
Democratização do audiovisual e 
importância de circuitos alternativos

A Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da América Latina 
completa 18 anos e continua a cumprir com a missão de possibilitar à comunidade 
acadêmica e aos apreciadores de audiovisual a oportunidade de entrar em contato 
com a recente produção de curtas-metragens realizada no âmbito universitário e 
independente em diferentes regiões do país e também em países latino-americanos. 
Ao completar 18 edições anuais ininterruptas, a MAUAL também aproveita para fazer 
um diálogo com filmes, personagens e histórias que marcaram diferentes momentos 
da Mostra e da trajetória de mais de 42 anos do Cineclube Coxiponés da Universidade 
Federal de Mato Grosso.  

Com a crescente presença e importância dos textos audiovisuais na vida 
contemporânea, é também fundamental a ampliação dos espaços de difusão, 
circulação e reflexão sobre a produção de imagens e sons em movimento. Felizmente a
democratização do acesso ao cinema passou a ser tema amplamente debatido a partir 
do último ENEM. Neste sentido, circuitos alternativos como o Cineclube Coxiponés e a 
MAUAL são importantes para difundir e dar visibilidade a filmes que evidenciam 
formas de fazer audiovisual e temas que nos convocam a pensar sobre as 
possibilidades de criação nesses tempos tão desafiadores como os que atravessamos. É
importante destacar o trabalho que o Cineclube tem realizado, junto com outros 
ativistas e instituições de Mato Grosso, em torno de uma Rede Cineclubista que possa 
contribuir para democratizar não apenas o acesso a filmes que dificilmente chegam  
aos cinemas comerciais, mas também a atividades relacionadas à discussão, crítica, 
pesquisa, memória e realização audiovisual. 

Neste catálogo estão as informações sobre os mais de 40 curtas exibidos nas 
mostras competitivas e informativas da MAUAL 2019, além de dados sobre outras 
ações realizadas no âmbito da Mostra, como as conversas sobre os filmes, os “aulões” 
com profissionais renomados do audiovisual mato-grossense, as performances 
culturais que antecedem as exibições, a Retrospectiva MAUAL 18 anos e o Encontro da 
Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-MT). 

Boa Mostra a todos!

Myrian Thereza de Moura Serra
Reitora da Universidade Federal de Mato Grosso 



Sonhos caramelos na maturidade
Os 42 anos do Cineclube Coxiponés 

nos 18 da MAUAL
 

A décima oitava Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da 
América Latina (MAUAL) do Cineclube Coxiponés da Universidade Federal de Mato 
Grosso chega à maturidade cumprindo com a tarefa de disseminar o cinema na região.
O Cineclube Coxiponés, criado em 1977, com atividades ininterruptas ao longo de 
todos esses anos, atinge sua maturidade mais vivido e experiente pelo fato de ter 
conseguido resistir às adversidades, continuar sendo um hino sem fronteiras de várias 
gerações e uma das grandes bandeiras em defesa da democracia.

O trabalho do Cineclube Coxiponés pode ser resumido em quatro eixos: fazer, 
discutir, pesquisar e preservar filmes, e que continuam sendo mantidos. A aproximação
feita pelo Cineclube Coxiponés, neste ano de 2019, com os municípios mato-
grossenses e com o público jovem das escolas públicas, deve garantir o surgimento de 
um número maior de profissionais verdadeiramente comprometidos com o cinema, a 
arte, a música, os livros, a poesia e o teatro, e sabedores de que os jardins culturais 
devem ser muito bem cuidados.

Ao fazer um balanço de tudo que foi feito pelo Cineclube Coxiponés da 
Universidade Federal de Mato Grosso nestes 42 anos de realizações, pode-se assegurar
que sem a garra de profissionais abnegados dificilmente as ações programadas teriam 
sido concretizadas. Neste ano dos trezentos de Cuiabá os aplausos dirigem-se aos 
projetos voltados para o público infantil, os jovens e os adultos, com destaque para as 
sessões do Cine Caramelo Itinerante Edição Mato Grosso, à coragem e à ousadia das 
pessoas envolvidas no processo, e de forma especial à imaginação do Supervisor do 
Cineclube, Diego Baraldi, que soube fazer dessa pequena grande árvore do cerrado, um
mundo, e romper as dificuldades com criatividade em meio a demorada falta de chuva.

Que esta décima oitava Mostra de Audiovisual Universitário e Independente da 
América Latina leve ao despertar de um maior número de novos realizadores de 
cinema na região, fortaleça um pouco mais os laços com a América Latina na área 
cinematográfica e econômica, rasqueie de forma pulsante com o cinema e com a 
tecnologia, e que o amanhecer do espírito cinematográfico não continue sendo algo 
tão distante para a maior parte das pessoas interessadas!
 

