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Em 2012 a TV Caiçara atingiu um novo patamar na exibição Audiovisual
Independente do Brasil, chegamos a marca de 290 filmes, começamos
também a exibição de 6 web séries, publicação de entrevistas com
profissionais do independentes, além de realizar a 1ª Mostra de Cinema
Independente Caiçara, que premiou o melhor curta em Agosto na Lapa,
Rio de janeiro.
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Após 3 anos de existência, hoje a TV Caiçara, se apresenta como uma janela para
produtores independente de todo Brasil, que desejam ter suas produções exibidas. Somamos
esse ano, mais de 290 produções entre, Ficção ( Longa, Média e Curta Metragem),
Documentário, Animação, Clipe e Web Série.
Conheça algumas das atividades no ano de 2012.
•

189 novas produções audiovisuais catalogadas e em exibição;

•

89 profissionais cadastrados de 16 estados distintos do Brasil;

•

Exibição de 6 Web Séries;

•

Realização da 1ª Mostra de Cinema Independente Caiçara, no bairro da Lapa, Rio
de Janeiro.

•

13 matérias publicadas;

•

4 exibições especiais.

•

12 edições publicadas da Revista TV Caiçara;

•

Mais de 24.018 visualizações em nossos filmes.
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PRODUÇÕES CATALOGADAS EM 2012
Foram catalogadas no período de Janeiro a Dezembro de 2012, 189 produções, o que nos
levou a alcançou um crescimento de mais de 90% em relação ao ano de 2011.
Tabela de produções dividida por gênero:

Gênero

Quantidade de filmes

Comédia
Drama
Suspense
Outros
Esporte
Musical
Ficção
Educacional
Experimental
Terror
Aventura

36
16
20
13
6
23
10
11
5
3
1

Dados de Janeiro a Dezembro 2012
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Tabela de produções dividida por Categoria:

Categoria

Quantidade de filmes

Curta - Metragem
Média - Metragem
Longa – Metragem
Séries
Documentários
Animação
Clipes
Outros

83
11
5
54
14
7
9
6

Dados de Janeiro a Dezembro 2012
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PROFISSIONAIS CADASTRADOS
Cadastramos 89 profissionais (produtores, diretores, atores, editores, entre outros), de 16
estados distintos do Brasil, está distribuição nos da à oportunidade de conhecer
profissionais de diversas regiões, descentralizando o mercado dos grandes centros.
Com essa ampla distribuição, conseguimos dar visibilidade a profissionais distantes dos
grandes centros que encontram dificuldades de exibir seus projetos, profissionais de cidades
como Jacobina – BA, Nova Ponte – MG, Bacarená – PA, Cubati – PB, Tefé – AM, entre
outros, puderam exibir para todo Brasil um pouco da cultura existente em sua região.

Estado
AC
AL
AM
BA
CE
ES
MA
MG
PA
PB
PR
RJ
RN
RS
SC
SP

Cadastros
1
1
1
3
2
1
1
8
1
3
2
31
3
6
2
23

Dados de Janeiro a Dezembro 2012
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WEB SÉRIES
Em parceria com produtores independentes, a TV Caiçara, exibiu 6 Séries este ano, que
renderam 54 episódios, são séries que divertem, educam e apresentam novos profissionais
da cultura que atuam em diversas ramos.
Essa abertura para Web Séries, fortalecem o audiovisual como uma industria, a cada
episodio diversas pessoas são movimentadas, gerando ocupação e criando novos
profissionais do audiovisual.
Série como “Oficina Etnográfica”, produzida no interior do Espírito Santo, ajuda a jovens
ter um novo contato com o cinema, o “Acontece em Curitiba”, ganhou mais um espaço e
além da internet, agora passa a circular em rede de televisão para todo o Brasil, o “Cultne”
abre espaço para a cultura negra ser mais conhecida e divulgada, séries como “Intrusos”
tira do anonimato, cidades lindas, com Baracena no Pará, e Jessica Flores de 15 anos, tem
sua oportunidade de contar para todos o que se passa na cabeça de uma adolescente do Rio
Grande do Sul, de forma livre e espontânea.

