economia solidária, e cultura digital, em 

zonas periféricas, e comunidades quilombolas, nas ilhas da Região Metropolitana de 

Belém e Ananindeua, e em outros municípios paraenses. 

O Instituto faz parcerias para executar projetos de desenvolvimento e inclusão 

produtiva local de setores excluídos, além da formação profissional de jovens em situação 

de risco social, formação continuada de professores públicos, letramento da criança 

ribeirinha, educação para saúde natural preventiva, apoio e capacitação de 

empreendedores para a Economia Solidária, entre outros projetos eco-políticos. 

 
40 Na Amazônia-Paraense-Marajoara, Caruana refere-se aos “bichos do fundo”, ou  entidades que habitam 

e defendem rios e igarapés. 
41 Autodenominado Carpinteiro de Poesia -  poeta, realizador, cineclubista, jornalista,  radialista, professor, 

ensaísta, artivista digital. Docente do Instituto Politécnico de Bragança; Doutorando em Artes Plásticas 

(Faculdade de Belas Artes); e pesquisador do Instituto de Investigação em Arte, Design e Sociedade, da 

Faculdade de Belas Artes (Universidade do Porto); Mestre em Artes e Pós-graduado em Semiótica 

(Universidade Federal do Pará, Brasil); Bacharel em Cinema (Escola Superior Artística do Porto); ministrou 

aulas em Cabo Verde (Universidade Jean Piaget); e no Brasil (Universidade Federal do Pará, Instituto de 

Ensinos Superiores da Amazônia; Faculdade de Bragança; Estácio). Desenvolve projetos com jovens em 

situações de vulnerabilidade, em comunidades periféricas e quilombolas. Foi Bolsista da CAPES, e 

colaborou com o UNICEF. Edita os Blogs Tribuna do Salgado e Luzitanias; coordena o FICCA - Festival 

Internacional de Cinema do Caeté. É “Marujeiro”, associado à Irmandade de São Benedito; e Doutor 

Honoris Causa (Academia de Letras do Brasil – ALB), em Bragança do Pará. (EMAIL: 

carpinteirodepoesia@gmail.com ) 
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Suas ações solidárias e educativas também estão centradas na saúde preventiva, 

na formação de mulheres para a difusão da medicina caseira, com apoio científico, na 

formação tanto de jovens em dificuldade escolar formal, quanto na educação popular. 

Com raízes nos movimentos sociais e na organização dos trabalhadores, o Instituto 

é fruto de encontros e diálogos afirmativos de diversos profissionais, pesquisadores, 

trabalhadores, lideranças políticas populares, e, conta com o apoio de mulheres e homens 

das mais variadas origens e etnias, que se sensibilizaram em construir coletivamente um 

projeto de cidadania para um mundo solidário e sustentável. 

 

TERRA DA LIBERDADE 

Cerca de mil pessoas, entre as quais, cerca de duzentas e cinquenta crianças e 

trezentos adolescentes, foram envolvidos pelo projeto Terra da Liberdade, desenvolvido 

na década de 2010 pelo Instituto Saber-Ser Amazônia Ribeirinha  - ISSAR, nas 

comunidades do Mola, Tabatinga, Itapocu (ou Itapucu), Bonfim, Frade, Laguinho, 

Taxizal, e Tomázia, todas localizadas no Município de Cametá, Pará. 

O projeto Terra da Liberdade desenvolveu estratégias operacionais flexíveis, 

tendo foco principal crianças, adolescentes e mulheres, trabalhados a partir de três 

componentes operacionais (capacitação/formação, organização sócio-política e 

articulação interinstitucional), envolveu e estimulou o protagonismo infanto-juvenil, e a 

participação da comunidade em ações de resgate e de valorização das tradições, voltadas 

para a cultura, à educação, à economia solidária, e à sustentabilidade socioeconômica e 

ambiental. 

O projeto abrangeu identidade (identificação/condução da descoberta/construção 

da identidade sócio-étnico-cultural-econômica das comunidades); direitos (apoio a 

organização sócio-política, estimulo ao protagonismo e autonomia política às 

comunidades no exercício de controle social); e qualidade de vida (onde articulou 

processos econômicos que envolviam produção e consumo, em sinergia com a economia 

local e regional, e que promoveram incremento de renda, a partir da identidade 

sociocultural), de maneira subordinada à lógica, e ao conceito de melhoria da qualidade 

de vida da comunidade, aos princípios da cooperação, e da sustentabilidade, tendo a 

segurança alimentar como foco específico. 

