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RESUMO 

 

Este memorial descreve o processo de criação do documentário “No tempo de Roque: História e 

Memória”, um filme produzido para o Trabalho de Conclusão de Curso do bacharelado em 

Comunicação Social com habilitação em Produção Cultural, da Universidade Federal da Bahia. 

Este filme apresenta a história do cineasta Roque Araújo, que se dedica ao cinema desde a década 

dos anos 50 do século XX, e trabalhou em diversas funções dentro dos sets de filmagem. Roque 

também é responsável por um importante acervo de equipamentos e filmes no Instituto Roque 

Araújo, localizado no município de Cachoeira, no estado da Bahia. O documentário apresenta 

depoimentos de amigos e colegas de profissão do homenageado, além de explorar imagens 

gravadas no Museu em Cachoeira e apresentar parte do rico acervo existente no local (câmeras, 

aparelhos de edição de imagem e vídeo, objetos de set, filmes em exposição no Museu, dentre 

outros objetos). Conclui-se que a memória é um instrumento importante no processo de 

salvaguarda da nossa cultura. Contudo, principalmente a partir do que é observado ao analisar a 

situação do Museu Roque Araújo, observa-se que a falta de apoio do poder público e do setor 

privado ainda é um empecilho. O caso apresentado em tela é uma situação a ser questionada, pois, 

embora seja um local importante culturalmente e economicamente para Cachoeira (o Museu é um 

local que recebe um número considerável de visitantes diariamente), o mesmo tem um apoio ínfimo 

dos agentes estatais e econômicos. 

 

Palavras-chave: Documentário. Roque Araújo. Cinema. Memória. 
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ABSTRACT 

 

This memorial describes the process of creating the documentary “In the time of Roque: History 

and Memory”, a film produced for the Course Conclusion Work of the Bachelor in Social 

Communication with a qualification in Cultural Production, from the Federal University of Bahia. 

This film presents the story of the filmmaker Roque Araújo, who has been dedicated to cinema 

since the 1950s and worked in various roles within the film sets. Roque is also responsible for an 

important collection of equipment and films at the Instituto Roque Araújo, located in the 

municipality of Cachoeira, in the state of Bahia. The documentary features testimonials from 

friends and colleagues of the honoree, in addition to exploring images recorded at the Museum in 

Cachoeira and presenting part of the rich collection existing on the site (cameras, image and video 

editing devices, set objects, films on display at Museum, among other objects). It is concluded that 

memory is an important instrument in the process of safeguarding our culture. However, mainly 

from what is observed when analyzing the situation of the Roque Araújo Museum, it is observed 

that the lack of support from public authorities and the private sector is still an obstacle. The case 

presented on the screen is a situation to be questioned, because, although it is an important 

culturally and economically important place for Cachoeira (the Museum is a place that receives a 

considerable number of visitors daily), it has very little support from state agents and economical. 

 

Keywords: Documentary. Roque Araújo. Cinema. Memory.  
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APRESENTAÇÃO 

 

A memória exposta no documentário “No Tempo de Roque: História e Memória” se dedica 

a apresentar os processos teóricos, técnicos e, principalmente, criativos para construir um material 

audiovisual que resgate a história do homenageado. Em primeiro momento será abordado o porquê 

da escolha deste personagem como tema de um produto final, ou seja, um documentário para o 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Além disso, em segundo momento apresenta Roque 

Araújo e o contexto no qual o mesmo está inserido no cinema baiano e brasileiro. Por fim, discute 

os assuntos centrais do documentário embasado nos teóricos, diretores e filmes que serviram de 

inspiração para o tema, assim como as motivações, experiências e os percalços encontrados durante 

a construção desta pesquisa.  

O documentário “No Tempo de Roque: História e Memória” é produzido a partir das 

memórias dos amigos e colegas de profissão de Roque Araújo. Ainda, este produto explora minhas 

memórias sobre este personagem central, sobre como o conheci e como nos tornamos amigos. 

Embarca, também, nas lembranças de Roque a partir das imagens, dos trechos de reportagens e 

filmes, além de destacar o Museu Roque Araújo, em Cachoeira-BA, que abriga equipamentos 

históricos do cinema. O termo “memória” é a palavra-chave que move todo o trabalho, desde a 

ideia do fazer até a sua finalização. A última seção trata da construção do filme, sua concepção, a 

escolha dos depoentes, a tecnicidade envolvida, o cronograma de trabalho, a metodologia de 

montagem e decoupagem, o orçamento, as gravações e o recolhimento dos arquivos que ajudaram 

na elaboração da obra audiovisual.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao escolher a trajetória do cineasta baiano Roque Araújo como objeto deste estudo, 

entende-se que registrar a sua memória no cinema não é simplesmente uma representatividade de 

sua participação enquanto figura humana. Antes, sua experiência permite abordar marcas do 

passado, aprendizagens e registros da sua vivência com diferentes personagens que permeiam o 

cinema baiano e brasileiro. Nos dias atuais, Araújo é um dos poucos cineastas ainda em vida e que 

presenciou as experiências das décadas de 1950 a 1970 juntamente com o Ciclo Baiano de Cinema 

e o Cinema Novo. 

Desse modo, registrar as memórias de Roque Araújo é uma forma de conhecer os 

acontecimentos passados a partir de uma pessoa que esteve in loco nas obras cinematográficas do 

cinema brasileiro. Nesse sentido, Pereira (2011, p. 23) afirma que a memória é um instrumento 

com “a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar informações no cérebro como em outros 

mecanismos artificiais. [...] É através dela [da memória] que damos significado ao cotidiano”. 

Assim é importante catalogar os fatos, pois, eles são uma seleção de acontecimentos marcantes que 

se transformaram em memória. 

Os dias atuais são marcados pelo lançamento de produtos audiovisuais sobre pessoas 

célebres e artistas que tiveram ou têm forte presença na sociedade. São exemplos de documentários 

biográficos Homecoming - A film By Beyoncé (2019) e ReMastered: who shot the sheriff (2018). 

Já as produções nacionais que se destacaram nas duas últimas décadas foram Rita Cadillac: a Lady 

do povo (2007), O sal da terra (2015) e Glauber o Filme, Labirinto do Brasil (2003). O que há de 

semelhante nessas produções é o sentimento de homenagem que permeia a memória e o 

audiovisual. Em cada documentário é oferecido a trajetória do personagem e os feitos substanciais 

que cada homenageado trouxe para seu tempo e espaço. 

Assim, realizar um trabalho que documenta a vida de Roque Araújo permitirá compreender, 

a partir do ponto de vista do entrevistado, dos depoentes e das imagens de arquivo, momentos 

vividos pelos profissionais do cinema brasileiro desde 1950 até os dias atuais. Roque Araújo nasceu 

em 1937 e começou no cinema em 1958 aos 21 anos. Em sua carreira, o cineasta já deslumbrou o 

movimento do Cinema Novo e a fase do Ciclo Baiano de Cinema (1958 - 1964). Entre Salvador, o 

Rio de Janeiro, São Paulo, a Itália e a França, Roque Araújo participou de grande parte das 

produções realizadas por Glauber Rocha. O cineasta coleciona artefatos do cinema brasileiro e 
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mundial no Museu Roque Araújo, que tem duas unidades nos municípios de Cachoeira e Porto 

Seguro, no estado da Bahia (nesta pesquisa são foram utilizadas as instalações do equipamento 

localizado em Cachoeira).  

 

1.1 OBJETIVOS GERAL E ESPECÍFICOS 

 

A presente pesquisa tem como objetivo geral registrar a memória de Roque Araújo 

enquanto indivíduo que traz marcas, aprendizados e uma importante representatividade no meio 

audiovisual. Para tanto, o objetivo geral é destrinchado nos seguintes objetivos específicos: 

 

1. Resgatar, a partir da memória de Roque Araújo e dos depoentes, os principais momentos 

vivenciados pelos mesmos no cinema brasileiro; 

2. Reforçar as contribuições de Roque Araújo para o cinema nacional; 

3. Destacar a importância do registro da memória para a sociedade brasileira através do Museu 

Roque Araújo. 

 

1.2 A TRAJETÓRIA DE ROQUE ARAÚJO NO CINEMA BRASILEIRO 

 

Roque Pereira de Araújo, conhecido no meio audiovisual como Roque Araújo, se dedica à 

sétima arte desde a década de 1950. Sua história com o cinema começou, despretensiosamente, em 

1958, quando o mesmo estava trabalhando como eletricista-chefe na construção do Teatro Castro 

Alves. Roque era responsável por instalar os pontos de luz no teatro.  O cineasta Roberto Pires, um 

dos cânones do ciclo de cinema baiano, estava rodando o filme Redenção (1958) e precisava do 

referido espaço para as gravações. O espaço foi cedido pelo secretário de Viação do Governo do 

Estado, Josafá Carlos Borges, desde que um funcionário acompanhasse as gravações. Araújo conta 

um pouco dessa experiência à jornalista Carollini Assis através da revista e blog Caderno de 

Cinema (2017). 

