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RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como principal foco analisar o festival de cinema por meio dos conceitos de 

festa e dispositivo e assim mostrar como esse tipo de evento se torna uma instância 

autorizadora do cinema brasileiro, principalmente do gênero não ficcional. Para tanto, a 

primeira linha de análise traça uma abordagem histórico-antropológica que mostra a evolução 

da festa para o festival. A segunda, por sua vez histórico-filosófica, elucida a forma como esse 

tipo de evento se constitui um dispositivo, segundo os conceitos trazidos por Foucault, 

Deleuze e Agamben. Como dispositivo o festival é capaz de criar subjetivações nos sujeitos 

envolvidos e garantir a continuidade de produção e distribuição de filmes. O trabalho toma o 

Festival Internacional de Cinema Documentário É Tudo Verdade como caso exemplar e faz 

uma análise da estrutura das 15 primeiras edições do evento, realizadas de 1996 a 2010. 

Entendido como dispositivo, esse festival ocupa um lugar social determinante para a evolução 

ética e estética do gênero e para o aumento da visibilidade dos documentários. Mediante tal 

abordagem, é possível identificar no festival e nos filmes premiados vestígios dos discursos, 

capazes de reconstituir a memória social do documentário no Brasil no período de retomada 

do cinema nacional e de apontar uma noção expandida de verdade contida no cinema 

documentário. 

 

Palavras-chave: festival de cinema, dispositivo, festa, Festival É Tudo Verdade, cinema 

documentário, lugar social, memória social. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación se centra principalmente em analizar el festival de cine a través de los 

conceptos de fiesta y dispositivo y así mostrar como este tipo de evento se convierte em un 

órgano autorizador del cine brasileño, especialmente el género documental. Para tanto, la 

primera línea de análisis traza um enfoque histórico-antropológico que muestra la evolución 

de la fiesta para el festival. El segundo, en el tiempo histórico y filosófico, aclara cómo este 

tipo de evento constituye un dispositivo, de acuerdo con los conceptos presentados por 

Foucault, Deleuze y Agamben. Un dispositivo como el festival es capaz de crear 

subjetividades en los sujetos involucrados en el proceso y asegurar la continuidad de la 

producción y distribución de películas. El trabajo toma el Festival Internacional de Cine 

Documental É Tudo Verdade como un caso ejemplar y analiza la estructura de las primeras 15 

ediciones del evento, llevadas a cabo entre 1996 y 2010. Entendido como un dispositivo, el 

festival ocupa un lugar social determinante en la evolución ética y estética del género y para 

aumentar la visibilidad de los documentales. A través de este enfoque, podemos identificar en 

el festival y en las películas ganadoras huellas de discursos, capaces de reconstituir la 

memoria social del documental brasileño en el período de recuperación del cine nacional y 

señalar una noción expandida de realidad contenida en el cine documental. 

 

Palabras clave: festival de cine, dispositivo, fiesta, Festival É Tudo Verdade, cine 

documental, lugar social, memória social. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Com o objetivo de presenciar a realização de um grande festival de cinema e observar 

as relações geradas por ele, compareci a décima nona edição do Festival Internacional de 

Cinema Documentário É Tudo Verdade, realizada em São Paulo em abril de 2014. Tal edição 

do maior festival do gênero na América Latina não será foco da pesquisa posterior, mas foi 

essencial para verificar in loco a ocorrência do evento. A décima nona edição reuniu 77 filmes 

de 26 países diferentes e ocorreu concomitantemente nas cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro. Durante a participação no evento foi possível fazer uma rápida observação do 

funcionamento e realização de um festival de tal magnitude. As sessões de filmes gratuitas 

foram realizadas durante uma semana na sala da Livraria Cultura, na região central da cidade. 

Durante os três dias em que compareci ao evento foi possível ver pessoas de várias idades e 

pertencentes a diferentes classes sociais nas sessões, desde jovens que pareciam ter acabado 

de sair de uma sala de aula de uma universidade, carregando livros e cadernos; até senhores e 

senhoras. A sala se encontrava com público mediano, mesmo durante as tardes dos dias de 

semana. Mas em outras oportunidades, como nas sessões de abertura e premiação, o público 

encheu a sala, segundo dados divulgados na imprensa.  

 

 

Identidade visual da décima nona edição do É Tudo Verdade (Divulgação)
 2

 

 

A edição de 2014 se mostrou um momento relevante para a discussão sobre o cinema 

documentário, pois o evento é capaz de criar uma atmosfera propícia a isso. Além da presença 

                                                      
2
 As imagens inseridas neste trabalho são meramente ilustrativas, tanto as que estão no corpo da dissertação 

quanto as que estão em anexo. Não está entre os objetivos da presente pesquisa realizar análises de fotografias, 

cartazes ou imagens de divulgação do Festival É Tudo Verdade. 
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na sala de projeção, outras características dos participantes demonstravam o grande interesse 

pelas obras não ficcionais. Até no café localizado ao lado da sala ou pelos bancos onde 

esperavam a próxima sessão as pessoas não deixavam de falar sobre cinema, principalmente 

sobre o gênero documental. Era comum ver pessoas comentando sobre os filmes exibidos ou 

as obras e os diretores apontados nos catálogos e jovens realizadores com cópias de obras 

embaixo do braço a procura de interessados. Até mesmo a relação entre realizadores e público 

é diferente em um festival. É possível ver espectadores conversando com cineastas sobre as 

obras e até mesmo realizadores- como fez um cineasta francês- que chegam a divulgar o 

endereço de e-mail para que as pessoas opinem sobre os filmes. 

Com a participação no É Tudo Verdade, podemos observar que a realização de um 

festival de cinema é um momento propício para reunir pessoas interessadas em conhecer mais 

sobre a produção cinematográfica: realizadores, estudantes, pesquisadores, cinéfilos e 

espectadores de cinema em geral. Todos esses participantes, em diferentes medidas, se 

integram às sessões de filmes, debates, oficinas e demais atividades que podem ser realizadas 

durante um festival. O clima desse tipo de evento é de suspensão parcial das atividades 

rotineiras para se dedicar a um foco principal: o cinema. Os sujeitos passam a se dedicar a 

assistir às obras inscritas e debater sobre elas e sobre o cinema; até mesmo os intervalos são 

momentos propícios para falar sobre o meio cinematográfico e para conhecer outros 

interessados no tema. 

 Os participantes de um festival têm a chance de assistir a filmes nacionais que ainda 

não chegaram ao circuito comercial, e que talvez nem cheguem, e também às obras 

internacionais independentes que dificilmente alcançariam o grande público de outra maneira. 

Da mesma forma, tanto os espectadores quanto os realizadores iniciantes podem aprender 

mais sobre a produção cinematográfica por meio de debates e oficinas com especialistas e 

cineastas. Outra oportunidade oferecida ao público é poder conhecer os realizadores das obras 

inscritas no evento e até mesmo falar sobre seus gostos e percepções diretamente para quem 

fez a obra. Já para os cineastas é uma chance de ter acesso ao público de forma direta, 

conhecer a opinião dos espectadores e também de conhecer pessoas do meio, trocar opiniões e 

divulgar suas obras. 

Da mesma forma, foi possível notar que o festival ainda representa uma atividade de 

grande relevância no meio cinematográfico e para impulsionar a produção e recepção de 

filmes nacionais, que enfrentam uma dificuldade crônica na distribuição e exibição e que 

estão sempre ameaçados pelas grandes produções internacionais, as quais ocupam a quase 

totalidade das salas de cinema e atraem mais atenção do público.  Esses eventos demonstram 
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ser uma importante janela de exibição para obras cinematográficas nacionais e para obras 

internacionais independentes, principalmente para gêneros como o curta-metragem, a 

animação e o documentário. Para os gêneros considerados menores dentro do mercado 

cinematográfico dominado pela ficção, a realização de eventos desse tipo é decisiva, já que 

elas dificilmente chegam às salas de cinema comerciais e até mesmo aos canais abertos de 

televisão. Tal relevância do festival se dá mesmo depois do surgimento e da consolidação das 

plataformas virtuais de armazenamento e exibição de conteúdo audiovisual- que tiraram do 

festival o posto de único local onde seria possível ter acesso a obras que estão fora do circuito 

comercial de cinema- pois o evento consegue direcionar de forma diferente o acesso às obras 

e apresentar novas produções e novos realizadores. 

 

 

Fotografia da entrada da sala de cinema da Livraria Cultura durante a realização da décima nona edição do É 

Tudo Verdade (Kamyla Maia) 
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O papel exercido pelo festival pelo É Tudo Verdade dentro da cadeia cinematográfica 

tem como resultado o destaque dado à divulgação desse tipo de evento e de sua programação 

nos principais veículos nacionais, notadamente as editorias de cultura. A importância do 

festival em questão também é perceptível na decisão de muitos cineastas que aguardaram a 

realização do evento para depois lançarem seus filmes, já que ele exige ineditismo das obras 

inscritas. Esse foi o caso de Jorge Furtado, cineasta gaúcho conhecido por obras ficcionais e 

documentais como Ilha das Flores, que inscreveu seu filme mais recente O Mercado de 

Notícias no festival e apenas depois dele fez o lançamento oficial nas salas de cinema. O 

festival parece ser a primeira plataforma de lançamento de obras cinegatográficas 

documentais e pode servir como uma porta para a entrada em circuito comercial. 