Apesar de propor ganhos na qualidade de vida, concentrados na educação, saúde 

e desenvolvimento econômico, com ênfase na segurança alimentar, e nutricional, 

conforme demanda da própria comunidade, o projeto Terra da Liberdade ainda 
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incorporou novas demandas, a partir da avaliação das condições de vida de crianças, 

adolescentes, e adultos. 

 

COMUNIDADES 

Pesquisas desenvolvidas por técnicos do ISSAR revelaram que a pesca do camarão, a 

caça de animais, e atividades de agricultura familiar (principalmente a produção da 

mandioca), constituem a base de sobrevivência da comunidade do Mola, fato também 

observado nas comunidades do entorno, entretanto, estas comunidades enfrentam 

problemas relacionados à produção de bens e ao seu escoamento, já que são precárias as 

estradas e estruturas de transporte. 

Estas comunidades quilombolas são carentes de produtos alimentícios, tem dificuldades 

de acesso à renda, e não dispõem de infraestrutura sanitária, falta-lhes assistência à saúde, 

com o registro de elevado número de casos de doenças infecto-parasitárias, especialmente 

em crianças, mas também, doenças crônico-degenerativas, com maior prevalência entre 

mulheres adultas. 

Além disso, o envelhecimento dos adultos que permanecem isolados nestas comunidades 

e a perda gradativa das manifestações culturais, danças, e ritmos, são ameaças constantes 

à suas  identidades étnicas e culturais. 

Compreende-se por identidade étnica a maneira pela qual os grupos sociais definem a 

própria identidade, e isso resulta de uma confluência de fatores, desde a ancestralidade 

comum, formas de organização política e social, até elementos linguísticos e religiosos. 

Esta identidade étnica é a base para a organização de um grupo e de sua relação com os 

demais grupos, sendo um processo de auto-identificação dinâmico, que não se reduz a 

elementos materiais ou traços biológicos distintivos, como cor da pele, por exemplo. 

As populações quilombolas vivem em condições de permanente vulnerabilidade, do 

ponto de vista histórico, social e econômico, razão pela qual, as análises sociais destas 

comunidades se tornam necessárias, de forma a melhor aprofundar o conhecimento sobre 

estes povos e traçar políticas públicas adequadas às garantias de seus direitos. 

De acordo com estimativa de um dos quilombolas mais antigos destas comunidades, o Sr. 

Coelho (Seu Pina), somente a comunidade tradicional de Tabatinga tem cerca de sessenta 

famílias (em média trezentos habitantes), sendo dividida em três partes, a saber: 

Tabatinga médio, Boca (mais próximo de Joaba) e Tabatinga de cima (área pertencente 

ao município de Mocajuba).  
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O quilombo do Mola é o mais antigo da região, fundado em 1750, localizado em um lugar 

de difícil acesso, carente de estruturas, razão pela qual há forte migração da população 

jovem deste quilombo para o núcleo urbano de Cametá, e/ou lugares vizinhos. 

Nesta comunidade há apenas uma Escola (Escola de Ensino Fundamental Guiomar 

Adalberto Santos), e uma professora, vinculada a Secretaria Municipal de Educação, que 

atua numa única sala de aula, multiseriada, para alunos (de 5 a 12 anos de idade) do Jardim 

I a 4ª série. 

É desafiante, portanto, identificar motivações e oportunidades endógenas à comunidade 

do Mola, e de seu entorno, a partir do que foi possível apoiar dinâmicas sociais, políticas, 

e econômicas, que geravam ganhos crescentes para esta população. 

Mas, cabe aos próprios quilombolas o protagonismo deste processo, pelo que quaisquer 

ações de quaisquer projetos carecem estar em permanente diálogo com os atores sociais 

dos espaços onde estes são desenvolvidos, e de onde emanam as demandas de cujos 

processos e resultados eles devem se empoderar. 

Há mais de quatrocentas comunidades tradicionais quilombolas no Estado do Pará, 

dezenas das quais, localizadas no vale do rio Tocantins, em Cametá, onde realizamos 

oficinas de Cinema de Guerrilha, nas comunidades quilombolas do Mola, Itapocu (ou 

Itapucu), Bonfim, Frade, Laguinho, Taxizal, e Tomázia, localizados no Município de 

Cametá, Pará. 

Entre idas e vindas, percebemos que o sentimento de pertencimento regional se altera a 

todo o momento pelos interesses da elite, que dita as políticas públicas para a cultura, 

principalmente quando estas são aliadas aos interesses da indústria cultural. 

Numa sociedade consumista, investe-se no que se parece com - ou que é aceito pelo - 

circuito artístico globalizado, colonizador, e eurocêntrico, que difunde a desconstrução, 

anula, e diminui o processo agregador e potencializador das culturas das comunidades 

tradicionais e quilombolas. 