 

Antônio Balbino fechou um convênio com a construtora Norberto Odebrecht para 

a construção do Teatro Castro Alves e eu fui designado para botar o primeiro 

ponto de luz para a construtora Norberto Odebrecht montar os barracões para a 

construção do teatro.[...] Fui lá, botei e fiquei como o responsável pelo estado. 

Então começaram as obras. Roberto Pires morava ao lado do Teatro Castro Alves, 
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três ou quatro casas depois, ali na entrada do Garcia, foi fazer o filme Redenção e 

queria filmar nos barracões ali do teatro. O Josafá Carlos Borges só cederia o 

espaço se o eletricista responsável pudesse acompanhar e esse era eu. Ele 

respondeu que não tinha problema, que tudo bem, e eu acompanhei. Quando 

terminei a gravação ali, ele me deu uma gratificação que era maior do que o meu 

salário como chefe. E eu disse: fazer cinema é bom! E estou até hoje. (CADERNO 

DE CINEMA, 2017, s/p) 
 

A partir do deslumbre com o filme Redenção (1958), Roque é convidado pelo próprio 

Roberto Pires a participar do seu segundo longa-metragem, A grande Feira (1961), na função de 

eletricista. Em seguida, Luiz Paulino dos Santos o chama para fazer parte da equipe do filme 

Barravento (1961), que pessoas ainda hoje acreditam ser um filme de Glauber Rocha. Na verdade, 

Glauber era apenas o produtor e somente mais tarde, devido aos conflitos internos, passa a dirigir 

o longa.   

Ainda como eletricista, Roque Araújo colabora em filmes como O pagador de Promessas 

(1962), Tocaia no Asfalto (1962); Seara Vermelha (1964), Lampião, o rei do Cangaço (1964) e O 

Caipora (1964). Mais tarde, em outras produções cinematográficas, trabalha como ator e figurante 

nas obras O grito da Terra (1964), O rei do Milagre (1971) e Cascalho (2004) (TVE BAHIA, 

2013). Conforme o próprio artista audiovisual, a função de intérprete foi mais exercida nos filmes 

de Glauber Rocha, que sempre o chamava para atuar, ao mesmo tempo em que Araújo exercia 

outros cargos nos sets de filmagem. Por exemplo, no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), 

no mesmo momento em que Roque era responsável pelo travelling (movimento de câmera) ele era 

um dos cangaceiros (TVE BAHIA, 2013) 

Embora já conhecesse Glauber Rocha do cineclube comandado por Walter da Silveira, em 

Salvador, entre as décadas de 1950 e 1960 (CARVALHO 2007), a relação de amizade entre Roque 

e Glauber Rocha surgiu nas gravações de Barravento (1961). 

 

Glauber eu já conhecia daqui, do cineclube, eu já estava freqüentando o cineclube, 

mas em Barravento foi o nosso contato direto. Aí eu fiz Barravento, a gente 

manteve uma amizade grande, eu dirigia um jipe, vinha buscar comida aqui na 

pensão de dona Lúcia, as marmitas para levar pra Barravento, dona Lucia é quem 

cozinhava. Quando dava onze horas eu saía de lá de Buraquinho vinha pra cá 

buscar. Minha amizade com o Glauber foi aumentando cada vez mais. 

(CADERNO DE CINEMA, 2017, s/p) 
 

Desde a produção do referido longa-metragem, a parceria entre ambos os artistas se firma. 

Além de estar presente em quase todos os produtos audiovisuais realizados pelo diretor 

cinemanovista, Araújo conta que fora os vários serviços que prestava ainda lhe era atribuído o 
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papel de administrador financeiro pessoal de Rocha. No minidocumentário feito pela TV DIMAS 

(2013), disponível no Youtube, o funcionário ilustre da Diretoria de Audiovisual (DIMAS) conta 

um causo interessante que viveu durante os intervalos de set em Deus e o Diabo na Terra do Sol 

(1964): “Glauber vira pra mim e diz: Tome o dinheiro e guarda!  Eu “tava” (sic) com dez mil réis, 

com todo o dinheiro da produção do filme guardado em uma daquelas malas de couro para 

administrar e entregar à Siri (diretor financeiro do filme)”. (TV DIMAS, 2013)  

Em homenagem póstuma ao ilustre amigo, o cineasta Roque Araújo fez dois 

documentários: 1 - No tempo de Glauber (1986), montado a partir das sobras de A idade da Terra 

(1980), que foram doadas pelo próprio Rocha antes de seu falecimento em 1981; e 2 - Glauber 

Rocha em defesa do cinema brasileiro (2012), o qual retrata, em imagens inéditas, a visão do pai 

do Cinema Novo, mesclando áudios, gravações de programas televisivos e entrevistas entre 

personalidades, como Lina Bo Bardi, Calazans Neto e Cacá Diegues. (CADERNO DE CINEMA, 

2017, s/p) 

Ademais, durante os 60 anos dedicados ao cinema, Roque Araújo realizou obras próprias 

como os curtas-metragens O Dendê, Ouricuri e Caprinos e Ovinos do Nordeste Brasileiro, todos 

gravados entre 1977 e 1979. Vale ressaltar que por causa desses filmes autorais, Araújo cria a 

própria produtora, intitulada Gianai Produções Cinematográficas, a qual está ativa até hoje. Em seu 

currículo também tem produções ainda inacabadas: as obras O dia dos Orixás, Porto Seguro cidade 

mãe do Brasil, O mundo selvagem do Pantanal, entre outros sem datas previstas de término.  No 

entanto, percebe-se que a contribuição mais abrangente do cineasta durante esses longos anos de 

carreira está ligada a sua participação em produções de terceiros. Além dos filmes já citados, ele 

era sempre convocado por amigos para colaborar em filmes relevantes, como Trópicos (1967), a 

convite do italiano Gianni Amico, Brasil anos 2000 (1969), de Walter Lima Júnior, e O homem 

que comprou o mundo (1967), primeiro longa-metragem do documentarista Eduardo Coutinho. 

Conforme o próprio Araújo, “enquanto o homem lá de cima não me chamar, quero fazer cinema”. 

(TV DIMAS, 2013) 

Devido ao fim do Ciclo de Cinema (1964), resultando no enfraquecimento das produções 

audiovisuais baianas, Araújo morou por 32 anos nas cidades do Rio Janeiro e de São Paulo (lugares 

de grande efervescência cinematográfica) e quase 4 anos na Itália, na França e na Suíça.  Nesse 

longo tempo fora da capital baiana, o personagem que havia crescido no bairro da Ribeira se 

aprimora em fazer cinema, compartilhando experiências com artistas consagrados da sociedade 
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atual, como o fotógrafo Luiz Carlos Barreto e os diretores de cinema Roberto Faria, Zelito Vianna, 

além de outros nomes citados anteriormente.  (CADERNO DE CINEMA, 2017, s/p) 

Após 36 anos afastado das terras soteropolitanas, o experiente cineasta assume a 

subgerência da Diretoria de Audiovisual (DIMAS), em 1994, a convite de Walter Lima Júnior e 

desde então trabalha no local. Na DIMAS, ele é responsável pelos equipamentos e promove, com 

o apoio da direção da Secretaria, exposições dos artefatos, auxilia na catalogação e em empréstimos 

quando produtores pretendem gravar filmes e necessitam de objetos de cena.  

Atualmente, com o apoio da DIMAS, Roque Araújo se dedica ao Instituto Roque Araújo.  

O Instituto resulta num museu de equipamentos audiovisuais, reunidos durante os seus anos de 

carreira. O Museu concentra valiosas peças do cinema brasileiro e mundial. 

 

Tenho uma média de 3 mil [atualmente o Instituto possui mais de 7 mil 

equipamentos], porque eu tenho no Rio de Janeiro mais de 490 peças para trazer 

e não trouxe ainda por falta de condições financeiras para o transporte. Olhe, os 

equipamentos que eu tenho no Rio era para um governo ou quaisquer outros 

órgãos me apoiarem… Tenho a câmera que fez o primeiro filme de Eduardo 

Coutinho, “O Homem que comprou o mundo”; tenho o dolly em que foi feito 

“Roberto Carlos em Ritmo de Aventura”, que funciona com ar comprimido. 

Tenho a moviola que Glauber montou Barravento e a moviola que Nelson Pereira 

dos Santos montou “Como é gostoso o meu francês”. Olha, bicho, são 

equipamentos que merecem estar num museu, que têm história. (CADERNO DE 

CINEMA, 2017, s/p) 
 

No entanto, só o amparo da DIMAS não é o suficiente e o Instituto tem passado por 

dificuldades financeiras.  Segundo a carta aberta, postada no dia 06 de junho de 2019 na página do 

Facebook do Artista, as duas filiais do Instituto, nas cidades de Cachoeira e Porto Seguro (BA), 

estão em condições precárias, com a possível ameaça de encerrar suas atividades. Para melhor 

compreensão, a leitura completa do referido documento está disponível no Anexo II deste relatório.  