Por outro lado, ser considerado pela cinematografia mundial como integrante do lado 

B do cinema e as dificuldades na distribuição e exibição não são os únicos problemas do 

documentário. A própria definição do que é uma obra cinematográfica documental ainda é 

conflituosa, mesmo depois de mais de cem anos da criação do cinema. A palavra 

documentário começou a se estabelecer como forma de nomear um domínio específico do 

cinema no final dos anos de 1920, principalmente com a escola de documentaristas ingleses, 

como descreve Francisco Elinaldo (2006, p. 253). Este conceito “traz as marcas de sua 

significação, surgida na metade do século XIX no campo das ciências humanas, para designar 

um conjunto de documentos com a consistência de prova” (2006, p. 253).  Por isso, a 

definição do gênero acaba carregando uma forte conotação comprobatória, de algo que atesta 

o que de fato ocorreu. Ainda hoje quando se fala em documentário, vem à tona de imediato 

uma significação originária, que remete a ideia de documento com valor de prova, mas para 

logo em seguida se “refratar numa multiplicidade de concepções e renomeações que 

converteu o campo em um dos mais babélicos do cinema” (TEIXEIRA, 2006, p. 253). 

Bill Nichols compartilha do entendimento de que o documentário é um conceito difuso 

e vago, uma vez que nem todos os filmes classificados como documentários se parecem e que 

as ideias sobre o que é ou não é adequado ao gênero mudam com o tempo (2001). Desta 

forma a “definição de documentário é sempre relativa ou comparativa” e deve ser feita em 

comparação aos filmes de ficção ou experimentais (2001, p. 47). Comparando os dois gêneros 

mais comuns, ficção e documentário, Bill Nichols afirma que todo filme pode ser 

considerado, a priori, um documentário, já que evidencia a cultura que o produziu e reproduz 

a aparência das pessoas que fazem parte dele (2001, p. 26). Existiram, segundo essa teoria, 

dois tipos de filmes: os documentários de satisfação de desejos, ou seja, as ficções, e os 

documentários de representação social, ou seja, as obras de não ficção.  
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Usando a mesma ideia de comparação de gêneros, mas partindo de outra premissa, 

Sílvio Da-Rin, discorda radicalmente de Nichols ao afirmar que o documentário é “uma 

ficção como outra qualquer” (2004, p. 221). Segundo este autor: 

 

Uma vez que não se pode conhecer uma realidade sem estar mediado por 

algum sistema significante, qualquer referência cinematográfica ao mundo 

histórico terá que ser construída no interior do filme e contando apenas com 

os meios que lhe são próprios. Sob este aspecto, o documentário é um 

constructo, uma ficção como outra qualquer (DA-RIN, 2004, p. 221). 

 

Em outra perspectiva, Nichols (2001) afirma que a comunidade de profissionais, ou 

seja, os próprios cineastas, assim como a estrutura institucional em que essas obras estão 

inseridas balizam a definição do que é ou não documentário. Da mesma forma o próprio 

espectador tem expectativas diretas a respeito do filme documentário e por isso, um filme 

“indexado como não ficção leva o espectador a esperar um discurso que desenvolve 

argumentações ou implicações sobre a realidade” (FREIRE, 2009, p. 204) A partir desta 

constatação, trabalharemos com a ideia de que as obras selecionadas no Festival É Tudo 

Verdade são filmes documentais, uma vez que seus realizadores e os integrantes da comissão 

organizadora, que podem ser entendidos como uma estrutura institucional, enquadram estas 

obras na categoria de filmes não ficcionais e que o público recebe estes filmes como 

documentais. 

As argumentações e implicações sobre a realidade, objetivos primordiais dos 

documentários, não se dão de forma direta, uma vez que os fatos retratados pelos filmes estão 

mediados pelas câmeras e todos os demais equipamentos necessários a uma filmagem. Da 

mesma forma, as escolhas que são feitas pelos documentaristas fazem um recorte específico 

da realidade. Tais afirmações nos apontam que o documentário é “uma representação do 

mundo em que vivemos e não uma reprodução direta dele” (NICHOLS, 2001, p. 47). Da 

mesma forma que o cinema ficcional, filmes documentais se utilizam de técnicas narrativas e 

estéticas para criar uma obra que desperte os espectadores para o tema. 

 

O documentário ocupa uma posição ambígua e polêmica na história, teoria e 

crítica do cinema. Se, por um lado, recorre a procedimentos próprios do 

meio- escolha de plano, preocupações estéticas de enquadramento, 

iluminação, montagem, separação das fases de pré-produção, produção, pós-

produção, etc.- por outro, procura manter uma relação de grande 

proximidade com a realidade, respeitando um determinado conjunto de 

convenções: registro in loco, não direção de atores, uso de cenários naturais, 

imagens de arquivo, etc. (MELO, 2002, p. 25). 
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Os fatos mostrados por qualquer documentário não ocorrem da mesma forma que 

ocorreriam em situações normais, sem que uma câmera estivesse ligada. Isto acontece mesmo 

que o cineasta não interfira nas ações das personagens. A presença da câmera e de todo o 

aparato cinematográfico mediam a apreensão do real e transformam a realidade. De forma 

inconsciente as pessoas acabam por se colocar em cena, por representar quando são filmadas, 

o que é lembrado por Etienne Souriau no seu conceito de profilmia (FREIRE, 2009, p. 198). 

Da mesma forma que a escolha da abordagem que será dada a obra, de quem filmar, de que 

maneira filmar e de quais imagens irão para a tela na montagem final também interfere nesta 

apreensão. Tais afirmações anulam qualquer tentativa de colocar o documentário como um 

acesso direto a realidade, já que uma obra cinematográfica documental passa por todas estas 

escolhas. Representando, assim, o ponto de vista de um cineasta. 

Apesar de ser o ponto de vista do realizador a obra cinematográfica documental 

necessita tocar a realidade na medida em que se utiliza de situações, ambientes e pessoas que 

existem mesmo sem a realização do filme. Assim ela “mostra aspectos ou representações 

auditivas e visuais de uma parte do mundo histórico” (NICHOLS, 2001, p. 30), representam 

questões, características e problemas encontrados neste mundo. 

 

A tradição do documentário está profundamente enraizada na capacidade de 

nos transmitir uma impressão de autenticidade. [...] Os cineastas são 

frequentemente atraídos pelos modos de representação do documentário 

quando querem nos envolver em questões diretamente relacionados com o 

mundo histórico que todos compartilham (NICHOLS, 2001, p. 20). 

 

E dentro dessa representação do mundo, existe uma tentativa de dar voz ao outro 

(BERNARDET, 2003), a qual é uma das principais características e importâncias do 

documentário. Este outro geralmente é um “outro de classe” (LINS, 2008, p. 20), pertencente 

a uma condição social e econômica diferente da condição do realizador e também da condição 

daqueles que assistem ao filme. Isso ocorre porque a maior parte dos realizadores e do público 

de cinema, principalemente quando pensamos em salas comerciais de cinema, faz parte da 

classe média e porque as histórias que os documentaristas buscam contar se voltam para 

comunidades vulneráveis. Nichols define esta forma de fazer documentários como “eu falo 

deles para vocês” (2001, p. 46). O cineasta, que não pertence ao mundo retratado, fala deste 

mundo para outras pessoas que também não o conhecem empiricamente.  

 No Brasil as primeiras imagens documentais foram realizadas há mais de cem anos a 

bordo de um navio, que retornava da França. A filmagem retratava a Baía de Guanabara, no 

Rio de Janeiro e fazia parte de um gênero chamado de tomada de vista, que prevaleceu até o 
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ano de 1908 (GONÇALVES, 2006, p. 80). Gonçalves afirma que durante as primeiras 

décadas do século XX o que predominou na produção documental eram os cinejornais e o 

cinema natural, os quais eram vistos como forma de levantar recursos para a produção de 

ficções. Os filmes documentais do início do século passado também giravam em torno dos 

registros expedicionários e do cinema de propaganda, ambos direcionados a mostrar ao 

público estrangeiro as belezas exóticas do Brasil. A partir do início dos anos 1920 o cinema 

não ficcional foi impulsionado pela escassez de mercado, já que depois da Primeira Guerra 

Mundial o circuito nacional foi tomado pelo cinema produzido nos Estados Unidos e por isso, 

“os cineastas brasileiros partiram para uma área na qual não havia tal concorrência 

avassaladora, a produção de cinejornais e documentários” (BALLERINI, 2012, p. 20-21).  

