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10ª Mostra



Em 2013 a Mostra Cinema Popular Brasileiro completa 10 anos. O projeto 
começou em 2004 de maneira despretensiosa quando a jornalista Leonor 
Bianchi fez um curta-documentário na comunidade de Lumiar, Nova Friburgo. 
Naquele ano, três curtas e um longa-metragem (brasileiros) foram exibidos 
gratuitamente na Ação Rural à comunidade de Lumiar e São Pedro da Serra, e a 
turistas que visitavam a região no feriado de Proclamação da República.
Com o sucesso da exibição de apenas uma tarde, um convite foi feito para que a 
Mostra acontecesse também no distrito de São Pedro da Serra, vizinho a 
Lumiar. A Mostra, então, passa a acontecer de 2005 a 2010 no Espaço Cultural 
São Pedro da Serra.
Em 2009, o Cineclube Lumiar, na figura de seu fundador Pedro Kiua, associa-se à 
produção da Mostra Cinema Popular Brasileiro e assume sua realização de 
maneira integral naquele ano.  
Em 2011, a produção da Mostra optou por não fazer o projeto em Nova Friburgo 
e a Mostra Cinema Popular Brasileiro, então, desce a serra e vai para o litoral, 
para os municípios de Rio das Ostras e Macaé, onde teve circuito de 15 dias e 
mais de 70 filmes na programação. 
Em 2012, o calendário de exibições da Mostra aconteceu em São Pedro da 
Serra, na Casa Cultural Mata Atlân�ca e na Casa dos Saberes e, agora, em sua 
décima edição, a Mostra Cinema Popular Brasileiro encerra um ciclo e inicia 
outro, novo, com seu retorno a Lumiar - - que esperamos, seja longo -, 
consolidando sua parceria com o Cineclube Lumiar e ampliando seu círculo de 
parceiros através do apoio da Tribuna Cultural, local onde funciona o Cineclube 
Lumiar, desde o final 2012, quando foi inaugurado o espaço. 
Ao longo desses 10 anos, a Mostra Cinema Popular Brasileiro contribuiu para a 
difusão do cinema nacional, formação de público, fomentou a criação de outros 
projetos de audiovisual na comunidade local e projetou na mídia os distritos de 
Lumiar e São Pedro da Serra em nível turís�co e cultural num momento em que 
não se ouvia falar em projetos de exibição de cinema em Nova Friburgo, ou seja, 
é um projeto pioneiro, uma mostra de cinema pioneira no município.
A Mostra Cinema Popular Brasileiro foi o primeiro projeto cultural realizado em 
Lumiar a ganhar mídia espontânea. Foi em 2004 quando da primeira edição da 
Mostra, quando o projeto virou matéria de capa do suplemento 'Serra' do jornal 
O Globo (edição de sábado). Da mídia impressa, a Mostra ganhou atenção 
também da TV, através do SBT, Record, Bandeirantes, Tv ZOOM, rádios locais 
de Nova Friburgo, Rádio Nacional, Rádio Roquete Pinto, e da afiliada da Rede 
Globo em Nova Friburgo, A Intertv Serramar, que subira para São Pedro da Serra 
para cobrir a Mostra em todas as suas edições. 
O tempo passou e Beto Guedes deixou de ser pauta a imprensa cultural, que 
sempre dava notas aos shows que ele fazia em Lumiar. Depois dessa faze bicho 
grilo do vilarejo serrano muito frequentado por jornalistas e fotógrafos da 
imprensa escrita carioca, os editores começaram a ver Lumiar apenas por seu 
potencial turís�co para campeonatos de canoagem. 
Foi a assessoria de imprensa da produção da Mostra Cinema Popular Brasileiro, 
através de um projeto sério de comunicação, que colocou Lumiar na pauta de 
muitos chefes de redação na imprensa fluminense, carioca e brasileira (revistas 
de circulação nacional especializadas em cinema também pautaram a Mostra 
Cinema Popular Brasileiro e pautam até hoje) novamente. 
Nessa época, com o arranjo turís�co que se configurava na região, a assessoria 
de imprensa da Mostra Cinema Popular Brasileiro fez com que a mídia olhasse 
com mais atenção para a produção cultural de Lumiar e São Pedro da Serra, que 
ainda eram vistas pela mídia como duas cidadezinhas onde nada acontecia em 
nível de produção cultural e quando acontecia era a quermesse em 
homenagem ao santo do lugar. 
Também, com a Mostra, cons�tuímos um acervo filmográfico, que hoje, 
distribuído através da Videoteca Cinema Popular Brasileiro, empresta filmes 
nacionais (curtas, médias e longas-metragens) para projetos de diversas 
naturezas em todo o Brasil. C
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 preocupação com a memória seja ela Alembrança ou esquecimento bem 
como com a construção e afirmação de 

identidades, ou ainda, a preocupação com a 
salvaguarda do patrimônio cultural são todas 
insurgências da modernidade. Essa questão 
destaca-se na América Latina devido ao 
modelo de modernidade aqui desenvolvido, 
com parâmetros europeus, que, conforme 
Canclini (2001), deu início a um modernismo 
cheio de vigor, mas que, em contrapartida, 
submeteu os povos latino-americanos a uma 
modernização deficiente. Para Canclini, as 
rupturas provocadas pela rápida urbanização 
e pelo crescente desenvolvimento industrial 
insinuaram um culto ao que é moderno. Esse 
processo acelerou o passar do tempo e 
incentivou o progresso, deixando de lado 
aspectos do patrimônio cultural, criando um 
abismo entre o presente e o passado, na 
medida em que tal aceleração apagou 
muitos dos rastros do passado. 

Como forma de suprimir esse lapso entre o 
passado e o presente, isto é, criar laços de 
pertencimento e de identidade, constroem-
se então “lugares de memória”, ou seja, 
objetos ou convenções carregados de uma 
vontade de memória. São esses aspectos que 
buscamos problematizar nesta décima 
edição da Mostra Cinema Popular Brasileiro, 
a partir da exibição de filmes, da realização 
de oficinas de vídeos documentários feitas 
por estudantes da rede pública local com a 
comunidade de Lumiar, 5º distrito de Nova 
Friburgo (RJ), de palestras e mesas de debate. 
Queremos aprofundar a discussão sobre 
memória e história, memória e comunicação, 
e memória e identidade, recorrendo ao 
cinema como ferramenta.



14 a 17 de novembro de 2013

Lumiar - Nova Friburgo (RJ)
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