Fernando Tadeu de Miranda Borges
Pró-Reitor de Cultura, Extensão e Vivência da UFMT



Sobre parcerias e persistências: 
Cineclubismo é Rede

Chegamos à MAUAL 2019 com a satisfação de termos, no Cineclube Coxiponés 
da UFMT, mesmo em um ano difícil para as instituições culturais brasileiras, conseguido
desenvolver uma programação regular, consistente e que construiu e fortaleceu 
parcerias com pessoas dedicadas ao cineclubismo. Desde a última Mostra, pudemos 
ensaiar um trabalho cooperativo em torno da Rede Cineclubista de Mato Grosso (REC-
MT), que mesmo com poucos recursos e articulação incipiente, produziu alguns 
instantes onde foi possível vislumbrar a integração que podemos efetivamente 
conquistar ao trabalharmos em rede. Com projetos como a Semana REC-MT de 
Audiovisual Mato-grossense e o Cine Caramelo Itinerante Edição Mato Grosso, 
conseguimos levar filmes para mais de 2000 pessoas em diferentes espaços e cidades 
de Mato Grosso, como Cáceres, Sinop, Barra do Garças, Serra de São Vicente, 
Rondonópolis, Tangará da Serra. Estas ações são importantes para nos lembrar que os 
filmes chegam até as pessoas não necessariamente através da exibição em uma sala de
cinema, mas também a partir de outras estratégias importantes que contribuem para 
democratizar o acesso à produção audiovisual, muitas delas associadas à sala de aula 
ou aos espaços ocupados por cineclubes. No caso específico dos filmes realizados em 
Mato Grosso, muitas foram as pessoas com quem tivemos contato nas sessões que 
jamais haviam assistido a um filme produzido no Estado. 

Felizmente essa rede que se constitui em torno do cineclubismo em Mato 
Grosso tem se ampliado, principalmente no âmbito de nosso Cineclube Coxiponés e 
seus mais de 42 anos de história. Encerramos 2019 com nossa grade de programação 
semanal ocupada por projetos que tem conseguido, aos poucos, formar um público 
assíduo e interessado. Ao longo de 2019, a Sala Névio Lotufo do Cineclube Coxiponés 
consolidou-se como espaço de aprendizados através da parceria com os Cursos de 
Radialismo e de Cinema & Audiovisual da UFMT, seja através das aulas ministradas no 
período matutino, seja com os oficinas e cursos de extensão ofertados por professores 
destes e de outros cursos ou iniciativas que buscaram aproximação com o Cineclube 
para o compartilhamento de saberes relacionados ao campo do cinema e do 
audiovisual. Se em 2018 algumas parcerias para projetos envolvendo exibição e debate
foram construídas (como a Sessão Afrocine do Coletivo Quariterê), em 2019 a 
ocupação do Cineclube com sessões propostas por alunos e ex-alunos da UFMT foi 
ampliada, a ponto de, em algumas semanas do ano, o Cineclube ter exibido filmes de 
segunda à sexta-feira. Se as primeiras horas da tarde inicialmente indicavam poucas 
chances de adesão por parte de interessados por tais exibições, o ano de 2019 se 
encerra com a alegria de, em algumas ocasiões do ano, todos os lugares da Sala Névio 
Lotufo terem sido ocupados por apreciadores de filmes. 

A casa cheia sempre produz uma vibração especial para aqueles que exibem 
filmes. Mas talvez o grande aprendizado que nós cineclubistas conquistamos ao longo 
dessas experiências de exibição e debate seja o da necessidade de persistir, 
principalmente nas ocasiões em que é preciso lidar com a sala vazia ou com o não-
comparecimento desse outro que tanto desejamos encontrar quando propomos 



atividades de difusão. Pudemos conhecer, através da aproximação construída desde a 
MAUAL 2018 com outras pessoas que desenvolvem ações cineclubistas em Mato 
Grosso, que a persistência é traço definidor daqueles que se interessam pela prática de 
exibir e conversar sobre filmes. Persistência de pessoas como Denizalde, do Cineclube 
Zumbis de Sinop (que neste ano completa 15 anos de atividade), que com seu trabalho 
tem mobilizado novas pessoas a dar continuidade a essa iniciativa. 

Essa continuidade parece ser o grande desafio não só para atividades 
cineclubistas mas também para a produção de cinema no país, de tempos em tempos 
ameaçada por contextos políticos que investem contra o cinema, principalmente por 
aquele cinema que costuma interessar mais àqueles que se dedicam ao cineclubismo: 
o cinema autoral, que tensiona formas, que convoca o espectador a olhar pra si mesmo
e para as coisas ao redor com um estranhamento que estimula a pensar que a vida 
pode ser diferente do rebaixamento a que os poderes esforçam-se para nos submeter.  
Se os tempos são soturnos, muitos dos filmes exibidos na MAUAL problematizam o 
mundo que habitamos e nos convocam a desnaturalizar olhares engessados que 
eventualmente lançamos sobre a vida e, principalmente, sobre as pessoas. Nesse 
sentido, é muito bom perceber que os filmes da mostra apresentam filmes, 
personagens e corpos que desafiam convenções, que transgridem padrões e que se 
expressam de forma transbordante. Nesses 18 anos de Mostra, nosso desejo é que a 
MAUAL tenha vida longa e que através dos filmes exibidos e discutidos em sua 
programação, cada vez mais as pessoas possam imaginar e agir para criar existências 
mais inventivas e autônomas. 
Boa MAUAL a tod@s!

Diego Baraldi de Lima
Supervisor do Cineclube Coxiponés da UFMT