Já na década de 1930 o governo federal incentivou a criação de um cinema tido como 

educativo por meio da produção de filmes científicos e sobre as tradições nacionais e a 

natureza. Isso foi feito a partir da criação do Instituto Nacional do Cinema Educativo por 

Getúlio Vargas em 1936, um órgão pensado para promover e orientar a utilização do cinema 

como auxiliar do ensino e como um instrumento voltado para a educação popular e que 

produziu mais de 400 filmes até a década de 1960. Estes filmes foram desenvolvidos quase 

que integralmente pelo cineasta Humberto Mauro3. 

Décadas mais tarde e influenciados pelo cinema moderno4- surgido nas décadas de 

1950 e 1960 e que buscava colocar na tela de cinema os problemas sociais- os 

documentaristas brasileiros começaram a se preocupar com a questão de dar voz ao outro de 

classe. Dentre os movimentos surgidos nesse período está o Nuevo Cine Latinoamericano5, 

um movimento iniciado no final dos anos 1960 que aglutinava cineastas de vários países da 

América Latina a partir de uma concepção de cinema voltada a realidade dos países 

subdesenvolvidos e que buscava uma “ruptura com a cultura do dominador, através da 

valorização das suas identidades culturais” (MORENO, 2010, p. 79). Esse movimento 

regional deu origem a vários cinemas novos, como o brasileiro e o argentino. 

                                                      
3 Foi um dos pioneiros do cinema brasileiro. Fez filmes entre os anos de 1925 e 1974, sempre com temáticas 

ligadas à sociedade brasileira. 

 
4 Escola surgida no período entre guerras e que apresentava questionamentos quanto ao fazer cinematográfico e 

propunha renovação da linguagem. Um dos maiores exemplos de movimentos desse período foi o Neo Realismo 

Italiano. 

 
5 Movimento que integrava cineastas de diferentes países da América Latina e que se diferenciou dos cinemas 

nacionais por se orientar para um cinema independente afastado dos mecanismos comerciais e por um 

engajamento político nos tratados pelas obras realizadas.  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema_independente
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A busca por mostrar o subdesenvolvimento era não só uma escolha estética, mas 

também uma posição política de muitos cineastas latino-americanos, como o brasileiro 

Glauber Rocha6, o argentino Fernando Birri7 e o boliviano Jorge Sanjinés8. Estes realizadores 

acreditavam no engajamento político do cinema como um dos instrumentos para a libertação 

dos países, pois ele seria importante para esclarecer a população acerca das mazelas sociais e 

para descolonização cultural. Para Avellar (1995, p. 09) esse cinema seria feito nas condições 

dados pelo subdesenvolvimento, pela forma de pensamento partido, indisciplinado, 

imperfeito, que seria característico dos países latino-americanos. 

 

O cinema que começamos a fazer na metade dos anos 50 partiu exatamente 

da descontinuidade, instrumento arrancado de dentro do 

subdesenvolvimento, para voltar-se contra ela, para transformar em ação o 

que se impõe como impossibilidade. Os filmes parecem inconclusos e as 

teorias criadas em torno deles também (AVELLAR, 1995, p. 09). 

 

A partir do Nuevo Cine os filmes passaram a abordar criticamente os “problemas e 

experiências das classes populares, rurais e urbanas”, e tentaram retratar o outro de classe, ou 

seja, os “pobres, desvalidos, excluídos, marginalizados” (LINS, 2008, p. 20-21). Na busca por 

veracidade nas representações, esses filmes se utilizaram de um recurso novo para a época, a 

tomada de som direto, a qual só foi possível por meio da utilização de gravadores portáteis 

recém-criados, como o Nagra. Tal recurso possibilitava a captação de som in loco e a 

realização de entrevistas com as personagens retratadas, o que poderia garantir a oportunidade 

de que sujeitos geralmente invisibilizados na comunicação tivessem voz. 

No entanto, a maneira de mostrar a realidade deste outro acabava, muitas vezes, por 

não dar voz a ele, mas sim por usá-lo como amostragem ou tipificação de uma tese construída 

pelo realizador como afirma Bernardet. Para ele a maior parte dos filmes documentais 

realizados no Brasil durante este período seguia um modelo chamado de sociológico 

(BERNARDET, 2003, p. 12), na qual o cineasta produzia um discurso a respeito da realidade, 

tido como universalmente aplicável, utilizando-se geralmente de uma voz off ou voz da 

                                                      
6 Diretor, ator e teórico baiano que encabeçou o movimento do Cinema Novo Brasileiro. Dirigiu curtas e longas 

de ficção e documentário, como Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963), Terra em Transe (1967) e O Dragão da 

Maldade contra o Santo Guerreiro (1969). Os dois últimos foram vencedores da Palma de Ouro no Festival de 

Cannes. 

 
7 Diretor e teórico argentino, considerado o pai do Nuevo Cine Latinoamericano. Dirigiu filmes como Tire Dié 

(1960), La pampa gringa (1963) e Mi hijo el Che - Un retrato de familia de don Ernesto Guevara (1985). Um 

dos fundadores de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de Los Baños de Cuba. 

 
8 Diretor e roteirista boliviano que realiza obras de curta e longa-metragem que tem como foco principal debater 

os problemas dos indígenas e camponeses. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Deus_e_o_Diabo_na_Terra_do_Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/1967
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Drag%C3%A3o_da_Maldade_contra_o_Santo_Guerreiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Drag%C3%A3o_da_Maldade_contra_o_Santo_Guerreiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=La_pampa_gringa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mi_hijo_el_Che_-_Un_retrato_de_familia_de_don_Ernesto_Guevara&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_Internacional_de_Cine_y_Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_Los_Ba%C3%B1os
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuba
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verdade e dando espaço ao outro apenas como forma de comprovar este discurso pré-

concebido. Este é o caso de obras como Viramundo (1965), de Geraldo Sarno, e Maioria 

Absoluta (1964), de Leon Hirzman. 

Ainda nas décadas de 1960 e 1970 este modelo foi aos poucos sendo destronado, com 

o surgimento de obras que trouxeram formas de representações diferentes, como os filmes 

Liberdade de Imprensa, de João Batista de Andrade (1967), que deixa claro a presença da 

equipe de filmagem e que tenta retratar o resultado da presença desses realizadores em meio 

aos atores sociais. Nesse momento os depoimentos dos atores sociais ganharam mais 

importância, não dependendo mais de um discurso definidor, e os documentaristas buscaram 

novos canais de acesso às histórias de vida e às realidades diferentes. 

Durante o período do qual estamos tratando a universidade passou o ter um papel 

relevante na realização de documentários, por meio do Centro Popular de Cultura-CPC9 da 

União Nacional dos Estudantes-UNE, que reunia documentaristas que “lançavam um olhar 

crítico sobre a crescente urbanização e industrialização do país” (GONÇALVES, 2006, p. 83). 

Um dos marcos da produção cinematográfica do CPC foi a obra Cabra Marcado para Morrer, 

de Eduardo Coutinho10. O filme começou a ser rodado em 1964 e pretendia contar a história 

do líder das Ligas Camponesas da Paraíba, João Pedro Teixeira, assassinado em 1962, por 

meio de uma ficção em que os atores seriam os próprios camponeses da região. No entanto, as 

filmagens foram interrompidas depois do golpe militar. Em 1981 Coutinho encontrou o 

material rodado em 1964, que havia sido escondido pela equipe, decidiu procurar a esposa do 

camponês Elisabeth Teixiera, que também era atriz na obra incial, e conseguiu conluir o 

longa, dessa vez com linguagem documental. O filme é reconhecido até hoje como um dos 

mais importantes do gênero no país e alavancou a carreira de Coutinho. 

                                                      
9 O Centro Popular de Cultura foi uma organização associada à União Nacional de Estudantes (UNE) fundada 

em 1961 no Rio de Janeiro por um grupo de intelectuais de esquerda, com o objetivo de criar e divulgar uma arte 

popular revolucionária. O Centro reuniu artistas de diversas áreas, como teatro, música, cinema, literatura e artes 

plásticas, e defendia em suas produções o caráter coletivo e didático da obra de arte, bem como o engajamento 

político do artista. O CPC foi extinto pelo Golpe Militar em 1964. 

 
10 O paulistano Eduardo Coutinho é considerado um dos maiores documentaristas brasileiros. Até 2013, um ano 

antes de sua trágica morte- Coutinho foi assassinato a facadas pelo próprio filho dentro da casa onde morava no 

Rio de Janeiro- o cineasta lançou dezenas de documentários, como Santo forte, Edifício Master, Peões e Jogo de 

Cena, que estão entre os mais vistos no Brasil. O documentarista foi reconhecido ao longo de sua carreira de 

várias maneiras, como a premiação com o Kikito de Cristal no Festival de Gramado de 2007 pelo conjunto de 

sua obra e o convite feito em 2013 para que ele integrasse a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, 

responsável pela premiação do Oscar. 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_Nacional_de_Estudantes
http://pt.wikipedia.org/wiki/1961
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_%28cidade%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquerda_pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revolu%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Teatro
http://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Golpe_de_Estado_no_Brasil_em_1964
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Outra influência sobre o gênero documental nos anos 1960 e 1970 foi a televisão, que 

começou a produzir vários documentários televisivos de jornalismo investigativo, tais como A 

Hora da Notícia, da Tv Cultura, e Globo Repórter, da Rede Globo. Realizadores que depois 

se dedicariam ao cinema nacional, principalmente o documental, como João Batista de 

Andrade e Eduardo Coutinho, integraram as equipes de produção desses novos estilos 

televisivos O cinema documental dos anos 1970 também apresenta um marco para gênero: o 

filme Di (1977), de Glauber Rocha, realizado como uma homenagem ao pintor Di Cavalcanti, 

que faleceu em 1976. Neste documentário inovador o pai do Cinema Novo faz uma colagem 

de diferentes imagens, desde cenas de Di no caixão até o ator Antônio Pitanga dançando, e de 

vários sons, como músicas africanas e a narração de uma notícia de jornal. Polêmico, Glauber 

filmou o velório e o enterro do pintor, o que foi considerado ofensivo pela família de Di, que 

conseguiu que a Justiça brasileira mantivesse o filme proibido até os dias de hoje. 