Portanto, diante da sua história de vida relacionada ao cinema, Roque Araújo merece ser 

levado em conta. Até porque são 60 anos debruçados no fazer e presenciar a história audiovisual 

na Bahia e no Brasil. O documentário “No Tempo de Roque: História e Memória” registra a 

memória dos depoentes, amigos e contemporâneos do homenageado, assim como, ao final, frisa os 

problemas existentes no Museu Roque Araújo, em Cachoeira, no estado da Bahia. 
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Com o objetivo de embasar teoricamente a pesquisa relatada neste documento, entende-se 

que é necessário desenvolver um referencial teórico pautado nas principais ideias que pudessem 

sustentar a discussão levantada. Para isso, em primeiro momento é discutido a importância do 

cinema baiano e do cinema novo para o audiovisual brasileiro, como os criadores desses produtos 

cinematográficos retratavam a realidade vivida e as técnicas utilizadas. Em seguida é escrito sobre 

a importância da memória na narrativa e como o estilo documental influencia as obras 

cinematográficas, o registro da memória de diferentes pessoas e fatos históricos. O referencial 

teórico a seguir, portanto, é um recorte das principais ideias e discussões identificadas na literatura 

acadêmica. 

 

2.1 O CICLO BAIANO DE CINEMA E O CINEMA NOVO 

 

Entre o final da década de 1950 e o início dos anos 1960, Salvador passou por uma grande 

efervescência cultural (SETARO, 2013). Reflexo da ideologia desenvolvimentista do Governo 

Juscelino Kubitschek (1956-1961), a Bahia caminha para o aumento das suas atividades industriais 

por meio da extração petrolífera no Recôncavo do Estado.  O clima de euforia com o crescimento 

econômico tinha influência na sociedade artística e acadêmica que visava transformar o Brasil em 

um nicho de cultura.  

Na época ocorreu a construção do Museu de Arte Moderna (MAM), que enfatizava o 

surgimento dos novos artistas plásticos, do Museu da Arte Popular da Bahia, responsável pela 

valorização dos costumes do povo nordestino, e do Teatro Castro Alves (TCA), que motivou o 

surgimento de salas de espetáculos em Salvador.  O TCA serviu como sede provisória do Museu 

de Arte Moderna, além de ter cedido o espaço para a primeira sala de projeção do Clube de Cinema 

da Bahia, ter sido palco de espetáculos estudantis e set para filmes baianos. (CARVALHO, 2007) 

Ao mesmo tempo, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve papel importante na 

cultura baiana neste período. Sob a gestão de Edgard Santos e Albérico Fraga foram implantados 

o Seminário Livre de Música, a Escola de Teatro e a Escola de Dança Contemporânea. Eles 

estavam integrados aos tradicionais cursos de Belas Artes e Arquitetura, além de possibilitar o 

desenvolvimento da cultura no Estado.  (CARVALHO, 2007) 
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Embora haja o estímulo das diversas linguagens artísticas pela Universidade, o cinema 

como arte não foi envolvido. Excluído dos meios acadêmicos, o cinema habitava em outros espaços 

para se consolidar como expressão cultural, como nos cineclubes espalhados pela cidade. Um 

exemplo era o Clube de Cinema da Bahia, criado pelo crítico audiovisual Walter da Silveira. Todas 

as manhãs de domingo, professores, intelectuais, jornalistas e estudantes se reuniam para discutir 

as obras da cinematografia mundial. (CARVALHO, 2007)  

É nesse ambiente culturalmente favorável que há uma produção intensa de filmes feitos por 

baianos e não baianos para mostrar que a Bahia poderia se tornar uma referência no âmbito da 

sétima arte. Segundo Setaro (2013), o filme Redenção (1958), de Roberto Pires, foi  a semente 

lançada para o surgimento do Ciclo Baiano de Cinema. Embora não tivesse as características 

ligadas à realidade baiana, Redenção (1958), por ser um thriller melodramático, trazia sentimento 

de orgulho à sociedade artista da Bahia. Isso ocorria porque todo o filme foi escrito e dirigido por 

um baiano, interpretado por baianos e com financiamento da produtora baiana Iglu Filmes.  

(SETARO, 2013) 

Surge, depois do filme de Roberto Pires, o curta metragem Pátio (1959), no qual Glauber 

Rocha utiliza sobra dos negativos de Redenção para realizar a obra. Em seguida é lançado Um dia 

na rampa (1960), de Luiz Paulino dos Santos, que vem com a tônica da preocupação social, 

documentando um dia de trabalho na rampa do Mercado Modelo antes do incêndio que destruiu o 

equipamento original. Depois surge Cruz na Praça (1959), segundo curta inacabado de Glauber 

Rocha, que foi filmado em torno de uma cruz existente no Terreiro de Jesus, no Pelourinho. 

(SETARO, 2013) 

Entre os longas-metragens merecem destaque A Grande Feira (1961), de Roberto Pires, 

Bahia de Todos os Santos (1960), de Trigueirinho Neto, Mandacaru Vermelho (1960), de Nelson 

Pereira dos Santos. Outros filmes, como Barravento (1961), de Glauber Rocha, e Tocaia no Asfalto 

(1962), de Roberto Pires, tiveram o investimento financeiro do produtor Rex Schindler, o qual, 

segundo Setaro (2013) e Giocondo (2013), foi o grande impulsor do Ciclo Baiano de Cinema. 

Todos esses filmes tinham como crítica o desenvolvimento modernista e a questão do 

cinema de autor. A respeito do fim do Ciclo Baiano de Cinema, Carvalho (2007) cita três fatores: 

primeiro, os prejuízos acumulados com os filmes feitos que não deram continuidade de produção 

por ser restrito a Salvador. Segundo que a Bahia não atendia às necessidades materiais de uma 

indústria cinematográfica e, em terceiro lugar, o Cinema Novo era uma realidade no início dos anos 
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1960, chamando a atenção de nomes como Glauber Rocha e Roberto Pires, que passam a morar e 

a trabalhar no Rio de Janeiro.   

De acordo com Carvalho (2007), o Ciclo Baiano de Cinema foi uma fase de ensaio para o 

Cinema Novo. Fazer um cinema engajado, que refletisse os problemas sociais e políticos do Brasil, 

era pano de fundo tanto para as produções baianas no Ciclo Baiano de Cinema como para o 

movimento Cinemanovista, que tinha na sua liderança Glauber Rocha. Os estilos cinematográficos 

do Neorrealismo italiano e Nouvelle Vague francesa eram fortes influentes nesse movimento, que 

era contra tudo que fosse semelhante ao modo Hollywoodiano.  

Ferreira (2018) afirma que a primeira obra que surgiu com o novo jeito de fazer cinema foi 

o filme de Nelson Pereira dos Santos, Rio 40 graus (1955), que expôs a realidade rotineira de cinco 

garotos de uma favela no Rio de Janeiro. Depois desse semidocumentário de Nelson Pereira do 

Santos surgiram outras produções semelhantes que iriam instigar a mente de jovens talentos, como 

Ruy Guerra, Cacá Diegues, Roberto Pires e, principalmente, do baiano Glauber Rocha. 

Sob o lema “Uma câmera na mão, uma ideia na cabeça”, Glauber Rocha faz um cinema 

sem glamour, transpondo na tela a estética da fome, a fim de retratar as desigualdades sociais. O 

cineasta fazia com que os seus filmes e personagens tivessem o julgamento entre o bem e o mal.  

Umas das suas obras, Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964), representa a total intenção de Glauber 

Rocha em relação ao Cinema Novo. (FERREIRA 2018). 

Segundo Ferreira (2018), com a instalação do Golpe Militar de 1964 e anos depois com o 

Ato Institucional número 5 (AI 5), os filmes Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969), 

de Glauber Rocha, Os Herdeiros (1969), de Cacá Diegues, Os Deuses e os Mortos (1970), de Ruy 

Guerra, e Macunaíma (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, se tornam emblemáticos sobre a 

situação do Brasil, sendo alguns deles proibidos pelo Governo Brasileiro de serem exibidos no 

País. Com o peso da Ditadura Militar e a criação da Embrafilme (1969 - 1990), que ignorava a 

ideologia do Cinema Novo, o movimento encabeçado por Rocha chegava ao seu desfecho no final 

da década de 1970.  

 

 

2.2 A MEMÓRIA NA NARRATIVA E O ESTILO DOCUMENTAL  
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O audiovisual em si pode ser considerado como um forte aliado da memória. La Carreta 

(2005, p. 15) fala do papel importante do cinema no viés do registro. 

 
O cinema cumpre importante papel  ao  registrar  os  hábitos  das  pessoas.  A 

câmera, apenas captando imagens à sua volta, já transforma o filme em um 

espelho da realidade.  Portanto, o filme pode  e  deve  ser  entendido  como  uma  

poderosa ferramenta,  um  arquivo  de  valor  cultural   e  histórico  da  humanidade,  

capaz  de resgatar  identidades  de  grupos  e  épocas,  como  numa  revisitação  

do  passado  de uma  cultura. (LA CARRETA, 2005 p .15) 

 

Quanto as outras faces da memória, no documentário “No Tempo de Roque: História e 

Memória” é possível enxergar os seguintes tipos de memória:  

 

a) A memória como registro - O filme, como descrito acima por La Carreta (2005), é uma 

ferramenta eficaz para gravação de lembranças, histórias e ações. Portanto, pode se dizer 

que o filme em si é um registro das memórias, sejam estas imagens e sons captadas pelos 

dispositivos. No filme No tempo de Roque: História e Memória, os depoimentos, imagens, 

nuances de uma narrativa podem ser acessados livremente.  