 

OFICINAS 

Desenvolvidas entre abril de 2013 e Dezembro de 2014, no âmbito do projeto Terra da 

Liberdade as oficinas de Cinema de Guerrilha consistiram na produção de vídeos de baixo 

orçamento, e tinham como perspectiva introduzir e formar crianças e jovens a partir dos 

14 anos nas linguagens, teorias e técnicas da arte cinematográfica. 

A meta das oficinas de Cinema de Guerrilha era a produção, a realização, a edição digital, 

e a projeção, de um conjunto de peças audiovisuais que também se tornassem  materiais 
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paradidáticos, sobre saúde, educação, economia solidária, e identidades étnicas e 

culturais, que eram temáticas de interesse do projeto Terra da Liberdade, coordenado pelo 

Instituto Saber Ser Amazônia Ribeirinha – ISSAR. 

Foram realizadas três oficinas de Cinema de Guerrilha, e diversas sessões cineclubistas, 

entre outros eventos paralelos, articulados ao projeto Terra da Liberdade, em diferentes 

comunidades quilombolas, com as quais foram dialogados e avaliados os processos e as 

dinâmicas que resultaram em filmes coletivos realizados por crianças, jovens e adultos 

que participaram das oficinas. 

 

Oficinas de Cinema de Guerrilha / 2013 

• Abril (teorias e práticas audiovisuais) 

• Julho – Festival de Cultura do Joaba (produção e montagem de filmes) 

• Novembro (produção e montagem de filmes). 

 

Filmes Realizados 

• Imagens da Liberdade (Digital, Cor, 8 min, 2013) 

• Issar entrevista Bruno Sechi (Digital, Cor, 6 min, 2013) 

• Issar entrevista seu Duca (Digital, Cor, 7 min, 2013 

• Série Trilhas para África  

1. Diálogo com seu Duca a caminho da farinhada na casa do Osvaldo 

(Digital, Cor, 7 min, 2013) 

2. Caminhos quilombolas (Digital, Cor, 8 min, 2014) 

3. Jogo aberto em Tabatinga (Digital, Cor, 4 min, 2014) 

• Memorias do Senhor Coelho (Digital, Cor, 15 min, 2014)  

 

Em Cametá, a nossa experiência atravessou diversas modalidades de linguagens, 

passamos da oralidade à escrita, mediante composições (iniciais) cinematográficas, ou 

seja, do filme-falado (imaginado), a partir de práticas intrínsecas à cultura local (a tradição 

de passagem oral dos conhecimentos) - para o filme (d)escrito, pela via de exercícios 

construtivos das ideias e dos story lines indicados pelos jovens participantes das oficinas 

audiovisuais. 

A partir de suas próprias narrativas, portanto, e de suas “falas” desde as primeiras 

entrevistas, nas quais os jovens revelavam desejos de filmar o “lugar” em que habitam, 
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dentro de um processo de “transfusão signica”, desde os signos verbais/orais, e/ou 

(posteriormente) signos gráficos, que se resignificaram (em) audiovisuais, durante as 

práticas cinematográficas de Guerrilha, que desenvolvemos com a juventude local, em 

condições de vulnerabilidade. 

Os conteúdos produzidos pelas oficinas de Cinema de Guerrilha foram disponibilizados 

em redes sociais, como Blog, e Youtube, de forma a potencializar compartilhamentos e 

diálogos diretos e imediatos em poderosas ferramentas que reverberaram estas ações 

afirmativas e políticas em economia solidária e criativa, desenvolvimento sustentável, 

cultura digital e popular, desenvolvidas no âmbito do projeto Terra da Liberdade, 

organizado pelo Instituto Saber-Ser Amazônia Ribeirinha – ISSAR. 

 

KARUANA 

Entre vinte e trinta jovens e adultos quilombolas cametaenses participaram das oficinas 

de Cinema de Guerrilha, nas quais eles construíram e narraram suas próprias histórias 

através das linguagens artísticas e audiovisuais, como o cinema e o teatro popular de 

bonecos. 

Algo de novo nasceu no coração da floresta amazônica. Os quilombolas lançaram mão 

da arte cinematográfica para afirmar os seus direitos históricos, pela via de processos 

coletivos e democráticos de construção de filmes de curta e média-metragens com 

equipamentos digitais. 

As dinâmicas dos exercícios audiovisuais não estavam isolados das realidades cotidianas 

das comunidades nas quais elas ocorreram, antes ao contrário, elas envolviam 

permanentemente os atores sociais e suas atividades. 