Nos anos 1980 continuaram a ocorrer importantes experimentações no gênero, 

inicialmente por meio da produção do artista plástico Arthur Omar, que começou a questionar 

o gênero documental enquanto reprodução do real “utilizando uma linguagem experimental, 

fragmentada e ambígua” (GONÇALVES, 2006, p. 86). Outras contestações ao modelo 

clássico de documentário foram produzidas durante a Primavera dos Curtas, ocorrida na 

segunda metade dos anos 1980. Naquele momento houve grande produção de curtas 

metragens, que eram exibidos nas salas de cinema de todo o país antes dos longas 

internacionais, em uma iniciativa garantida pela Embrafilme11. Um dos exemplos célebres 

deste período é o curta documental experimental de Jorge Furtado, Ilhas das Flores (1989), 

filme que joga de forma irônica com os limites de real e ficção, com o discurso educativo e 

televisivo. 

Já os anos 1990 foram marcados por um acontecimento transformador na indústria 

cinematográfica brasileira: a crise do cinema nacional12, que ao acabar com o órgão fomentar 

                                                      
11

 A Empresa Brasileira de Filmes S/A, de economia mista e capital majoritariamente estatal, foi criada pelo 

governo militar no ano de 1969 para ser um órgão de cooperação do Instituto Nacional de Cinema- INC. O 

principal objetivo dela era financiar, coproduzir, distribuir e promover filmes nacionais. A empresa proporcionou 

expressiva conquista do mercado do cinema nacional nos anos 1970 e 1980, alcançando recordes de público. 

Apesar de bons resultados, realizadores e estudiosos criticavam o trabalho da empresa por inoperância e 

corrupção. Ao final dos anos 1980 os números já apresentavam queda, principalmente por causa do aumento do 

valor do ingresso de cinema, da rápida penetração da televisão e pelas recorrentes crises econômicas.  O trabalho 

da Embrafilme durou até 1990, quando foi extinta pelo então governo federal. 

 
12

 Assim que assumiu o governo federal Fernando Collor decretou o fim dos órgãos fomentadores do cinema: 

Empresa Brasileira de Filmes S/A- Embrafilme, Conselho Nacional de Cinema- Consine e Fundação do Cinema 

Brasileiro. Essa medida representou o final de mais um ciclo na história do cinema nacional. Sem seu principal 

agente fomentador, distribuidor e regulamentador, o cinema brasileiro chegou à níveis de produção ínfimos, 
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e distribuidor de obras cinematográficas inviabilizou a produção e reduziu a quase zero o 

número de filmes lançados. Tal crise não atingiu os documentários da mesma forma que os 

filmes de ficção, pois os primeiros mantiveram sua pequena produção- já que era possível 

filmar e finalizar com poucos recursos- e continuaram a ser exibidos em festivais e televisões 

comunitárias.  

Por outro lado, os realizadores que atuavam no final dos anos 1990 e início dos anos 

2000 assistiram ao avanço de novas tecnologias, como as câmeras e a montagem digitais, que 

baratearam os custos de produção cinematográfica, facilitaram a finalização do material e 

possibilitaram aos realizadores ousar mais na concepção de suas obras. Com o 

desenvolvimento dessas tecnologias a divulgação dos filmes do gênero não ficcional também 

foi impulsionada, independentemente das salas comerciais de exibição. Isso ocorreu 

principalmente pelo surgimento e incremento das plataformas virtuais de armazenamento de 

vídeos, que fez com que o alcance das obras aumentasse e atingisse novos espectadores. 

Essas mudanças proporcionaram também que o cinema documental se tornasse 

acessível a pessoas de diferentes contextos sociais, possibilitando que sujeitos que antes eram 

representados pela visão de realizados audiovisuais passassem a se autorrepresentar. Nesse 

contexto surgiram projetos audiovisuais como o Vídeo nas Aldeias13, que capacita indígenas 

para realizarem vídeos sobre sua própria realidade. As câmeras cada vez menores e as 

diferentes formas de divulgar vídeos também possibilitaram que mais pessoas tomem a 

inciativa de realizar imagens do cotidiano, as quais podem ser entendidas como documentais. 

Dessa maneira, os documentaristas passaram a ter ainda mais responsabilidade sobre a 

qualidade e a criatividade do material produzido. 

Outros fatores influenciaram a produção documental nos anos de 1990 e 2000. O 

primeiro foi a retomada do fomento governamental para a área de cultura por meio das leis de 

incentivo baseadas em mecanismos de renúncia fiscal14, as quais garantiram a retomada15 da 

                                                                                                                                                                      
beirando a inexistência de filmes lançados nos anos seguintes ao desmonte da estrutura que dava suporte ao 

cinema. 

 
13

 Criado em 1987 pelo cineasta Vicent Carelli, o Vídeo nas Aldeias é um projeto precursor na área de produção 

audiovisual indígena no Brasil. O objetivo do projeto é apoiar as lutas dos povos indígenas para fortalecer suas 

identidades e seus patrimônios territoriais e culturais por meio de recursos audiovisuais e de uma produção 

compartilhada com os povos indígenas. 
 
14

 Devido à crise no mercado cultural brasileiro, o governo Collor começou a retomar as políticas de 

financiamento do cinema nacional. Em 1991, ainda no governo de Fernando Collor, foi criada a Lei Rouanet, 

que instituiu uma política de incentivos fiscais que tornou possível que pessoas jurídicas ou físicas aplicassem 

uma parte do imposto de renda devido em ações culturais. No ano seguinte entrou em vigor a Lei 8.401, que 

voltava a determinar a cota da tela, quantidade de filmes nacionais que deveriam chegar às salas de cinema.  Em 
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produção cinematográfica. Por outro lado, foram criados programas de fomento específicos 

para a produção de filmes documentários, como o DocTv Brasil, e ampliada a realização de 

festivais nacionais, tanto aqueles que abarcam gêneros diversos quanto os que abordam 

exclusivamente os documentários, como o Festival Internacional de Cinema Documentário É 

Tudo Verdade. 

Depois do período de retração dos números de filmes produzidos e de espectadores, o 

documentário começou novamente a chamar a atenção do público. Segundo os dados 

elencados por Ballerini, apenas um documentário foi lançado em 1996, enquanto em 2010 

foram 32 lançamentos. Apenas no ano de 2009 os documentários representaram 45% dos 

lançamentos no mercado cinematográfico brasileiro (2012, p. 156). Para o autor uma das 

explicações para o retorno do interesse pelo documentário seria a sede pela ideia de verdade, 

crescente nos sujeitos em diferentes partes do mundo, e a consequente valorização da 

narrativa não ficcional (2012, p. 257), o que leva também a um interesse cada vez maior por 

reality shows e imagens de acontecimentos filmados por pessoas comuns. A mesma 

interpretação é compartilhada por Consuleo Lins, que afirma que o interesse por imagens 

reais não se limita ao cinema documental, mas “parece corresponder a uma atração cada vez 

maior pelo ‘real’ em diversas formas de expressão artísticas e midiáticas” (2008, p. 08). 

Além de ser uma das narrativas audiovisuais que buscam retratar o real, o cinema 

documentário também é capaz de chamar a atenção do público por se tratar de uma 

abordagem política da realidade histórica, seja ao representar temas relevantes nos diferentes 

                                                                                                                                                                      
1993, no governo de Itamar Franco, que assumiu depois do impeachment de Collor, foi criado Prêmio Resgate 

do Cinema Brasileiro, que dividiu entre 41 obras selecionadas dez milhões de reais que haviam sido captados 

pela Embrafilme a partir dos impostos pagos pelas distribuidoras internacionais. No mesmo ano começou a 

vigorar a Lei do Audiovisual, que possibilitou o investimento na produção e coprodução de 

obras cinematográficas e audiovisuais e na infraestrutura de produção e exibição. Prevista originalmente para 

vigorar até 2003, esta lei foi prorrogada por mais 20 anos por meio de uma medida provisória publicada em 

2001. Em 1993 também foi criada a Secretaria de Desenvolvimento do Audiovisual, ligada ao Ministério da 

Cultura. A política de incentivo ao cinema nacional foi importante para impulsionar a produção cinematográfica. 

