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RESUMO 

Os  filmes  produzidos  por  Valêncio  Xavier,  chamados  por  ele  de  vídeos,  foram
experimentações de linguagens e narrativas que contribuem para revelar a vanguarda do
artista que teve como uma de suas referências as  ficções poéticas de  Alain Resnais.
Realizou filmes com os cineastas Eduardo Coutinho, Ozualdo Candeias, Silvio Tendler,
Eduardo Escorel,  entre  outros,  e  com os artistas  Poty Lazzarotto  e  Ronaldo Ducke.
Dedicou  quatro  décadas  à  pesquisa,  produção,  gestão  do  acesso  aos  filmes  para
espectadores e criação para os cineastas na cidade de Curitiba. 
Essa  pesquisa  busca  levantar,  através  da  realização  cinematográfica  de  Xavier,
elementos para análise dos filmes reconhecendo as obras como importantes no cinema
na cidade de Curitiba e ao lado de cineastas nacionais. Coloca-se como hipótese que as
obras hoje estariam nas categorias de Cinema de Invenção ou Marginal, documentário,
ficção, e ficção poética.
Objetivo geral: Pesquisar a trajetória e atuação de Valêncio Xavier na defesa do cinema
e sua produção cinematográfica de narrativa e estética de vanguarda na atualidade dos
temas, na criação de personagens e trazendo para a cena a realidade urbana/rural pelo
olhar do Outro.
Objetivos específicos:
• Buscar  elementos  dos filmes  A Visita  do Velho Senhor (1975);  O Monge da

Lapa, (1979); Caro Signore Felini (1980); O Corvo (1982); O Pão Negro – Um
episódio da Colônia Cecília (1993); Os 11 de Curitiba, todos nós (1995), em sua
relação dialógica com a Teoria do Cinema. 

• Analisar, através de documentos e entrevistas, a atuação dedicada do artista na
gestão dos espaços de produção e divulgação do cinema na cidade onde fundou
a atual Cinemateca de Curitiba.

Referencial teórico inicial O Discurso Cinematográfico, Ismail Xavier; a obra Esculpir
o  Tempo (2010)  de  Andrei  Tarkoviski;  a  Teoria  dos  Cineastas (2014)  de  Jacques
Aumont,  o  livro  Cinema,  Globalização  e  Interculturalidade (2010)  organização  de
Andréa França e Denilson Lopes. 
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