 

b) A memória narrativa do individual para o coletivo: A partir dos contos, das histórias e da 

visitação ao passado do personagem da trama, vemos as reproduções em falas como aquelas 

realizadas por Jamile Coelho e Lázaro Faria, pois, embora não tivessem vivido de fato o 

ciclo de cinema e algumas partes do Cinema Novo, há uma propriedade inerente em seus 

depoimentos sobre o passado vivido por Roque Araújo e seus contemporâneos como Oscar 

Santana e Helena Ignez. Como diz Freitas (1997) após uma pequena análise do sociólogo 

Maurice Halbwachs sobre o ponto de vista da memória individual a respeito do coletivo: 

“A lembrança não é constituída apenas pelo indivíduo, mas também pela lembrança dos 

outros, mesmo por uma simples conversa.” 

 

c) A Memória como preservação de objetos:  Diante de mais de 7 mil equipamentos em posse 

de Araújo, apenas um terço desse material está exposto no Museu de Cachoeira. Cada peça 

traz  identidades, histórias, culturas e informações. Assim como o Museu que abriga parte 

do acervo, cada peça necessita de restauração e manutenção, ou seja, a atenção do poder 

público. “A preservação, conservação e restauração do patrimônio constituem-se como 
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empreendimentos culturais direcionados a prolongar a vida útil dos objetos materiais e, 

assim, possibilitar a relação dialógica com estes bens culturais portadores de múltiplas 

significações. ” (CASTRO, 2008, p. 12) 

 

d) A memória como preservação patológica: Roque tem 83 anos e, embora esteja ainda em 

pleno vigor e trabalhando, necessita de cuidados quanto a sua saúde. Todo final de semana 

Araújo se desloca até Cachoeira e no período de sua estadia na cidade, ele dorme num 

colchão em um ambiente insalubre. Conforme a própria família do personagem, com a 

gestão atual da Prefeitura do Município descartou-se a possibilidade de estadia num hotel 

próximo.  Mesmo sendo um caso isolado, trata-se de um reflexo social. Segundo ROSA 

(2014), o idoso somente é indispensável na sociedade se obtiver força física e econômica. 

Fora isso, torna-se dispensável. Enfim, Roque em si é uma memória viva, repleto de 

experiências e lembranças e deve ser reconhecido no meio social, acadêmico e 

cinematográfico como tal.  

 

e) Memória de imagens: Os arquivos, assim como os filmes utilizados no documentário “No 

Tempo de Roque: História e Memória”, demonstram um cinema de lembranças. Acredito 

que estes inserts trarão sensações para aqueles que o assistir, uma tenra recordação do que 

já se viu, ouviu e sentiu.  A vantagem de um audiovisual é que mesmo sendo criado durante 

um certo período, sobre um certo tempo, para tal século, traz consigo o atemporal.“[...] o 

cinema tem por objetivo reviver o passado. [...] Através da magia do seu movimento, temos 

a sensação de ver “hoje” o que aconteceu “ontem”, como se fosse exatamente igual.” 

(FREITAS, 1997, p. 3) 

 

No âmbito do registro, o formato documental é uma das linguagens mais utilizadas pelas 

sutilezas do lembrar, registrar, no armazenamento de informações e até, de maneira crua, na 

documentação das representações sociais.  

A respeito do tipo de documentário audiovisual,  Nichols (2005) indica a existência de dois 

tipos de documentários. O primeiro é chamado de ficção e expressa desejos e frutos da imaginação. 

O segundo formato é intitulado de não-ficção e representa os aspectos de um mundo que já 

ocupamos e compartilhamos, ou seja, a realidade social. Ainda, segundo Nichols (2005) existem 
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subgêneros dentro do gênero documentário. O poético, como o próprio denomina-se, trata os 

fragmentos fílmicos de forma lírica. O expositivo agrupa fragmentos do mundo histórico numa 

estrutura mais argumentativa. Esse modo dirige-se ao espectador diretamente, com legendas que 

propõem uma perspectiva, recontam uma história. A voz off também é bastante utilizada nos 

documentários referentes a este tipo de modo. Os noticiários jornalísticos podem ser um exemplo 

do modo expositivo. (NICHOLS, 2015) 

Além desses, o modo participativo permite a interação dos participantes numa dada 

entrevista. O cineasta interage diretamente com os atores envolvidos. Nessa representação também 

utiliza-se imagens de arquivos para dar conta da história inserida na mise en scene. O cineasta 

também se coloca dentro do filme, interferindo na realidade dos atores. (NICHOLS, 2015)  

O  estado observativo propõe uma série de considerações éticas que incluem o ato de 

observar os outros, ocupando seus afazeres, ou seja, mostram a duração real dos acontecimentos. 

O diretor não interfere nos acontecimentos que estão postos frente ao expectador. Entre os modos 

participativo e reflexivo muda somente a relação entre os atores envolvidos, os quais no 

participativo tem uma relação como ator social para o cineasta, mas no reflexivo provém da relação 

cineasta e público. (NICHOLS, 2015). 

A influência da subjetividade  fica  no modo performático,  onde  o  argumento não necessita 

de linearidade. O real e o imaginário se misturam conforme a ideia do autor. Conforme Nichols 

(2015), o tipo de documentário aproxima-se do cinema experimental ou de vanguarda.  Um 

exemplo simples desse tipo pode ser entendido através dos documentários autobiográficos 

carregados de afetos (NICHOLS, 2015). 

Diante dos modos observados por Nichols (2015), o documentário “No Tempo de Roque: 

História e Memória” é construído no modo participativo, mas com influência dos modos 

observativo e expositivo. O modo participativo no produto em questão ocorre a partir da minha 

presença em algumas cenas do filme e quando exponho as minhas ideias, impressões e a minha 

proximidade com o personagem. O modo observativo se apresenta no ato de mostrar o personagem 

em seus afazeres no museu, recebendo turistas e vê-lo, ao mesmo tempo, em produções 

audiovisuais. Já a inserção da fala do personagem sobre a sua trajetória de vida, assim como a 

coleta de depoimentos de seus contemporâneos, colegas de profissão e na inserção da voz off  em 

algumas partes do documentário se assemelha ao modo expositivo. Essa função é de suma 
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importância, pois, os relatos por meio de pergunta e resposta são imprescindíveis para que a 

memória seja fixada na narrativa. 

O conjunto aqui formado pela câmera, cartão de memória e microfone serão mais do que 

dispositivos colhendo a memorial oral (LA CARRETA, 2005), pois, o discurso por meio do resgate 

do personagem em contar a sua trajetória é um triunfo para o estilo documental (MOURA, 1997).  

Enfim, por se tratar de um documentário biográfico, o indivíduo representado também apresenta a 

coletividade social (KESSEL 2009), pois, relatos de Roque, assim como os dos depoentes, 

contextualizam dados históricos do cinema baiano e brasileiro. 

Os modos propostos por Nichols (2015), principalmente em relação ao estado observativo, 

no sentido de realizar a gravação do presente, e expositivo, pelos causos narrados, dão apoio ao 

documentário para registrar a memória, seja no tempo passado ou presente. Quanto às inspirações 

fílmicas, foi necessário assistir alguns documentários brasileiros e estrangeiros para entender o 

gênero. O documentário Fakir (2019), de Helena Ignez, trouxe impulso para pensar o projeto, pois, 

a realizadora utiliza a voz off para explicar ao espectador sua visão perante a história do faquirismo, 

interage com as cenas e utiliza elementos históricos para dar conta da narrativa.   

Outros documentários assistidos também serviram como inspiração para este documentário. 

É o caso dos filmes Leonel Mattos em vinte e quatro quadros por segundo (2009) de Tuna 

Espinheira, e Rita Cadillac - A lady do povo (2007), de Toni Venturi, que trazem elementos 

biográficos de personagens esquecidos pela mídia atual. Suas diferentes narrativas conseguem 

resultados interessantes, prendem o espectador para o personagem e também expõem elementos 

ligados à memória afetiva. Alguns outros tipos de documentários descritos por Nichols (2015) 

podem ser destacados a partir de produtos lançados ao longo da história do cinema: Democracia 

em Vertigem (2019), de Petra Costa, O fio da Memória (1991) e Cabra Marcado para Morrer 

(1984), os dois documentários de Eduardo Coutinho, que expõe o modo expositivo.  
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3  O DOCUMENTÁRIO “NO TEMPO DE ROQUE: HISTÓRIA E MEMÓRIA” 

 

Esta seção apresenta a estrutura do documentário “No Tempo de Roque: História e 

Memória”. Explica, a partir da concepção, como surgiram as principais ideias que norteiam este 

produto cinematográfico e quais as implicações deste material para o audiovisual local. Além disso, 

apresenta as pessoas entrevistadas e que são responsáveis por falar sobre a carreira de Roque 

Araújo, sua luta para manter o Museu e o Instituto em funcionamento e, a partir de algumas falas, 

correlacionam a carreira do homenageado com o cinema baiano e brasileiro. Ao final é apresentado 

o cronograma de trabalho. 