O número de filmes lançados foi aumentando ano após ano. No entanto, depois de denúncias de corrupção nos 

mecanismos de fomento e mau uso do dinheiro obtido para a produção de filmes, foi preciso aprimorá-los. Para 

tanto foi criada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso a Agência Nacional do Cinema- Ancine, em 2001. 

Essa agência juntamente a Secretaria de Desenvolvimento do Audiovisual formam as bases para o fomento, 

incentivo e regulamentação da produção cinematográfica nas últimas décadas (MARZON, 2009). 
 
15

 O termo retomada é usado para caracterizar o momento em que o cinema brasileiro voltou a apresentar uma 

produção cinematográfica mais consistente e a alcançar o público. A maior parte dos especialistas aponta o ano 

de 1995 como o marco do início da retomada, já que nesse momento foi lançado o filme Carlota Joaquina, 

princesa do Brasil, de Carla Camurati.  A obra realizada com orçamento de 400 mil reais, advindos do Prêmio 

Resgate do Cinema Brasileiro, foi promovida de forma artesanal pela própria diretora, que distribuiu 

pessoalmente as 4 cópias produzidas. O filme atingiu mais de um milhão de espectadores e se tornou o primeiro 

de uma nova geração de produções a ganhar interesse do público, da mídia e dos especialistas. É importante 

ressaltar que a designação não diferencia uma nova maneira de fazer cinema, já que a forma de produzir e de 

financiar as obras continua a mesma; aponta apenas um novo ciclo na história da cinematografia nacional. 
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momentos, seja por falar da vida de personalidades. Observando as produções do final dos 

anos 1990 e dos anos 2000, é possível perceber que o interesse dos espectadores se voltou 

principalmente para filmes que tratam da “vida e carreira de brasileiros ilustres ou mesmo 

desconhecidos, mas com trajetórias peculiares” (BALLERINI, 2012, p. 256), como os filmes 

Pelé Eterno (2003), de Aníbal Massaini Neto, e Estamira (1999), de Marcos Prado, campeões 

de bilheteria nos anos em que foram lançados. Outro interesse do público são as obras que 

tratam da história musical do país, como Vinícius (2005), de Miguel Faria Junior, e Uma Noite 

em 67 (2010), de Renato Terra e Ricard Callil, que também representam as maiores bilheterias 

nos respectivos anos de lançamento. 

Estes filmes documentais, cuja produção se realizou desde os meados da década de 

1990 até os primeiros anos do século XXI, podem ser enquadrados no que Lins classifica 

como “documentário contemporâneo” (2008, p. 10-11). Ou como define Marco Aurélio da 

Silva de modelo etnográfico, por se aproximar de uma “proposta de saber compartilhado, 

entre entrevistador e entrevistado”, em que o importante é o encontro entre cineasta e 

personagem e o que surge disto e as realidades únicas de cada sujeito representado. 

 

A recusa do que é representativo e o privilégio da afirmação de sujeitos 

singulares são dois traços marcantes na diferenciação entre o documentário 

contemporâneo brasileiro e o chamado documentário moderno, em particular 

aquele produzido no decorrer dos anos 60 (LINS, 2008, p. 20). 

 

Por meio da rápida trajetória apresentada acima podemos perceber que a maior parte 

dos documentários realizados no Brasil, desde o início da utilização do som direto nos anos 

1960, dá ênfase à palavra falada. Talvez por influência do modelo telejornalístico, de onde 

veem ou por onde passaram grande parte dos documentaristas, ou por seguirem o modelo 

clássico do documentário, no qual as entrevistas com personagens, a captação de imagens in 

loco e o afastamento de técnicas ficcionais têm predominância. Com isso, houve uma retração 

na montagem dos filmes e no uso de recursos narrativos e retóricos (LINS, 2003, p. 27). Na 

tentativa de dar voz aos sujeitos da experiência os cineastas acabaram suplantando as 

possibilidades estéticas das obras não-ficcionais. A dominância do verbalizável gerou 

características marcantes nas obras contemporâneas, como a fraca capacidade de observação 

das situações, repetição da mesma configuração espacial e ausência de relação entre as 

personagens (LINS, 2008, p. 30).  

Entretanto, com a nova onda do cinema documentário muitas obras abriram mão das 

entrevistas como ponto central dos filmes; um exemplo é o filme de montagem Nós que aqui 
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estamos por vós esperamos (1999), de Marcelo Masagão. Outra tendência contemporânea são 

os filmes de dispositivo, como 33 (2003), de Kiko Goifman, que cria uma metodologia 

própria na hora de realizar a filmagem: 

 

[...] um artifício ou protocolo produtor de situações a serem filmadas- o que 

nega diretamente a ideia de documentário como obra que ‘apreende’ a 

essência de uma temática ou de uma realidade fixa e preexistente. [...] 

teríamos nos filmes de ‘dispositivo’, a criação de uma ‘maquinação’, de uma 

lógica, de um pensamento, que institui condições, regras, limites para que o 

filme aconteça (LINS, 2003, p. 56). 

 

Por meio da renovaçã depois da retomada do cinema nacional o gênero documental 

ganhou força no cenário cinematográfico nacional, tendo cada vez mais cineastas interessados 

em se dedicar ao gênero, mais espaço nas salas de cinema comercial e mais espectadores. No 

entanto, o problema crônico da distribuição dos filmes nacionais permanece e atinge de forma 

ainda mais decisiva o gênero documental. Buscando sanar o problema, o governo federal, por 

meio da Agência Nacional do Cinema- Ancine tem criado mecanismos para aumentar o 

alcance das produções brasileiras, como a exigência de exibição de um número mínimo de 

obras nacionais nas salas comerciais de cinema, por meio da Cota de Tela16. 

Outras iniciativas são a Lei 12.845 de 201117, conhecida como a Lei da Tv Paga, que 

pretende aumentar a produção e a circulação de conteúdo audiovisual brasileiro e obriga que 

cada canal pago exiba pelo menos três horas e meia de conteúdo nacional por semana. A atual 

política de cultura também investiu em outros mecanismos para incentivar a produção 

audiovisual, como as linhas de financiamento regionais de produção de conteúdo para as 

                                                      
16 Cota de Tela é uma obrigação legal de exibição de um mínimo de obras nacionais nas salas comercias 

de cinema do país. Atualmente ela é definida a cada ano por decreto presidencial. Em 2015, por exemplo, os 

cinemas brasileiros são obrigados a exibir filmes nacionais durante pelo menos 28 dias no ano, com pelo menos 

três títulos diferentes. Os números aumentam progressivamente conforme o tamanho do complexo de exibição. 

 
17 A obrigação de veiculação de conteúdo nacional começou com uma hora e dez minutos por semana em cada 

canal que exiba predominantemente filmes, séries, documentários e animação e aumentou até chegar ao máximo 

de três horas e 30 minutos por semana em setembro de 2013. O percentual corresponde a 2,08% das 168 horas 

de programação semanal. Cada canal escolhe livremente que obras brasileiras veicular, de acordo com seu perfil 

de programação, e em que horário irá veiculá-las. Canais de TV aberta, canais esportivos e canais jornalísticos 

não terão que cumprir qualquer obrigação de veiculação de obras nacionais.  A política de obrigação de 

veiculação de conteúdos audiovisuais nacionais é antiga e existe em praticamente todos os países livres e 

desenvolvidos, tais como França, Reino Unido, Canadá, Japão, Espanha, Alemanha etc. Nos países europeus é 

superior a 50% de toda a programação. Mesmo nos Estados Unidos, uma política de proteção e incentivo à 

produção independente (realizada por empresas produtoras sem vínculos com os canais) praticada entre as 

décadas de 1970 e 1990 é apontada como fator determinante para o fortalecimento do mercado de séries e filmes 

norte-americanos, possibilitando inovação, diversidade de conteúdos e desenvolvimento. Fonte: Ancine. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
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televisões públicas brasileiras dentro do programa Brasil de Todas as Telas18 e o apoio à 

realização de festivais.   

Toda a complexidade da cadeia cinematográfica brasileira é foco de pesquisas, 

difundidas pelas mais diferentes áreas das ciências humanas, como comunicação, artes, 

antropologia, história, etc. Entre os principais núcleos de pesquisa a respeito do cinema estão 

o Laboratório de Investigação Audiovisual da Universidade Federal Fluminense e o Centro de 

Pesquisa em Cinema Documentário da Universidade Estadual de Campinas, onde estão os 

principais teóricos da área no Brasil, como Francisco Elinaldo e Fernão Ramos. As discussões 

a respeito dos dispositivos audiovisuais também são desenvolvidas em uma perspectiva local, 

como por exemplo, por meio do Grupo de Pesquisa Inteartes Intermídias, ligado à Fundação 

de Amparo à Pesquisa de Goiás. O grupo coordenado pelo doutor Márcio Pizarro Noronha 

tem como ponto de partida e de inflexão o desejo de estabelecer um novo modo de 

relacionamento acadêmico, envolvendo ensino, pesquisa, extensão, coprodução, pós-produção 

e interação. 

