
MEMÓRIA CINECLUBE COXIPONÉS

No dia 24 de julho de 2019 faleceu Gabriel Papazian, um dos fundadores e primeiro 
supervisor do Cineclube Coxiponés da UFMT. Nascido em 26 de fevereiro de 1946, 
Gabriel foi o responsável pela sugestão do nome "Coxiponés" para o Cineclube da 
UFMT, em homenagem à sociedade indígena que habitava a região que atualmente 
corresponde ao bairro de São Gonçalo. Gabriel também trabalhou na assessoria de 
imprensa da UFMT. Filho de Dona Adelaide e de Lázaro Papazian (fotógrafo armênio 
radicado em Cuiabá, mais conhecido como Foto Chau), Gabriel Papazian destacou-se 
no jornalismo, trabalhando em diversos jornais de circulação estadual e nacional (como
Jornal do Brasil e Folha de São Paulo).

Entre as inúmeras pessoas que fazem parte da história da UFMT e que conviveram com
Gabriel Papazian está a cineasta Glória Albuês. "Conheci Gabriel Papazian quando eu 
era muito jovem. Foi ele quem me deu o primeiro livro sobre cinema que li. Lembro 
que o autor era Jean-Claude Bernardet. Mas ele me presenteou com muitos outros, ao 
longo de nossa amizade. Sempre foi completamente apaixonado por cinema e 
conhecia sua história profundamente. O Cineclube Coxiponés é uma grande herança 
que ele deixa para toda comunidade cuiabana. Aplausos, Gabriel! Bravo", compartilha 
Glorinha.



Sebastião Rodrigues Palma nasceu em Cuiabá em 30 de janeiro de 1944. Filho 
de José Rodrigues Palma Jr. e Olinda de Arruda Palma. Estudou o primário no Colégio 
São Gonçalo. Ainda criança, foi morar com uma tia, irmã da mãe, em Campo Grande. 
Anos depois voltou para Cuiabá. Muito precoce, começou a trabalhar com o Sr. Bella 
Tabory, com quem aprendeu a mexer com projeção de cinema e também a consertar 
rádios. Tudo isso por volta dos 14 anos. Depois disso, Sebastião não quis mais fazer 
ginásio no Colégio Salesiano, deixando de lado, assim, os estudos formais. Fez cursos 
por correspondência no Instituto Americano para consertar rádios. A partir dali, não 
parou mais, aperfeiçoando seus conhecimentos quase como um autodidata: recebia 
panfletos ou comprava revistas que ensinavam a fazer e a consertar rádios. Às vezes 
consultava  manuais em inglês, mesmo sem falar uma única palavra naquela língua. 
Tornou-se, assim, um exímio técnico. Montou em casa uma oficina para consertos de 
rádio. Personalidades da época, como Jacildo & seu Conjunto e Neorosito Barbosa, 
procuravam Sebastião em busca de assistência técnica para seus equipamentos. Alguns
anos depois Sebastião mudou-se para Poconé, onde manteve um serviço de alto-
falante, que funcionava como uma verdadeira rádio. Aquilo foi um sucesso mas 
Sebastião nunca soube muito cobrar pelos serviços que prestava. Sebastião Morreu 
pobre, com salário de funcionário terceirizado da UFMT, instituição em que chegou a 
ser funcionário efetivo mas de onde acabou pedindo demissão voluntária, sem 
consultar ninguém ao tomar tal decisão. Quando retornou à instituição, anos mais 
tarde, como terceirizado, dedicou-se profundamente a seu trabalho na Coordenação 
de Cultura e, principalmente, no Cineclube Coxiponés. Sebastião tinha a UFMT como 
seu segundo lar. Todos que conviveram com Sebastião Palma admiravam sua entrega e 
dedicação ao trabalho e também a generosidade e o interesse com que ele se 
relacionava com todos à sua volta. Sebastião faleceu em Cuiabá, em 15 de setembro de
2017.

Para o Cineclube Coxiponés, Sebastian is not dead.

(Texto construído em colaboração com Lúcia Palma, irmã de Sebastião Palma)


