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Cineasta Torquato Joel ministrará Oficina de Cinema durante FEMOCS - Festival de 

Movimentos, Corpo, Sabores e Sons 
  

O cineasta Torquato Joel ministrará nos dias 07, 08 e 09 de novembro a oficina Introdução à Linguagem do 

Cinema, dentro da programação do Festival de Movimentos, Corpo, Sabores e Sons (FEMOCS). O festival, 

que oferecerá 15 oficinas (teatro, dança, pintura indígena, quadrinhos mergulho e atividades circenses, entre 

outras), é direcionado aos alunos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e acontecerá na segunda 

semana do próximo mês de novembro, na Praça de Esportes do Departamento de Educação Física, 

localizado no Centro de Ciências da Saúde (CCS), das 9h ao meio-dia. A exceção será a Corrida dos 

Universitários, que acontecerá no dia 09 às 7h. 

 

Torquato Joel Trabalhou em diversos curtas como roteirista, assistente de direção e consultor de direção. 

Entre os destaques na sua produção estão os curtas O Verme na Alma (1998), Passadouro (1999), 

Transubstancial (2003), Gravidade (2006), Aqui (2007) e Estes (2009).  Alguns destes filmes foram 

premiados em festivais brasileiros (Brasília, Gramado, Festival Internacional de Curtas de São Paulo, além 

da participação em festivais no exterior como Huesca e Rotterdam).  

 

Atualmente, Torquato é coordenador geral do Projeto ViAção Paraíba, de difusão de audiovisual no interior 

do estado, e do Laboratório para Jovens Roteiristas do Interior Paraibano (Jabre). Nascido em Sousa, 

Paraíba, Torquato é bacharel em Comunicação Social (Jornalismo) pela Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB). Estudou cinema no Atelier de Cinema Direto da UFPB e na Association Varan (Paris, França).  

 

O minicurso sobre cinema, oferecido no FEMOCS, abordará noções básicas da linguagem, apresentando o 

processo de construção de um filme a partir do roteiro. Aos participantes serão apresentadas informações 

sobre forma e conteúdo do audiovisual, processo de criação do roteiro (para filmes de ficção), ideia, story-

line, argumento, estrutura, tratamento, roteiro final (literário e técnico). E sobre o processo de criação de um 

roteiro para documentário serão apresentadas noções sobre ideia, story-line, plano de gravação ou filmagem, 

roteiro de edição (montagem), narratologia, dramaturgia, construção de personagens e analisados filmes de 

curta-metragem.  

 

FEMOCS - O FEMOCS é uma realização da Rede Paraíba em Movimento, vinculada ao Laboratório de 

Estudos sobre Lazer, Cultura, Esporte, Turismo e Sociedade do Departamento de Educação Física do Centro 
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de Ciências da Saúde (LACESTUS/DEF/CCS) e da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários 

(PRAC), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  

 

Além de Introdução à Linguagem do Cinema, outras oficinas oferecidas serão: Defesa Pessoal, Iniciação ao 

Jogo de Tênis, Iniciação ao Badminton, Ballet para Adultos, Comunicando por Quadrinhos, Atividades 

Circenses, Ritmos, Dança Contemporânea, Descubra o Mergulho, Iniciação a Ginástica Artística para 

Adultos, Danças Tradicionais, Pintura Corporal Indígena, Fazer Teatro: por que não? e Corrida para os 

Universitários. 

 

Rede Paraíba em Movimento – O FEMOCS integra uma das quatro ações que fazem parte da Rede 

Paraíba em Movimento, criada em agosto deste ano, com a missão de promover o lazer, a qualidade de vida 

e o desenvolvimento nos territórios paraibanos, por meio das práticas físico/esportivas, do turismo e da 

cultura. A proposta é compartilhar os saberes, pensares e fazeres entre as universidades (além de outras 

instituições), os sistemas produtivos, as instituições e os grupos sociais.  

 

 
 

 