O trabalho que será desenvolvido nos capítulos seguintes visa se enquadrar nesses 

estudos a partir das teorias do campo da história. Ele tem como objeto específico o festival de 

cinema no Brasil e suas influêcias no documentário nacional. Para tanto, o festival é 

entendido sob a noção de festa, por se caracterizar como uma evolução das celebrações que 

existem desde o início da humanidade e que comemoravam estações do ano e momentos 

importantes da vida. Por seu caráter celebratório, os festivais possibilitam a compreensão da 

cadeia de significações e grupo de sujeitos envolidos e podem ser considerados espetáculos 

reveladores, que trazem à superfície elementos de nossa vida abissal (CAVALCANTI, 2002). 

Esse tipo de evento também é entendido sob a noção de dispositivo, na medida em que 

é considerado integrante dos mecanismos políticos que podem controlar ações e pensamentos 

dos seres humanos (AGAMBEN, 2009). Neste caso específico, os festivais cinematográficos, 

financiados por instituições públicas e privadas e organizados por mecanismos burocráticos, 

influenciam a maneira como a sociedade recebe os filmes nacionais. Os festivais têm a função 

específica de fomentar debates sobre o cinema e aumentar a visibilidade dos mesmos. Da 

                                                      
18 O programa Brasil de Todas as Telas é uma ampla ação governamental que visa transformar o País em um 

centro relevante de produção e programação de conteúdos audiovisuais. Utilizando recursos do FSA - Fundo 

Setorial do Audiovisual, o programa conjuga diferentes modalidades de operação financeira, articula parcerias 

público-privadas e propõe novos modelos de negócios. Trata-se do maior programa de desenvolvimento do setor 

audiovisual já construído no Brasil, formulado pela ANCINE em parceria com o MinC - Ministério da Cultura, e 

com a colaboração do setor audiovisual por meio de seus representantes no Comitê Gestor do FSA. Fonte: 

Ancine. 
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mesma forma, eles se inscrevem em uma relação de poder entre organizadores, órgãos 

governamentais, financiadores e realizadores. Assim, os festivais são geradores de 

subjetivações nos espectadores, nos estudiosos da área e também nos realizadores 

audiovisuais. 

O Festival É Tudo Verdade, iniciativa que será analisada por meio de um estudo de 

caso, se consolidou como uma instância autorizadora do gênero documental no Brasil no final 

dos anos 1990 e primeira década dos anos 2000 e por isso, também será considerado um 

dispositivo. Para mostrar de que forma ocorre a influência de tal evento serão analisados os 

dados encontrados no livro que se dedicou a fazer um compêndio das 15 primeiras edições do 

evento, É Tudo Cinema: 15 anos de É Tudo Verdade, escrito por Amir Labaki; os dados 

disponibilizados no site oficial (www.etudoverdade.com.br) sobre cada uma das edições e as 

informações fornecidas pelo curador do festival, Amir Labaki (ver Anexo I). O estudo vai se 

voltar especificamente para a análise das obras nacionais premiadas em cada ano como 

Melhor Documentário Brasileiro, seus diretores e o corpo de jurados de cada ano. 

Como intuito de organizar as informações encontradas e facilitar a análise dos dados 

foram construídos documentos próprios para a pesquisa. Eles foram criados a partir de 

informações colhidas do livro citado acima e do site do festival (ver Apêndice I). Os arquivos 

contêm a descrição de cada uma das edições: obras selecionadas, corpo de jurados, mostras 

paralelas, filmes vencedores nas diferentes categorias, obras ganhadoras na categoria Melhor 

Documentário Brasileiro e seus diretores. Outros materiais também usados para a construção 

da análise foram os vídeos dos 14 documentários vencedores na categoria nacional ao longo 

das edições, encontrados em meio digital. Esse corpo de documentos foi de suma importância 

para o andamento do estudo, dada à dificuldade de acessar os dados do É Tudo Verdade e à 

escassez de referencias teóricos sobre festival. 

No primeiro capítulo faremos uma abordagem antropológica do festival enquanto uma 

variação da festa, a partir dos estudos de Jean Duvignaud e autores contemporâneos. E 

também um panorama histórico, mostrando de que forma os festivais cinematográficos se 

desenvolveram no Brasil e no mundo. Assim entenderemos de que maneira podemos fazer um 

paralelo entre esses eventos e as definições de Giorgio Agamben e Michel Foucault a respeito 

do dispositivo, uma vez que os festivais se consolidam como mecanismos que tem como 

principal função orientar as percepções acerca do cinema e criar subjetivações. 

No capítulo seguinte será feita uma descrição da estrutura do festival É Tudo Verdade 

tomando como foco as 15 primeiras edições do festival, realizadas de 1996 a 2010. Tais 

edições foram escolhidas pela maior quantidade de material disponível acerca dos eventos, 

http://www.etudoverdade.com.br/
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principalmente o que foi organizado no livro É Tudo Cinema, e também por representarem um 

período de grandes transformações no cinema nacional, desde a retomada da produção até a 

consolidação dos equipamentos digitais. À descrição das 15 edições se segue uma análise do 

lugar social da iniciativa, por meio das teorias de Michel de Certeau, para mostrar como o 

evento é constituído, como agem seus atores sociais e quais são as dinâmicas existentes. 

Depois da determinação do lugar social do festival em questão, pretendemos descrever os 

motivos que leva esse festival especificamente a ser conceituado como dispositivo. 

Para aprofundar a análise do cinema documentário brasileiro e das tensões e 

transformações ocorridas dentro do gênero, no último capítulo vamos trabalhar mais 

demoradamente com três obras vencedoras da categoria de Melhor Documentário Brasileiro 

no É Tudo Verdade e que podem ser consideradas paradigmáticas das diferenciações éticas e 

estéticas pelas quais tem passado o gênero: O velho (1997), de Toni Venturi, O prisioneiro da 

grade de ferro (2003), de Paulo Sacramento, e Terra deu, terra come (2010), de Rodrigo 

Siqueira. A partir dessas obras será apontado de que forma o festival e as obras premiadas por 

ele salientam uma noção de documentário e consequentemente de verdade. 
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CAPÍTULO I- O FESTIVAL: FESTA E DISPOSITIVO 

 

O cinema nacional encontra-se em um período de crescimento contínuo, tanto em 

relação às obras realizadas quanto ao número de salas e de expectadores de filmes brasileiros. 

Segundo o relatório anual referente ao ano de 2014 que foi divulgado pela Ancine as salas de 

cinema do país receberam mais de 155 milhões de espectadores, número 4,1% maior do que o 

registrado em 2013. Já o crescimento de renda foi de mais de 11%, com a arrecadação de 

quase 2 bilhões de reais. Os filmes brasileiros levaram 19 milhões de pessoas às salas de 

cinema, fechando o ano com 12% de participação no mercado.  Em 2014, foram lançados 114 

filmes brasileiros, número um pouco inferior aos 129 títulos lançados em 2013. Por outro 

lado, o total de longas-metragens nacionais exibidos nos cinemas no último ano foi maior do 

que no ano anterior: 179 em 2014, em comparação aos 167 em 201319. 

Da mesma forma, o cinema documentário e o público interessado nesse gênero têm 

crescido, principalmente por meio da realização de festivais gerais ou específicos. Estes 

eventos, importantes para a divulgação de filmes e para a discussão a respeito das práticas 

cinematográficas, tiram da obscuridade obras e realizadores que encontram dificuldade de ter 

acesso às salas de cinema comerciais. Mediante tal relevância da iniciativa é necessário traçar 

duas abordagens do tema. Uma antropológica, mostrando de que maneira o conceito de festa 

se desenvolveu ao longo dos séculos chegando aos eventos que conhecemos hoje como 

festivais. E outra histórica, apontando de que maneira os festivais surgiram e se 

desenvolveram. Depois de delinear a evolução da festa ao festival, e mais especificamente ao 

festival de cinema, vamos buscar as características dessa iniciativa que nos possibilitam 

definir o festival como um dos dispositivos existentes dentro do meio cinematográfico. 

 

1.1 Festa e Festival- da celebração espontânea à iniciativa organizada 

 

Buscando as noções históricas e antropológicas do termo, o festival remete à ideia de 

festa, um momento de celebração de um tema ou atividade determinada, como um período do 

ano, por exemplo; e um acontecimento que altera o cotidiano ou os deuses importantes para 

uma cultura. Segundo definição de Norberto Luiz Gaurinello a festa é: 

 

                                                      
19  Disponível em: http://ancine.gov.br/sala-imprensa/noticias/ancine-divulga-informe-anual-preliminar-do-

mercado-de-exibi-o-em-2014 
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[...] um ato coletivo que implica uma determinada estrutura social de 

produção. É preparada, custeada, planejada e montada segundo regras 

elaboradas no interior da vida cotidiana; envolve a participação coletiva na 

sociedade em seu conjunto ou em grupos nos quais os participantes ocupam 

lugares distintos e específicos; aparece como uma interrupção do tempo 

social, suspensão temporária das atividades diárias; articula-se em torno de 

um objeto focal: um ente real ou imaginário, um acontecimento, um anseio 

ou uma satisfação coletiva; e, por fim, pode gerar produtos materiais ou 

significativos, principalmente a produção de uma identidade (COUTO, 2008, 

p. 03). 