 

3.1 CONCEPÇÃO 

 

A ideia de fazer o documentário “No Tempo de Roque: História e Memória” veio pelo 

estímulo das aulas da professora Anammaria Jatobá Palácios, na disciplina de Elaboração de 

Projeto em Comunicação (COM 116), em 2019. Logo no início da disciplina, a professora nos 

perguntou se já tínhamos temas possíveis. Em primeiro momento, não tinha ideia do que fazer, mas 

sabia que queria finalizar este ciclo acadêmico com um produto, de preferência que fosse 

audiovisual. Em 2012 me formei no Bacharelado Interdisciplinar (BI) em Artes, na área de 

concentração de Cinema e Audiovisual, e sempre tive o desejo de concluir a primeira graduação 

com um curta metragem, algo que me despertasse o interesse em realizar. Contudo, na época o BI 

não tinha a obrigação de construir um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Lembro que éramos 

a primeira turma do BI a ingressar no novo projeto criado pela Universidade Federal da Bahia, 

algumas coisas estavam sendo ajustadas, era tudo novidade tanto para os alunos como para os 

professores e coordenadores.   

Anos após, no carnaval de 2019, trabalhando na TVE Bahia, fiquei responsável por produzir 

os interprogramas sobre o homenageado daquele ano, o Mestre Moa do Katendê, que havia sido 

brutalmente assassinado em 2018. A minha missão era descobrir tudo sobre o homenageado, as 

contribuições culturais e o que poderia se resgatar de memória artística de Moa. Tive contato com 

os familiares, consegui algumas fotos e alguns arquivos com os amigos, juntei pessoas que estavam 

esquecidas, li a pesquisa de Chico Assis sobre o Badauê, Afoxé que tinha sido criado por Moa, 

ouvi diversas histórias, segui as instruções de Silvana Moura,  minha chefa e coordenadora de 

Conteúdos da TVE, que era conhecedora do Badauê. Descobri coisas, conheci pessoas incríveis! 
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Como resultado do trabalho, além da produção dos Interprogramas que passavam durante a 

programação do Carnaval e na grade normal da TV, fiquei incumbida de fazer um mini vídeo clipe 

com ex-dançarinos (as), musos e musas do antigo afoxé Badauê, e ajudar na produção do 

documentário Mestre Moa, presente! (2019), dirigido por Carol Canguçu, e lançado no dia 04 de 

abril de 2019, no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha.  

A experiência anterior me permitiu refletir a respeito da homenagem, da memória e 

questionar o motivo de lembrarmos das pessoas somente após a morte. Porque a memória é 

valorizada somente após o falecimento do indivíduo?  Essas perguntas iam sendo elaboradas nas 

aulas de Annamaria Jatobá. Lembro que em 2019 havia me despedido da minha avó materna, a 

qual me ajudava em algumas disciplinas, quando era pra discutir oralidade e lembranças do 

passado. Logo, tudo isso contribuiu para chegar em Roque Araújo como tema de TCC.  Roque 

Pereira  de Araújo, em plenos 83 anos, estava presente, trabalhando e tinha muita história pra 

contar.  Para além da oralidade e memória do personagem escolhido, indagava também sobre a 

minha memória. 

No dia 28 de abril de 2011 conheci Araújo numa excursão através da disciplina de 

Fotografia, ministrada pelo professor Paulo Alcântara, durante o curso do BI em artes. Como parte 

da ementa da disciplina, os alunos, junto com o professor, iriam conhecer alguns lugares que 

remetessem ao cinema. Foi justamente uma exposição feita por Roque Araújo na Galeria Pierre 

Verger, no bairro dos Barris, que foi visitada pela Disciplina. A exposição continha equipamentos 

antigos utilizados no cinema baiano, cartazes de filmes e várias homenagens ao cineasta Glauber 

Rocha. Assim que completei meu ciclo no BI, tive a necessidade de colocar em prática os 

ensinamentos adquiridos no curso e conhecer a prática de set de filmagem. Em 2012 soube da 

seleção para escolher atores e atrizes para o longa Tiro - Um disparo de prazer e morte (2012), 

cujas filmagens seriam em Salvador e contava com a produção e fotografia de Roque Araújo. Não 

passei no teste como atriz, mas como era recém formada na área de cinema e audiovisual, fiquei 

no posto de assistente de direção.  

Em 2013 entrei como estagiária na DIMAS, mesmo local de trabalho de Roque Araújo.  

Participava das reuniões ministradas por Araújo, que abordava sobre a possibilidade de se ter um 

museu do cinema em Salvador e os problemas relacionados a estrutura do Instituto Roque Araújo, 

em Cachoeira. Eram reuniões cuja presença limitava-se a família de Roque, amigos próximos e 
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alguns colegas de trabalho da própria DIMAS. Todos davam suas opiniões sobre o possível futuro 

museu em Salvador.  

Assim, mesmo após a saída da DIMAS em direção a TVE Bahia, em 2018, Roque continuou 

sendo uma pessoa presente em meus círculos de amizade e também no convívio profissional. 

Justamente por ter uma importância ímpar para a vida de muitas pessoas, seja a partir do seu 

trabalho ou de sua vida profissional, Roque Araújo é um indivíduo que necessita ter suas memórias 

registradas. Sua próxima relação com Glauber Rocha e outros expoentes do cinema nacional mostra 

que o mesmo tem muita informação para passar para as novas gerações. Este documentário não é 

somente uma homenagem, mas o reconhecimento da sua importância enquanto profissional que 

viveu e conheceu diferentes momentos do audiovisual. 

 

3.2 ENTREVISTADOS 

 

A seguir, apresento a descrição de cada um dos entrevistados no documentário discutido 

neste texto. 

 

3.2.1 Jamile Coelho 

 

Jamile Coelho é cineasta, graduada em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal 

da Bahia. Atualmente ela administra, junto com sua sócia, Cintia Maria, uma produtora 

independente chamada Estandarte Produções. Jamile, antes de se tornar uma diretora premiada 

nacionalmente e internacionalmente com produtos audiovisuais, trabalhou com Roque Araújo 

como coordenadora do Museu Virtual1 do Instituto que leva o nome do homenageado. Esteve 

presente na inauguração do Museu em Cachoeira, ajudou na produção e iniciou um catálogo dos 

equipamentos pertencentes ao Instituto. 

Desde o início da concepção do documentário “No Tempo de Roque: História e Memória”, 

tinha a intenção de convidar Jamile para falar sobre Roque por ela também ter participado do longa 

Tiro, um disparo de Prazer e morte (2012) como assistente de direção. Nós exercemos no Filme a 

                                                
1 _O site está disponível no link: http://institutoroquearaujo.blogspot.com/ 

 

http://institutoroquearaujo.blogspot.com/
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função de assistentes de direção, mas Jamile sempre esteve na produção ajudando Roque com os 

equipamentos de fotografia. A entrevista com Jamile aconteceu na Estandart Produções. 

O depoimento durou em torno de 1 hora e meia. A princípio  perguntei sobre como ela havia 

conhecido Araújo, sua relação de trabalho com ele, a visão dela como alguém jovem sobre 

possíveis influências, dentre outros assuntos. Na decoupagem do material percebi que as falas de 

Jamile me representavam. Era como se ela fizesse o meu papel a partir do segundo “eu” no 

documentário. Usei muitas falas para justificar a minha visão, o que gostaria de ter dito caso eu 

mesma fosse a entrevistada.  

 

3.2.2 Oscar Santana 

 

Oscar Santana é diretor cinematográfico, roteirista e produtor. Ele foi a primeira pessoa a 

ser cogitada para o documentário “No Tempo de Roque: História e Memória”. Primeiro porque, 

além de ser amigo de Roque Araújo, ele é um contemporâneo do cinema baiano e novo, além de 

fazer parte do grupo de jovens da década de 1950 que começaram a produzir e a fazer filmes na 

Bahia. Oscar Santana, juntamente com Roberto Pires e Braga Neto, criaram a Iglu filmes, primeira 

produtora audiovisual baiana. 

Oscar em entrevista disse que conheceu Roque nas filmagens de Redenção (1959). Araújo  

conhecia toda a estrutura do Teatro Castro Alves, uma das locações do filme, e sempre estava 

disposto a ajudar.  Esta disposição, assim como o fato de ser eletricista por profissão, abriu portas 

para que Roque estivesse em sets de filmagens e fizesse parte das equipes.  Na Iglu, já em parceria 

com Rex Shindler e Braga Neto, Oscar comentou que Roque participou dos filmes A Grande Feira 

(1961), Barravento (1961), Tocaia no Asfalto (1962), dentre outros.  Fazia mais do que a função 

de eletricista, era assistente de produção, motorista e maquinista. 