Consequência direta disso é que alguns participantes das oficinas assumam 

responsabilidades diretas na operação de câmeras e captura imagens, em apresentações 

culturais, e outros eventos da comunidade. 

As oficinas de Cinema de Guerrilha constituem uma prática educativa cuja metodologia 

é direta, e agregada ao espaço em que são desenvolvidas, por exemplo, em Tabatinga 

Média, os voluntariosos agentes de saúde foram entrevistados pelas próprias mães das 

crianças, enquanto estas eram pesadas por aqueles. 

Na sequência, diversas entrevistas foram realizadas, além de outras cenas audiovisuais, 

captadas na comunidade, o que significa dizer que há uma riqueza de imagens obtidas  

nestes cenários locais, por entre bosques e rios, no coração da floresta, que são reveladoras 

de uma poética original, cuja beleza nasce do coração e das mentes dos seus criadores. 
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Entre alguns resultados significativos destas oficinas está o fato de que os seus 

participantes compreendem que vivermos numa não declarada guerra de notícias, e de 

imagens, e que as comunidades quilombolas precisam ocupar os seus espaços - no campo 

das tecnologias, consequentemente nas redes, de forma a reverberar as suas ações, obter 

maior alcance para as suas demandas, retirando-se, portanto, desta espécie de anonimato, 

ao qual costumam ser relegadas, rompendo, necessariamente, as fronteiras desta 

invisibilidade, afirmando a sua força, e a sua potência. 

No decorrer das oficinas, os participantes puderam experimentar as práticas do 

KARUANA DAS IMAGENS, que são técnicas de ensino da arte e da cultura visual para 

crianças e jovens desenvolvidas pelos pesquisadores Francisco Weyl e Cuité. 

Tais técnicas resultam de um conjunto de processos metodológicos que consistem na 

construção de uma câmera de filmar a partir de uma caixa de papelão. 

Fundamentalmente, é a transformação de um objeto, em outro. 

A caixa de papelão (que só tem função de uso cotidiano ao qual se destina) se transforma 

numa câmera de filmar (que, apesar de ter uso doméstico, ocupa uma função tanto de 

registro, quanto de memória, e de arte, e de cultura, de uma forma global). 

Esta prática também tem a sua motivação de natureza ecológica, na medida em que a 

câmera pode ser construída a partir de caixas catadas no lixo, desde que em condições de 

uso, dependendo do tamanho que se queira fazer o “novo” objeto. 

É dentro deste contexto pedagógico de arte-educação audiovisual, que os pesquisadores-

oficineiros trabalham em direção à eco-políticas de preservação ambiental e reciclagem 

sob o paradigma lúdico-artístico do fazer-saber. 

E, assim sendo, com uso da (estilizada) KARUANA DAS IMAGENS, jovens e crianças 

são estimuladas a literalmente entrar no mágico mundo do cinema. 

Isso porque a caixa de papelão (de aproximadamente 50 cm de cumprimento X 30 

centímetros de altura X 30 centímetros de largura) tem um espaço feito especialmente 

para que uma pessoa a coloque na cabeça. 

Ou seja, a KARUANA DAS IMAGENS, depois de “vestida”, ela adquire a forma de um 

boneco humano carnavalizado, já que possui diversas fitas coloridas à sua volta, similares 

àquelas usadas em bumbas-meu-boi. 

Ao usarem a KARUANA DAS IMAGENS, crianças e jovens dão vida ao objeto, 

assumindo o corpo da câmera, e, neste jogo, elas veem por dentro, e a partir de dentro, 

pelo que vivenciam uma experiência sensorial, única, enquanto se revezam na 

brincadeira. 
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Assim sendo, este exercício metodológico desenvolve a pratica do cinema a partir dos 

próprios olhos, e do mesmo modo, desperta a representação para uma câmera animada, 

ao passo que estimula a criação, desde a confecção da câmera, e, antes disso, desperta a 

consciência ecológica, ao potencializar a reciclagem criativa. 

Entretanto, o grande segredo – ou a magia – deste jogo é que, do lado de fora da câmera, 

há um pequeno espaço, onde é introduzida uma micro-câmera de filmar (pode ser um 

telefone celular), que é ligada automaticamente, e capta todos os movimentos e ações, 

sem que os participantes saibam. 

O resultado deste processo-jogo é muito divertido, com os participantes a se auto-

reconhecerem e estabelecerem relações de identidades com as imagens que eles próprios 

construíram, captaram, e nelas se auto-representaram. 