 

O desejo de celebrar é algo que remonta ao início das civilizações. É possível 

encontrar em diferentes sociedades as festas dedicadas aos deuses e datas religiosas, às 

colheitas, aos nascimentos e casamentos e a outros momentos em que se fazia necessário 

agradecer e festejar. No momento da festa, as pessoas se sentem liberadas de suas atividades 

diárias e em um estado de suspensão das normas e obrigações cotidianas. 

 

O festejar é uma forma de expressão pessoal e coletiva, presente em 

diferentes culturas, o que transforma a festa em um acontecimento 

importante para indivíduos e comunidades. Presente desde os momentos 

mais remotos da civilização, o festejar seria inerente à condição humana, 

sendo a festa, sua decorrência. A festa estaria associada, primeiro, aos ritos 

de saudação à divindade, assim como aos momentos da colheita ou mesmo 

às cerimônias fúnebres. [...] Nessa condição, ela irá dominar diferentes 

dimensões de vida, marcando nascimentos, casamentos e outros ritos de 

passagem. (GASTALI, MACHIAVELLI e GUTERRES, 2013, p. 433). 

 

Para Duvignaud a festa não implica qualquer outra finalidade senão ela mesma; ela 

“destrói toda regulamentação, sem transgredi-la, simplesmente porque a transgressão descarta 

o desvario e o deboche a que, geralmente, as conjecturas reduzem a festa” (1983, p. 66-67).  

As festas sintetizam simbólica e materialmente as mudanças dos povos que as fazem, 

apresentam um caráter de descontinuidade e excepcionalidade, mas que remete à existência 

cotidiana. Esses eventos seriam fenômenos não sérios e efêmeros, experiências coletivas que 

colocam o homem frente a um mundo sem estruturas, sem código e representações, em que 

eles se sentem liberados das atividades cotidianas (ARAÚJO, 1996, p. 28-29). Esses eventos 

tem uma intensa relação entre presente e passado, uma vez que as festas ficam na memória 

popular, repercutindo dali muitos anos; num círculo de regeneração e renovação da vida 

coletiva por meio da comunhão e confraternização (ARAÚJO, 1996, p. 109). 

 

A festa constitui fecundo campo para pensar a vida humana em coletividade 

sob sua dupla modulação, a de agregação (estar-junto) e a de imaginário 

(fabulação, desejo, campo do possível), pois em seus diferentes regimes de 
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empiricidade, opera ligações as mais variadas e inusitadas, possibilitando 

para quem dela participe a vivência (desdobrada em experimentação) de uma 

existência outra que a do real socializado, uma existência que é própria da 

festa (PEREZ, 2011, p. 30). 

 

 Como ritos, as festas “são portas de entrada privilegiadas para a compreensão de uma 

sociedade, conduzem a seu centro vital do ponto de vista moral e cognitivo”, são “espetáculos 

reveladores em que tangenciamos o mundo e a nós mesmos, trazendo à superfície elementos 

de nossa vida abissal” (CAVALCANTI, 2002). Segundo Duvignaud a festa nos lembra do que 

se deve demolir para continuar existindo, principalmente nos períodos de transição.  As festas 

se “multiplicam durante a transição de um sistema para outro, de um conjunto a outro, quando 

o esvaziamento dos valores de um contexto não permite a visualização das normas irão 

vigorar no complexo em organização” (DUVIGNAUD, 1983, p. 212). Por isso, as celebrações 

se mantiveram como um dos princípios vitais das sociedades nos diferentes períodos. 

Ao longo da Idade Média as festas foram ganhando um caráter mais amplo, deixando 

de ser apenas a celebração de acontecimentos e passando a agregar também atividades 

econômicas. Isso ocorreu principalmente por meio das feiras que reuniam pessoas de 

diferentes lugares para celebrar e também comercializar produtos. Gastali, Machiavelli e 

Guterres lembram que no século XIX, com a expansão do capitalismo, a festa ficou ainda 

mais reduzida à dimensão do lazer e do consumo. Com isso, surgiram as feiras e exposições 

planejadas para expor aspectos da cultura e que tinham caráter eminentemente turístico. 

Seguindo a ideologia burguesa industrial as festas sofreram uma “intervenção organizativa no 

que seria, antes, uma manifestação humana espontânea” (GASTALI, MACHIAVELLI e 

GUTERRES, 2013, p. 434-346).  As feiras temáticas, eventos espetaculares e intensos, 

passaram a apresentar também um caráter educativo; momento em que o operariado liberado 

do trabalho cotidiano poderia ter acesso a diferentes referências artísticas e culturais. 

Ao longo dos últimos séculos as feiras e exposições, inicialmente voltadas para 

aspectos naturais e folclóricos, se expandiram para o domínio da arte na forma de festivais. As 

sociedades passaram a festejar e reunir, em um mesmo momento, diferentes exemplares de 

um determinado tipo artístico com objetivo de promover obras e artistas, aumentar público e 

desenvolver o meio. Podemos definir os festivais modernos como “formas de reunir exibições 

artísticas durante certo período tendo como denominador comum um gênero musical, como o 

samba, ou uma determinada área artística predominante, como o teatro” (MELO, 2003, p. 13). 

Para Zuza Homem de Melo, que estudou os festivais de música dos anos 1960, esses 

eventos podem apresentar diferentes características (MELO, 2013, p. 13). Podem se definir 
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como uma feira de amostras, sem competitividade, em que as obras artísticas são apenas 

apresentadas ao público e não estão disputando nenhuma premiação. Dessa maneira, o 

objetivo do evento não é escolher os melhores, mas colocar a arte em discussão e apresentar 

novas escolas e ideias. Outros modelos, ao contrário, são marcados pela competitividade: as 

diferentes obras são selecionadas e avaliadas por meio de critérios definidos para apresentar 

ao público presente o que haveria de melhor em determinado campo artístico. 

O festival de cinema, por sua vez, deve ser entendido dentro desta pesquisa como as 

mostras ou sessões capazes de “promover o produto audiovisual, respeitando-o como 

manifestação artística e disponibilizando-o à sociedade, com proposta de periodicidade 

regular”, ou seja, “eventos que buscam continuidade, um calendário fixo, e várias edições” 

(MATTOS e LEAL, 2009, p. 02). Outra definição possível para festival é da Enciclopédia 

Ilustrada del Cine: uma “manifestação cinematográfica que apresenta periodicamente uma 

seleção de filmes inéditos mais importantes, de vários países, a um público bem determinado: 

especialistas, artistas profissionais, jornalistas, etc.” (ALENCAR, 1978, p. 47). 

O evento em questão é um momento privilegiado de expor ao público obras 

cinematográficas escolhidas, na maior parte das vezes, por meio de uma curadoria que define 

quais os filmes dentre todos os que foram inscritos chegarão ao público participante. A 

maioria dos festivais, no entanto, prevê não apenas a mostra de filmes, mas uma competição 

entre eles. Tal competição pode se dar em diferentes categorias e ser decidida por meio do 

voto dos jurados, os quais foram escolhidos anteriormente segundo determinados critérios; ou 

até mesmo pelos espectadores, em júris populares. Além da exposição de obras 

cinematográficas o festival é um momento privilegiado para formação de novos cineastas, 

reflexão sobre o cinema, promoção de obras nacionais, articulação do setor e formação de 

plateias. 

Segundo Mirian Alencar a primeira celebração mundial ao cinema por meio de um 

evento se deu em 1932 com a criação do Festival de Veneza, na Itália. Na verdade, podemos 

considerar que tal iniciativa foi a primeira a ter regularidade, pois Mônaco foi quem organizou 

em 1898 o primeiro festival de filmes. O Festival de Veneza foi criado inicialmente com o 

objetivo claro de promover as indústrias cinematográficas da Itália e da Alemanha, e se tornou 

uma das premiações mais importantes para o cinema do período anterior à Segunda Guerra 

Mundial. O festival italiano é um fruto do regime fascista de Benito Mussolini e por isso, foi 

usado pelo governo como propaganda política e acabou por premiar obras de cunho fascista 

ou nazista, como O Triunfo da Vontade e Olympia, ambos da cineasta alemã Leni 
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Riefenstahl20. Interrompido durante a Segunda Guerra Mundial, o festival foi retomado no 

pós-guerra com outra vertente, “não se tratava mais de promover uma cinematografia, mas 

seus elementos, no caso, os autores dos filmes” (ALENCAR, 1978, p. 29). 

Atualmente o festival- evento dedicado à exibição e premiação de obras 

cinematográficas por meio da avaliação de um corpo de jurados- de maior relevância no 

mundo é aquele que tem lugar na cidade francesa de Cannes, uma vez que o Oscar não pode 

ser definido como festival. Ser reconhecido no evento francês dá grande visibilidade para 

filmes e artistas, não apenas francesas, mas de todo o mundo. Para os cinemas produzidos em 

países sem uma forte indústria cinematográfica é ainda mais importante ser selecionado e 

premiado no Festival de Cannes21. Os filmes e cineastas brasileiros, por exemplo, tiveram 

acesso ao mercado internacional nos anos 1960, devido às premiações nesse evento. 