Em 1961, Oscar abre sua empresa, Sani Filmes, e chama Roque Araújo para trabalhar 

consigo no filme Caipora (1964).  Ele contou das experiências e das dificuldades que aconteceram 

durante as filmagens do longa, mas reforçou a ajuda imprescindível de Araújo, que nunca 

encontrava dificuldades para realizar as atividades necessárias. A conversa com Oscar aconteceu 

em seu museu de equipamentos, localizado dentro da sua residência. Assim como Roque Araújo, 

Oscar coleciona objetos de sua trajetória no cinema, ou seja, câmeras, lentes, DVDs, cassetes, tudo 

organizado em tipos e datas de origem.    
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O museu de Oscar serviu como lugar propício para um bom cenário, sendo o local onde o 

depoente se sentia mais à vontade. Posicionei o entrevistado diante da câmera, pus o microfone 

colado com a única fita que conseguia fixar na camisa de Oscar e comecei a perguntar de onde e 

como ele havia conhecido Roque, quais histórias ambos tinham em comum, como era o fazer 

cinema naquela época na Bahia, os percalços, sobre as produções, os motivos da sua saída da Iglu 

filmes, o relacionamento de Roque com a equipe, sua visão do cinema feito hoje. A entrevista 

durou 3 horas. 

 

3.2.3 Helena Ignez 

 

Helena Ignez é atriz, cineasta e musa do cinema brasileiro entre as décadas 1960 e 1970. 

Estudou Artes Cênicas na Universidade Federal da Bahia (UFBA) e sua primeira atuação no 

cinema foi no curta-metragem Pátio (1959), dirigido por Glauber Rocha. Para além do seus 

relacionamentos conjugais  com os cineastas  Glauber Rocha e Sganzerla, Helena ficou conhecida 

por sua atuação em inúmeros filmes, principalmente dentro do gênero marginal. Dentre muitas 

obras audiovisuais, ela participou de clássicos como A grande Feira (1961), O grito da Terra 

(1964),  O Bandido da Luz Vermelha (1968), O Padre e a Moça (1966) e Mulher de Todos (1969).- 

Meu encontro com Helena foi rápido. Todo ano o programa Soterópolis da TVE BA, no 

qual trabalho como produtora, faz matérias sobre o Festival Panorama Coisa de Cinema, que 

acontece nos municípios de Salvador e Cachoeira. Dentro da programação do Festival haveriam 

mostras de filmes com a participação de Helena Ignez.  Obtive o contato da organização do evento, 

que me passou o telefone da cineasta. Conversei com a entrevistada sobre o propósito de fazer um 

documentário sobre Roque Araújo e ela aceitou durante a sua estadia em Salvador falar sobre 

Roque. A entrevista com Helena aconteceu no Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha na rua 

Chile.  

Como havíamos conversado dias atrás por telefone, ela logo me reconheceu e, então, 

sentamos rapidamente para conversar sobre Roque, momento em que fiz duas perguntas a Helena. 

Na sua fala, Helena explicou como conheceu Araújo, a amizade existente entre eles, falou sobre a 

relação de Roque e Glauber, conversou sobre o filme O grito da Terra (1964) e sobre sua visita ao 

museu em Cachoeira.   
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3.2.4 Lázaro Faria 

 

Cineasta e produtor audiovisual, Lázaro Faria apareceu por acaso no documentário.  Fui a 

Diretoria de Audiovisual da Bahia (DIMAS) para pegar emprestado o iluminador no setor do 

Núcleo de Apoio à Produção (NAP), além de desejar encontrar Roque Araújo. Assim que cheguei 

em sua sala, Lázaro estava conversando sobre um suposto filme que seria realizado no início do 

ano de 2020, onde Araújo foi convidado a ser o diretor de fotografia.  Liguei a câmera, comecei a 

registrar estes momentos. O entrevistado falou sobre a importância de Araújo para o cinema baiano, 

explicou seu ponto de vista sobre a importância da memória, da ligação e amizade de Roque com 

Glauber Rocha, sobre o falecimento de alguns cineastas que pertenceram ao ciclo baiano de 

cinema.  

Embora seja mineiro, Faria trabalha com o cinema baiano desde a década de 1980. 

Trabalhou como diretor de fotografia do curta-metragem SuperOutro (1989), de Edgard Navarro, 

foi responsável pelas imagens aéreas do longa-metragem pernambucano Baile Perfumado (1996).  

Como diretor, Lázaro fez os filmes Orixás da Bahia (2000), O Corneteiro Lopes (2003),  Mandinga 

em Mahanttan (2004), A cidade das Mulheres (2005), entre outros.  Hoje, ele ainda produz alguns 

filmes e é presidente da Casa de Cinema na Bahia, localizado no Pelourinho, Salvador. 

No documentário “No Tempo de Roque: História e Memória”, devido ao tempo pré-

estabelecido, decupei apenas as falas que citam Araújo, que não foram muitas, visto que na maior 

parte de seu depoimento, Lázaro acabava deixando o “si próprio” tomar conta das suas falas.  

 

3.2.5 Sheila Araújo e Adallyz Araújo 

 

Sheila e Adallyz, respectivamente esposa e filha de Roque Araújo, foram ouvidas no final 

das gravações. Ambas são as leais apoiadoras dos sonhos de Araújo, principalmente quando se 

trata do Museu em Cachoeira. Como família, organizam documentos, arrumam o museu, fazem a 

manutenção dos equipamentos, gerenciam a saúde de Roque e estão sempre por perto para dar 

apoio.  

Conheci Sheila na produção do filme Tiro - Um disparo de Prazer e Morte (2012) e ela era 

figurinista. Este trabalho nos aproximou, ambas ajudando uma a outra, sempre presentes nos sets 

de filmagens, até que fui sabendo um pouco da história de Roque através dela. Sheila conheceu 
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Roque quando ainda era modelo, casou, tiveram 3 filhos e, hoje, ajuda Araújo na administração do 

Museu. Adallyz é professora de dança, porém, pretende seguir a trajetória do pai na carreira 

audiovisual. Palpita nos roteiros, produções do cineasta, ajuda na administração do Museu em 

Cachoeira (BA) e do Instituto Roque Araújo. Conheci Adallyz em eventos organizados pela 

DIMAS. 

Neste trabalho, após verificar que tinha muitas imagens de outras pessoas, era 

imprescindível que também houvesse falas de pessoas do ciclo familiar de Roque Araújo. Devido 

à pandemia, a entrevista com Sheila e Adallyz foi realizada através do aplicativo Zoom. Mesmo 

com alguns problemas de som, optei por inserir as falas para confirmar a ideia de que se está se 

documentando algo, as dificuldades, os sons do momentos devem servir de registro também.  As 

falas delas eram espontâneas, desapegadas das limitações tecnológicas. Elas falaram sobre a luta 

para a preservação do Museu em Cachoeira(Ba), histórias familiares e a relação de Roque Araújo 

com o cinema a partir do ponto de vista das entrevistadas.  
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3.3 CRONOGRAMA 

 

 SET  

2019 

OUT 

2019 

NOV                  

2019 

DEZ 

2019 

MAR 

2020 

ABR 

2020 

AGO 

2020 

 

SET 

2020 

OUT 

2020 

NOV 

2020 

Pesquisa com os 

entrevistados 

X X X X   X    

Consulta aos 

arquivos de imagens 

e áudios 

X X X X X X X X X  

Construção de 

roteiro 

 X X X       

Primeiras gravações 

de vídeos para a 

pesquisa em 

Salvador 

  X X       

Gravação dos 

depoimentos de 

Roque Araújo em 

Cachoeira 

  X        

Pesquisa de arquivos 

na TVE 

      X X   

1ª Decoupagem   X        

Montagem  da 1ª 

Decoupagem  

     X     

2ª Decoupagem       X    

3ª Decoupagem         X   

Finalização do filme         X X 

Elaboração e 

correção do 

Memorial 

X       X X X 
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4   PRODUÇÃO DE ARQUIVOS  

 

Roque Araújo tem uma vasta trajetória no cinema. Roque tem um perfil no YOUTUBE que 

me auxiliou na pesquisa por arquivos. Logo, a internet se tornou o ponto de partida para pesquisar 

as imagens. Websites oficiais com acervos onlines, como a Cinemateca Brasileira e o Arquivo 

Nacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, foram de grande ajuda. No meio 

cibernético encontrei reportagens, textos de blogs / jornais de relevância nacional e fotos 

compartilhadas em redes sociais. 

Meu segundo ponto de partida foi conversar com o próprio Roque. Inicialmente pensava 

em gravar o próprio homenageado em seu ambiente de trabalho, assistindo alguns vídeos que ele 

produziu e participou com seus comentários. No entanto, entre o final do ano de 2019 e início de 

2020, Araújo ainda estava organizando sua sala na DIMAS, que agora está instalada no Pelourinho. 