As diversas imagens captadas pelas crianças e adolescentes de forma lúdica tornam-se 

portas que se abrem ao universo audiovisual, sendo que a partir deste instante, os 

participantes das oficinas de Cinema de Guerrilha abandonam uma forma passiva e 

assumem uma forma mais ativa. 

Os participantes das oficinas abandonam a sua condição de objetos para se empoderar 

enquanto sujeitos de suas próprias imagens, o que consolida a proposta audiovisual no 

âmbito do projeto Terra da Liberdade, e torna real o acesso de jovens e crianças e adultos, 

às tecnologias de criação e de produção de imagens. 

 

CINEMA DE GUERRILHA 

As oficinas de Cinema de Guerrilha têm sido palcos de vivências, cujas reais experiências 

individuais são afetadas por imagens (ficcionais), numa simbiose catártica, que resulta 

em diversas formas de interpretações e/ou decodificações, imediatas e/ou atemporais dos 

signos e símbolos desta arte-indústria em simultâneo que é o cinema.  

O Cinema de Guerrilha, enquanto prática pedagógico-educativa, quebra paradigmas, e 

constrói um criativo processo democrático, cujas tensões inerentes ao próprio jogo da 

participação política dos cidadãos, dinamizam (e dinamitam) um conjunto de relações, e 

de contradições sociais, as quais também são fontes dos diálogos e das temáticas fílmicas 

inerentes a práticas, que transvaloram os valores de troca e de uso, assim como os próprios 

valores sígnicos e simbólicos da arte cinematográfica, fabricada mediante padrões e 

regras comerciais da indústria cultural e mediática. 

O Cinema de Guerrilha rompe um conjunto de estruturas subjacentes ao cinema 

industrial, e, neste encontro-confronto/convergência, a comunidade abandona a condição 
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de simples expectadora, liberta a criatividade e compõe/desenha um novo cenário para a 

arte cinematográfica, que se torna em uma trincheira social.  

Nesse sentido, o Cinema de Guerrilha é a própria ruptura (atemporal) do grande cinema, 

do cinema industrial, o qual, pela via de um conjunto de valores sígnicos e simbólicos a 

ele agregados, limita a criatividade humana, ao submetê-la à condição de expectadora. 

O Cinema de Guerrilha se espraia pela tecitura das oralidades, e por elas sustenta uma 

História quase que imperceptível. E assim, ele transgride o cinema tradicional, de 

imersão, e se torna um fenômeno social, sem que, entretanto, seja observado como tal, o 

que desafia os seus praticantes a o utilizarem como guerrilha, sem que rompam este 

paradigma da invisibilidade, pelo que suas táticas e estratégias ficam mais reservadas e 

protegidas.  

Nesse sentido, o Cinema de Guerrilha pode ser definido como uma encenação dionisíaca, 

com os seus tradicionais símbolos míticos, nos quais as falas perdem lugar para as 

atitudes, os pensamentos saem de cena para a entrada dos gestos, os protocolos são 

superados pelos processos e os resultados idealizados são destruídos pelas dinâmicas 

sociais. 

A adesão da comunidade, ao Cinema de Guerrilha é como que uma transgressão que se 

vai desenhando nas ruas, em consciente euforia, que corta a cidade, mas que não a reparte, 

juntando-a neste nirvana através do qual todos (se) sublimam, e onde o espaço urbano e 

toda a tecitura social desta comunidade se (con)centra um cortejo singular, portanto, é um 

ritual de passagem. 

Pensar as práticas do Cinema de Guerrilha é pensar as práticas sociais do e no próprio 

espaço aonde elas ocorrem, pois que estes espaços se transfiguram quando das 

intervenções sociais dos seus habitantes. 

E quando optamos pelas práticas do Cinema de Guerrilha, logo demarcamos um 

diferencial, artístico e social, porque elas estão em relação direta com a utilização do 

cinema como ferramenta educativa, pelo que o cinema é tanto um instrumento pedagógico 

quanto uma arma de guerra - e de propaganda, sendo capaz de construir ou de destruir, 

formar e de-formar civilizações. 

Dentro desta dimensão, as oficinas e sessões de Cinema de Guerrilha  tornam-se um palco 

de vivências, cujas reais experiências individuais são afetadas por imagens ficcionais, 

numa simbiose catártica, que resulta em diversas formas de interpretações e/ou 

decodificações, imediatas e/ou atemporais. 
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Fazer Cinema de Guerrilha é remar contra a correnteza, porque muitas das práticas 

autoproclamadas “alternativas” tomam um curso exatamente oposto ao sentido do rumo 

no qual elas deveriam navegar. 
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