Oficinas Etnográficas
A série que contêm 20 episódios, visitou 20 cidades do interior do Espírito Santo, onde os
produtores Felipe Corrêa e André Cavalcante, realizaram uma oficina de audiovisual
durante 7 dias com os jovens e ao final dessas oficinas, os participantes são convidados a
produzir um documentário sobre sua região.
Essa série e de suma importância, não só para o Espírito Santo, mas para todo o Brasil,
através delas conhecemos histórias que poderiam ficar esquecidas caso não fosse à
iniciativa desses produtores.
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=1

Cozinha do Rock
Produzida pela Audiovisual, produtora independente do Paraná, a web série entrevista em
cada episódio uma banda no cenário alternativo brasileiro. As entrevistas acontecem na
cozina da banda entrevistada, onde os integrantes tem a oportunidade de falar sobre seus
projetos, apresentar suas músicas e falar sobre suas influencias enquanto preparam uma
receita gastronômica.
Está série está no 3 episódios, e já contou com bandas do Paraná e do Rio de Janeiro.
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=3

Acontece em Curitiba
Claudia Cozzella, entrevista artistas que movimentam a cena cultural em Curitiba, são
personalidades da música, teatro, cinema e outras atividades relacionadas, que tem espaço
para divulgar suas obras e seus trabalhos em busca de reconhecimento.
Está série foi selecionada para virar série de TV, e em 2013 ganhará um espaço semanal em
um canal de TV a Cabo, onde continuará esse trabalho de divulgação de artistas sobre tudo
independentes.
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=6

5

4 mil beijos
Protagonizado pela jovem de 15 anos Jessica Flores do Rio Grande do Sul, a série traz toda
semana um episódio novo, onde ela comenta situações engraçadas que acontecem em nosso
dia-a-dia.
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=4

Cultne
O Cultne produzido pelo Acervo Digital de Cultura Negra Brasileira, exibe uma vez por
semana um vídeo sobre personalidades da cultura negra que movimentam o cenário
cultural de nosso país. A web série tem o papel importante de divulgar essa cultura que
está no Brasil desde sua colonização e ainda hoje encontra muitas dificuldades de se
expandir.
São profissionais como escritores, músicos, cineastas, produtores entre outros que tem o
espaço aberto para divulgar seus trabalhos e pensamentos.
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=7

Intrusos
Web série de 6 capítulos, foram exibidos 3 até o momento, realizado por Lucas Oliveira de
Jesus, de Barcarena no Pará, a história ficcional, apresenta jovens que gravaram em 3 dias
essa web série que mistura um praia paradisíaca pouco conhecido do Pará, com efeitos
especiais.
Link: http://tvcaicara.tv.br/series/serie_detalhe.php?&id=5

1ª Mostra de cinema independente Caiçara
http://tvcaicara.tv.br/mostra2012/participantes.php

Em agosto de 2012 a TV Caiçara, consegue realizar sua primeira mostra, pela primeira vez
a TV Caiçara sai da internet e temos nosso primeiro encontro físico, onde os envolvidos no
projeto podem se conhecer e trocar informações.
A mostra aconteceu na Rua da Lapa, 197 – Lapa – Rio de Janeiro, um dos pontos mais
populares do Brasil.
Programação:
Data: 11/08/2012 ( Sábado ) - 18:00
18:00 – Inicio da mostra com exibição de Musicais cadastrados na TV Caiçara;
18:50 – Apresentação da Mostra;
19:00 – Exibição do Média Se eu não tivesse amor - Geysa Chaves ;
19:30 – Exibição do Doc. Relatos de Queimado - Dir. Felipe Corrêa;
19:50 –Debates com convidados;
20:20 – Exibição dos filmes finalistas que concorrerão ao prêmio;
20:30 – Apresentação e Premiação dos finalistas;
22:30 – Finalização
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Flyer da 1ª Mostra de cinema independente Caiçara (frente)

Flyer da 1ª Mostra de cinema independente Caiçara (Trás)
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Detalhe da mostra
•

Foram escritos 34 filmes (Ficção, Documentário e Animação) de até 20 minutos;

•

Dos 34 8 foram selecionados para a exibição no Espaço Cine Virtual, local onde foi
realizada a mostra;

•

O Curta, Kit Terror foi escolhido o melhor filme da mostra pelo júri técnico
responsável;

•

O documentário, Se eu não tivesse amor de Geysa Chaves do Rio de Janeiro, que
conta a história de criminosas detidas no presídio feminino, foi escolhido para uma
apresentação especial de média metragem;

•

Relatos de Queimado de Felipe Corrêa do Espírito Santo, que relata a história da
cidade de Queimados, onde ocorreu uma revolta por parte de escravos, na época da
colonização, foi escolhido para uma apresentação especial de curta-metragem;

•

Geysa Chaves do Rio de Janeiro e Felipe Corrêa do Espírito Santo, porem conversar
com os presentes da mostra sobre sues filmes;

•

Reunimos na mostra diversos profissionais, na maioria independente, que puderam
trocar informações e criar novos laços;

•

Profissionais como Felipe Corrêa, teve a primeira oportunidade de estar no Rio de
Janeiro e exibir uma das suas produções;