Muitos equipamentos, vídeos e arquivos ainda estavam encaixotados. Planejei fazer a filmagem 

em março de 2020, após o Carnaval e o retorno das aulas na UFBA.  Contudo, em março de 2020 

houve o início da Pandemia da COVID 19 e o Brasil estava em um momento epidemiológico 

delicado, resultando no fechamento da economia e dos órgãos públicos.  

Na terceira etapa da pesquisa por arquivos, procurei possíveis produtos audiovisuais no 

CEDOC, da TVE Bahia, e examinei a partir de palavras-chave que tivessem relação com o projeto. 

Os termos utilizados foram “Roque Araújo”, “Glauber Rocha”, “cinema novo”, “ciclo de cinema”, 

“cinema baiano”, “cinema na Bahia”, “festivais”, “audiovisual”. Encontrei pouquíssimas 

referências, sendo a mais importante uma entrevista de Roque para o programa Perfil e Opinião, 

apresentado por Denny Fingergut, que me auxiliou na escrita de partes deste memorial.  

De modo geral, a internet me abasteceu com boas imagens, embora a família Araújo tenha 

me cedido imagens até então perdidas. Quando começou a diminuir o contágio da COVID-19 em 

Salvador, fui a residência de Roque para pegar uma pasta plastificada com uma coleção de recortes 

de jornais, revistas, fotos, folhetos, documentos antigos, carteiras de identificação e certificados de 

suas participações em palestras, festivais e homenagens.   
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5   MONTAGEM E EDIÇÃO 

 

Fazer um documentário não demanda apenas gravações, capturas e colecionar imagens de 

arquivos, mas é também montar uma narrativa que se adeque ao desejo do realizador ou caminhe 

pelo tema o qual pretende mostrar. Neste projeto, “No Tempo de Roque: História e Memória”, fiz 

o roteiro em modo decoupagem para que o profissional de edição pudesse visualizar mentalmente 

e assim facilitar seu trabalho na organização de arquivos na timeline do software Adobe Premiere 

Pro. O objetivo desse procedimento foi ajudar na construção da narrativa, onde fui idealizando 

tabelas (Apêndice II) para melhor organização.   

Entregue a Ihago Allech O. Viana, profissional escolhido para montar o documentário “No 

Tempo de Roque: História e Memória”, as tabelas foram compartilhadas, assim como imagens, 

vídeos, pastas pelo Google Drive. Vale ressaltar que Ihago também conhece Roque e trabalhou 

com ele na DIMAS como estagiário. Desde o início do projeto, sabia que teria que explorar as 

ideias de memória e homenagem. Para isso, dividi o filme em algumas partes e, com a ajuda de 

Ihago, organizamos da seguinte forma: 

 

Parte 1 - Introdução do documentário: como conheci Roque Araújo e os primeiros passos 

no audiovisual depois da minha formação acadêmica no BI em Artes. Breve apresentação do 

personagem homenageado.   

 

Parte 2 - Título do filme e filmes que Roque Araújo participou dentro do Ciclo de Cinema 

na Bahia, além do início da trajetória do personagem no audiovisual. Roque deixa a função de 

eletricista-chefe do Teatro Castro Alves  para seguir sua recente paixão, o cinema.    

 

Parte 3 - As várias funções de Roque Araújo no Cinema: Para além de eletricista, Araújo 

exerceu outras funções e produziu seus próprios filmes. Enfim, a importância deste personagem 

para o meio cinematográfico. 
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Parte 4 - Relacionamento com Glauber Rocha: A amizade e a confiança entre Roque Araújo 

e Glauber Rocha. Aqui também é inserido os filmes que Araújo produziu em homenagem ao amigo 

junto com a família Rocha. 

 

Parte 5 - Homenagem e memória:  A desvalorização e a valorização da geração atual para 

aqueles  que os antecedem. Nesta parte falamos da importância de homenagear Roque Araújo 

atualmente. 

 

Parte 6 - Museu de Cachoeira-BA: Valorização e desvalorização do espaço.  As reais 

dificuldades vivenciadas por Roque com o Museu. 

 

Parte 7 - Final:  Créditos e informações inerentes ao homenageado.  

  

A ideia é mostrar o trajeto do homenageado e fazer um recorte sobre a minha visão diante 

deste cineasta que está para além de um simples técnico do cinema. Entre as partes citadas 

anteriormente são inseridas imagens dos dias em que estive na cidade de Cachoeira visitando o 

museu,  dando ênfase a  mise-en-scène do personagem neste ambiente. As vozes em off são 

importantes porque explicam a minha perspectiva sobre a história do personagem, além de ser uma 

eficaz ferramenta para dar liga e o entendimento de algumas cenas ao expectador.   

Já a música escolhida, a trilha principal do filme A grande feira (1961), cuja composição é 

de Antônio Remo Usai, dá ritmo à trama. Ela foi selecionada por estar o tempo todo em foco 

durante as gravações no Museu. Roque Araújo deixava sempre as TVs ligadas com  os trechos do 

longa O cinema foi a feira (2016), de Paulo Hermida, que traz trechos referentes ao filme A Grande 

Feira (1961). A música ficou fixada em minha mente de tal forma que quando pensava na ida a 

Cachoeira durante a narrativa deste projeto, era impossível não relacionar os momentos vividos 

com a trilha impactante de um dos filmes mais importantes do cinema baiano.  

No final,  após 3 decoupagens, entre remanejar, retirar e incluir arquivos, o filme resultou 

em  aproximadamente 30 minutos no total. O título foi pensado no final da montagem, após o editor 

Ihago Allech O. Viana perceber que como Roque havia feito uma homenagem para o amigo 

Glauber Rocha (No Tempo de Glauber - 1986), poderíamos homenagear Araújo a partir do retrato 

dos tempos vividos pelo mesmo no cinema. O título também traz referência ao tempo como 
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memória, de alguém que passou por vários momentos históricos do cinema, como também nos 

permite questionar sobre o agora, pelo fato de Araújo estar lutando todos os dias pelo 

reconhecimento de seu Instituto, representado, principalmente, pelo Museu instalado em 

Cachoeira.  

 

6   ORÇAMENTO  

 

Fazer qualquer projeto demanda investimentos. No filme “No Tempo de Roque: História e 

Memória” foi investido R$ 1.370,24 com recursos próprios, e divididos a partir das seguintes 

demandas: 

 

Itens descrição  valor un quant valor total  

Equipamentos Câmera, tripé, 

iluminador, 

microfone, 

carregador camera 

00,00 - 00,00 

Uber Para obtenção e 

devolução de 

equipamentos, fazer 

entrevistas e pegar  

arquivos 

300,00 10  300,00 

Passagens Ida e volta a cidade 

de Cachoeira (Ba) 

28,52  2 57,04 

Taxas de 

embarque 

Ida e volta a cidade 

de Cachoeira (Ba) 

2,00 2 4,00 

Hospedagem 2 dias em Cachoeira 120,00 2 240,00 

Alimentação 2 dias em Cachoeira 75,00 2 150,00 

Baterias tipo AA Para o iluminador 4, 80 3 19,20 

Edição e 

Montagem  

 450,00 1 450,00 

Outras demandas  150,00 1 150,00 

Total R$ 1.370,24 
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O documentário “No Tempo de Roque: História e Memória”, assim como a pesquisa 

realizada, é importante para as artes, principalmente no segmento audiovisual.  Por mais que Roque 

Araújo seja conhecido entre a comunidade do cinema baiano, há sempre a necessidade de lembrá-

lo e reafirmar a sua presença na história da cinematografia brasileira. Além disso, também é 

importante aprofundar o conhecimento sobre Roque Araújo no meio acadêmico e esse produto 

final consegue mostrar justamente as nuances que formam a carreira do homenageado.  

Este trabalho final trouxe aprendizados para minha vida pessoal e profissional. Como 

estudante e futura produtora, despertou o desejo de fazer mais por pessoas como Roque, que vive 

seu sonho solitário e precisa de apoio, de um impulso para sair de uma utopia ou de um projeto 

para a realização, a ação em si.  Quanto a uma aprendiz dentro no cinema, posso dizer que estou 

diante de um mestre. Na breve convivência com Araújo, percebi que o cinema tem de estar além 

do ego, precisa perceber o mundo ao redor, com olhos nus, sem predefinição.   

Outra possibilidade que este documentário deixa para quem assiste é a necessidade de 

entender a memória. O produto permite ao telespectador se questionar o motivo pelo qual algumas 

histórias contadas pelas pessoas mais velhas são desprezadas pelos mais novos.  A homenagem na 

sociedade ocidental ocorre somente quando os homenageados não estão mais presentes. O 

reconhecimento, normalmente, não é realizado. Por isso, este TCC é uma demonstração de respeito 

e admiração a este cineasta  que ainda tem muitas memórias para dividir.   