•

Kit Terror deu ao diretor do filme, Rafael Aguilar de Minas Gerais, um final de
semana na Pousada Imperial de Mangaratiba, além de vencer ter seu filme pela
primeira vez premiado em uma mostra;

Publicação de matérias
http://tvcaicara.tv.br/todas_entrevista.php

Além de entreter o cinema e um grande formador de opinião, por isso, publicamos sempre
novos artigos e entrevistas, onde trazemos a tona questões importantes não só para o
cinema mais para a sociedade Brasileira.
Em 2012 fora 13 publicações, o primeiro foi uma entrevista com Raphael Chiavegati
produtor do longa-metragem Peões Descartaveis, ele pode exibir seu filme e contar todo os
bastidores da realização do mesmo, as dificuldades para gravas, o orçamento do filme além
da experiência adquirida.
No mês seguinte apresentamos os irmãos Cortez, que estavam finalizando o seu filme e
procuravam distribuidores no difícil mercado, Além dessas outras como Marião, produtor
independente, que começou no cinema em 1969 e Elias F. Pacheco que deu dicas de como
fazer uma animação para cinema.
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Com essas matérias damos oportunidade a profissionais se expor suas ideias e
pensamentos, também conseguimos aprender muito com o passado do cinema com Marião e
o futuro na animação com Elias Pacheco.

Exibição especial
Procuramos também dar voz a questões importantes na nossa sociedade, e através dessas
produções realizadas no Brasil, podemos expressar ainda mais nossas opiniões. Como já
citado acreditamos no cinema como uma forma de forma opinião.
Foram 4 exibições especial em 2012
Especial mulher no cinema - Foram separados filmes que estão catalogados em nosso
site onde o tema principal era a mulher, com esses filmes tentamos levanta a questão da
mulher na sociedade, seu atual, suas lutas e vítorias.
http://tvcaicara.tv.br/entrevista.php?id=11
Dia do cinema nacional – Com uma grande campanha de divulgação no dia 19 de junho,
exibimos os filmes mais vistos na TV, estes espaço continua disponível sempre atualizado
com alguns dos principais filmes.
http://www.tvcaicara.tv.br/especial/dia_cinema.php
Especial das Crianças – Exibimos nesse especial filmes onde a infantis, onde a criança
está no centro da história, são filmes feito e pensado nelas que são o futuro do Brasil, com
isso aproximamos esses do cinema nacional.
http://www.tvcaicara.tv.br/especial/dia_das_criancas.php
Especial Consciência Negra – Foram selecionados filmes que falam da cultura negra no
Brasil, hoje são muito poucas as produções com referência negra no Brasil, selecionamos
filmes que contam a história dessa que segundo o IBGE já representa 50% do Brasil.
http://www.tvcaicara.tv.br/especial/dia_das_criancas.php

Revista TV Caiçara
http://tvcaicara.tv.br/revista

A Revista TV Caiçara enviada mensalmente, através de mala-direta (email), para cerca de
9.000 profissionais de cinema, tem sido uma grande ferramenta de difusão do audiovisual
independente.
Todo mês são separados 4 filmes, 1 web série e 1 matéria para ser distribuídos para esses
profissionais que de alguma forma estão ligado ao audiovisual, com essa revista entregamos
o que temos de mais interessante, ao nossos cadastrado.
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Revista TV Caiçara - Dezembro/2012

Exibições em 2012
Graças ao poder de divulgação na internet, alçamos uma marca de 24.018 visualizações
somente na internet desses filmes, todos os 189 filmes cadastrados no nosso site em 2012
tiveram a oportunidade de ser visualizado por pessoas de diversas regiões não só do Brasil
como do Mundo.
Essas produções que poderiam ficar esquecidas estão em um site especializado, onde o foco
e a produção audiovisual, onde profissionais se encontram para testar suas produções e
crescer profissionalmente.
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Resumo de 2012
2012 foi um ano muito importante para o amadurecimento da TV Caiçara, sem nenhum
investimento financeiro por parte de empresas privadas ou publicas, conseguimos construir
um grande portal, que acolhe profissionais de diferentes regiões Brasileiras com o intuído
de exibir suas obras, além dos 89 profissionais cadastrados neste ano, também demos
oportunidade para a equipe desses profissionais, são atores, iluminadores, fotógrafos,
editores, motoristas entre outros, que somam esforços para a construção de uma grande
obra que agora está arquivada fazendo com que o tempo não apague esses esforços.
No ano de 2013, estaremos com o intuído de fortalecer ainda mais o cinema nacional e seus
profissionais.
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