A maior dificuldade encontrada durante a pesquisa foi fazer a produção sozinha. Embora 

tenha tido ajudas pontuais de alguns amigos e colegas de profissão, ter que ser a principal 

responsável pela construção deste produto foi desafiador. Além disso, a própria dificuldade 

financeira, ao ter que administrar um valor ínfimo para fazer o máximo possível, também foi outro 

fator complicador. A própria pandemia, que deixou a sociedade paralisada, também atrapalhou os 

planos inicialmente pensados. 

Enfim, espera-se que os espectadores entendam, a partir deste documentário, a importância 

de Roque Araújo para o cinema baiano e brasileiro. Que todos possam vivenciar o mesmo sonho 

que ele, sem esquecer que nada é tão novo quanto pensamos.  E Roque é e será minha referência 

dentro do cinema baiano e Brasileiro. Viva a Roque  
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ANEXO I - FILMOGRAFIA 

 

A CIDADE DAS MULHERES. Direção: Lázaro Faria. Brasil. 2005, 72 min.Cor 

A IDADE DA TERRA. Direção: Glauber Rocha. Brasil. 1980, 140 min. Cor 

A GRANDE FEIRA. Direção: Roberto Pires, Brasil,  1961, 91 min. Pb  

A MULHER DE TODOS. Direção: Rogério Sganzerla, Brasil, 1969, 93 min. Pb 

BAHIA DE TODOS OS SANTOS. Direção: Trigueirinho Neto. Brasil 1960, 100 min.Pb 

BAILE PERFUMADO. Direção: Lírio Ferreira e Paulo Caldas. Brasil, 1996, 93 min. Cor 

BARRAVENTO. Direção: Glauber Rocha. Brasil. 1961, 80 min. Pb 

BRASIL ANOS 2000. Direção: Walter Lima Junior. Brasil. 1969. 95 min. Cor  

CABRA MARCADO PARA MORRER. Direção: Eduardo Coutinho. Brasil. 1984. 119 min. 

Cor/Pb 

CAPRINOS E OVINOS DO NORDESTE BRASILEIRO. Direção: Roque Araújo. Brasil. 

1979.sem minutagem. Cor 

 CASCALHO. Direção: Tuna Espinheira. Brasil, 2004, 104 min. Cor 

CORNETEIRO LOPES. Direção: Lázaro Faria. Brasil, 2003, 21 min. Cor 

CRUZ NA PRAÇA. Direção: Glauber Rocha. Brasil. 1959, Sem minutagem. Pb  

DEMOCRACIA EM VERTIGEM. Direção:Petra Costa,  Brasil, 2019, 121 min. Cor 

DEUS E O DIABO NA TERRA DO SOL. Direção: Glauber Rocha, Brasil, 1964, 120 min. Cor 

FAKIR. Direção: Helena Ignez, Brasil,  2019, 92 min. Cor 

GLAUBER O FILME, LABIRINTO DO BRASIL.Direção: Sílvio Tendler, Brasil, 2003, 98 

min. Cor/Pb 

GLAUBER ROCHA EM DEFESA DO CINEMA BRASILEIRO. Direção: Roque Araújo, 

Brasil, 2012, 100 min. Cor/Pb 

HOMECOMING -A FILM BY BEYONCÉ. Direção: Beyoncé. Estado Unidos, 2019,  137 min. 

Cor 

LAMPIÃO, O REI DO CANGAÇO. Direção: Carlos Coimbra, Brasil, 1964, 100 min. Cor 

LEONEL MATTOS EM VINTE E QUATRO QUADROS POR SEGUNDO. Direção: Tuna 

Espinheira, Brasil, 2009, 10 min. Cor   

MACUNAÍMA. Direção Joaquim Pedro de Andrade, Brasil, 1969, 110 min. Cor  

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADrio_Ferreira
https://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Caldas
https://en.wikipedia.org/wiki/Beyonc%C3%A9
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MANDACARU VERMELHO. Direção: Nelson Pereira dos Santos, Brasil, 1960, 78 min. Pb  

MANDINGA EM MAHANTTAN. Direção: Lázaro Faria. Brasil, 2004, 55 min. Cor 

MESTRE MOA, PRESENTE!. Direção: Carol Canguçu, Brasil, 2019. 32 min, Cor 

NO TEMPO DE GLAUBER. Direção: Roque Araújo, Brasil, 1986,  150 min. Cor 

O BANDIDO DA LUZ VERMELHA. Direção:Rogério Sganzerla, Brasil, 1968, 92 min. Pb 

O CAIPORA. Direção: Oscar Santana, Brasil,  1964, 113 min. Pb 

O CINEMA FOI A FEIRA. Direção:Paulo Hermida, Brasil, 2016, 76 min. Cor/Pb 

O DENDÊ. Direção: Roque Araújo, Brasil, 1979, 11 min. Cor 

O DRAGÃO DA MALDADE CONTRA O SANTO GUERREIRO. Direção: Glauber Rocha, 

Brasil, 1969, 95 min. Cor 

O FIO DA MEMÓRIA. Direção: Eduardo Coutinho. Brasil, 1991. 120 min. Cor 

O GRITO DA TERRA. Direção: Olney São Paulo, Brasil,  1964, 83min. Pb 

O HOMEM QUE COMPROU O MUNDO.Direção: Eduardo Coutinho, Brasil, 1967, 90 min. 

Pb  

O PADRE E A MOÇA. Direção: Joaquim Pedro de Andrade, Brasil, 1966, 90 min. Pb 

O PAGADOR DE PROMESSAS. Direção: Anselmo Duarte, Brasil, 1962, 91 min. Pb  

 O REI DO MILAGRE. Direção: Joel Barcellos, Brasil,  1971, 85 min. Pb 

O SAL DA TERRA. Direção: Wim Wenders, Juliano Ribeiro Salgado, Brasil e França, 2015, 110 

min. Cor  

ORIXÁS DA BAHIA. Direção: Lázaro Faria, Brasil, 2000, 41 min. Cor 

ÒRUN ÀIYÉ - A CRIAÇÃO DO MUNDO. Direção Jamile Coelho, Brasil, 2015, sem 

minutagem. Cor  

OS DEUSES E OS MORTOS. Direção: Ruy Guerra, Brasil, 1970, 97min. Cor  

OS HERDEIROS. Direção: Cacá Diegues, Brasil, 1970, 103 min. Cor 

OURICURI. Direção: Roque Araújo, Brasil, 1979, sem minutagem. Cor 

PÁTIO. Direção: Glauber Rocha, Brasil,  1959, 11 min. Pb 

REDENÇÃO. Direção: Roberto Pires, Brasil, 1958, 60 min. Pb  

REMASTERED: WHO SHOT THE SHERIFF. Direção: Kief Davidson, Estados Unidos, 2018, 

57 min. Cor 

RIO, 40 GRAUS.  Direção: Nelson Pereira dos Santos, Brasil, 1955, 100 min. Pb( 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-37/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-638925/
https://www.imdb.com/name/nm0203400/?ref_=tt_ov_dr


 

40 
 

RITA CADILLAC, A LADY DO POVO. Direção: Toni Venturi, Brasil, 2007, 90 min. Cor 

SEARA VERMELHA. Direção: Alberto D’ Aversa, Brasil, 1964, 113 min. Pb   

SUPEROUTRO. Direção: Edgard Navarro, Brasil, 1989, 45min. Cor 

TIRO, UM DISPARO DE PRAZER E MORTE. Direção: Juca Fonseca e Roque Araújo,Brasil, 

2012, 52 min. Cor 

TOCAIA NO ASFALTO. Direção: Roberto Pires, Brasil, 1962, 94 min. Pb 

TRÓPICOS. Direção: Giovanni Amico, Brasil e Itália, 1967, sem minutagem. Pb  

UM DIA NA RAMPA. Direção: Luiz Paulino dos Santos, Brasil, 1960, 10 min. Pb  
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ANEXO II – CARTA ABERTA PUBLICADA NO PERFIL DE ROQUE ARAÚJO NO 

FACEBOOK 

 

Carta aberta escrita no dia 17 de maio de 2019 e postada dia 06 de junho de 2019. Facebook 

oficial de Roque Araújo.  Disponível em: < www.facebook.com/roque.araujo.355/ .>Acesso dia 

28 de junho de 2019.  

 

http://www.facebook.com/roque.araujo.355/
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APÊNDICE I – VISITA AO MUSEU ROQUE ARAÚJO 

 

Visita ao Museu em Cachoeira (Ba). Da Esquerda para direita:  Poliana Oliveira, Vitória Régia 

Sampaio, Roque Araújo, Talita Cerqueira e Heibe Santana.  
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 Jamile e Roque Araújo                                                 Helena Ignez 

 

                    

 

 

  Oscar Santana                                                                               Lázaro Faria 
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Adallyz Araújo  (filha de Roque Araújo) 

          
 

 

Da esquerda para direita: Etuane Araújo (filha de Roque), Roque Araújo e Sheila Araújo (esposa 

de Roque) 
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APÊNDICE II - DECOUPAGEM 

 

Tabela de Decoupagem -  Corte Final 

 

    Tabela de Decoupagem - Decoupagem geral dos arquivos 