(ALENCAR, 1978, p. 51). 

No Brasil os festivais surgiram cerca de três décadas depois do lançamento do 

primeiro Festival Internacional de Veneza. “O mercado brasileiro dos festivais surgiu na 

década de 1950, mais precisamente em 1954, com a ocorrência do primeiro festival de cinema 

do país, o Festival Internacional de Cinema do Brasil, em São Paulo” (BALLERINI, 2012, p. 

188).  O evento foi organizado por Paulo Emílio Salles Gomes22 e Rudá de Andrade23
 e 

contava com debates, mostras informativas e cursos. Por isso, a “história dos festivais 

brasileiros está intrinsicamente vinculada às iniciativas de formação, reflexão e articulação” 

(MATTOS e LEAL, 2009, p. 10). 

                                                      
20 Bailarina, atriz, produtora, montadora e realizadora audiovisual. Desenvolveu seu trabalho como cineasta 

durante a era nazista, tendo realizado filmes de propaganda para o Partido Nazista alemão. Reconhecida pela 

estética perfeccionista e inovadora das obras que produzia. Submetida ao ostracismo na indústria 

cinematográfica após a guerra, ela se tornou fotógrafa e mergulhadora. 

 
21 O Festival de Cannes foi criado em 1946, conforme concepção de Jean Zay, então ministro de Instrução 

Pública e de Belas Artes da França. A ideia de criar um evento internacional na França surgiu no final dos anos 

1930, no entanto, por causa da Segunda Guerra Mundial, a primeira edição só ocorreu depois que os combates 

foram finalizados. Por causa de problemas financeiros duas edições do evento não foram realizadas, a de 1948 e 

a de 1950. Atualmente ocorre todos os anos, no mês de maio, na cidade francesa de Cannes. A Palma de Ouro é 

a principal premiação. 

 
22 Historiador, crítico de cinema e militante político. Nos anos 1960 foi um dos organizadores de mostras de 

cinema em Brasília que deram origem ao Festival de Brasília. Em 1965 criou o primeiro curso superior de 

cinema na Universidade de Brasília. 

 
23 Cineasta, escritor e filho de Oswald de Andrade e Patrícia Galvão (Pagu). Formou-se em cinema na Itália, 

onde trabalhou com Vittorio de Sica. Foi também um dos criadores do Museu da Imagem e do Som- MIS, o qual 

também dirigiu entre 1970 e 1981. Na década de 1960, participou da fundação do curso de cinema 

da Universidade de São Paulo, onde lecionou durante dez anos. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cineasta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nazismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Propaganda
http://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_Nazista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A9tica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ostracismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_cinematogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ind%C3%BAstria_cinematogr%C3%A1fica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mergulho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1946
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean_Zay&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/França
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cannes
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Anos depois, em 1965, foi criado o Festival de Cinema de Brasília24, um dos mais 

renomados ainda hoje. O evento foi criado não apenas para divulgar obras cinematográficas, 

mas com finalidades paraturísticas, ou seja, para promover a nova capital, recém-inaugurada 

no centro do país. Nos anos seguintes e sem qualquer regulamentação, os festivais de cinema 

proliferam em várias cidades do país, com a intenção de divulgar a produção cinematográfica, 

promover o turismo em determinada região ou criar uma imagem positiva de governos. Nos 

anos de 1970 surgiram outros grandes festivais no Rio de Janeiro, em Gramado, na Bahia, no 

Rio Grande do Sul, etc. O incentivo aos festivais durante os anos 1970 e 1980 era parte da 

política da Embrafilme, órgão federal responsável por fomentar a produção e distribuição de 

filmes nacionais. 

Mesmo em meio à ditadura militar (1964-1985) e a censura exercida contra várias 

obras cinematográficas, o festival se tornou o caminho principal para a revelação de alguns 

dos mais importantes cineastas em atuação naquele período e de novos valores e ideias. Para 

os realizadores o evento passou a representar uma oportunidade de manter um diálogo 

intelectual com outros cineastas, de competir e ter o nome consagrado e de manter contato 

com distribuidores e outros agentes que poderiam impulsionar seus filmes (ALENCAR, 1978, 

p. 85). Já para o público era uma chance de assistir a filmes que ainda não estavam no circuito 

comercial e de entrar em contato com diferentes pessoas, também interessadas em cinema 

(ALENCAR, 1978, p. 45). 

 

O encontro de várias escolas, de vários estilos de cinema, intercâmbio de 

ideias e de experiências entre cineastas de países os mais diversos; a própria 

competição entre as obras selecionadas sob critérios diferentes, mas por isso 

mesmo já investidas de um sentido e, finalmente, a manifestação de um 

público que muitas vezes diverge ruidosamente e, até mesmo, violentamente 

do júri; tudo isto pode emprestar a um festival um valor muitas vezes nem 

sequer pressentido pelos seus organizadores eventuais (ALRENCAR, 1978, 

p. 30). 

 

Depois do desmonte do órgão promovido pelo então presidente Fernando Collor, em 

1990, a produção cinematográfica chegou a níveis insignificantes, o que tornava escassa a 

                                                      
24

 O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro é o mais antigo festival em atividade no Brasil. O evento surgiu 

por iniciativa do professor de cinema da Universidade de Brasília, Paulo Emílio Sales Gomes, em1965. Nas 

duas primeiras edições o evento se chamou Semana do Cinema Brasileiro. Devido ao endurecimento da censura 

do regime militar, três edições do evento foram canceladas, de 1972 a 1974. Em 1975 ele voltou a ser realizado 

todos os anos. Atualmente é promovido pelo governo do Distrito Federal. Uma das regras que diferencia o 

Festival de Brasília dos outros festivais é que os filmes inscritos devem ser inéditos e não terem sido premiados 

em qualquer outro festival nacional. O principal prêmio do festival é o Troféu Candango, cujo nome faz 

homenagem aos cidadãos vindos de diferentes partes do país que participaram da construção de Brasília. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade_de_Brasília
http://pt.wikipedia.org/wiki/Paulo_Emílio_Sales_Gomes
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965
http://pt.wikipedia.org/wiki/Regime_militar_no_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_Federal_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filme
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participação de filmes nos festivais que existiam naquele momento. “Os dois maiores festivais 

de cinema do país, realizados no Rio Grande do Sul e no Distrito Federal, sofriam para 

compor suas seleções e buscaram novos rumos”. Em 1992 o Festival de Cinema de Gramado, 

um dos principais do Brasil, tornou-se latino-americano, já que não havia quantidade 

suficiente de filmes brasileiros para participar da competição. Na mesma edição, foi exibido o 

curta Pornografia, de Murilo Salles e Sandra Werneck, um protesto contra a situação do 

cinema no momento. Na obra um casal de atores pornôs fazia sexo em frente à bandeira 

nacional; a polícia tentou parar a sessão, mas conseguiu apenas que o áudio da projeção fosse 

cortado. A plateia, então, começou a cantar o hino nacional para acompanhar as imagens. 

(BUTCHER, 2005, p. 22).  

Com o retorno da política de incentivo ao cinema nacional e a consequente retomada 

da produção cinematográfica no Brasil na primeira metade da década de 1990, houve 

crescimento no número de filmes realizados e assim, os festivais reassumiram sua posição de 

relevância na divulgação de obras e realizadores. Esse tipo de evento se enquadra nas 

necessidades da nova configuração das políticas públicas na área das artes, constituídas 

essencialmente pela divisão setorial e pelo incentivo por meio de leis de isenção fiscal. Da 

mesma maneira, a realização dos festivais também serviu aos interesses das associações de 

promoção do meio cinematográfico, como é o caso da Associação Brasileira de 

Documentaristas- ABD, que passaram a incentivar e realizar mostras e festivais como forma 

de propagar a cultura cinematográfica. 

Como aponta Ballerini, durante os anos de 1990 e 2000 os festivais nacionais foram 

reorganizados e se multiplicaram, e da mesma forma, foi impulsionada a realização de 

festivais de cinema brasileiro no exterior, para divulgar nossa cinematografia e buscar mais 

mercado. O autor chega a afirmar que atualmente existem mais festivais e mostras de filmes 

do que salas de cinema no país, principalmente por causa dos recursos vindos das leis de 

incentivo municipais, estaduais e federais. Com isso, os filmes chegam a locais onde o 

circuito comercial ainda não chegou e assim conseguem divulgação em jornais e televisões. 

Segundo o levantamento feito por Tetê Mattos e Antônio Leal durante o diagnóstico do 

festival brasileiro do Fórum dos Festivais, o número de eventos realizados de 1999 a 2006 

cresceu de 38 para 132 (MATTOS e LEAL, 2009, p. 03). Os festivais são realizados nas 

diferentes regiões do país, entretanto cerca de metade deles ocorre na região Sudeste. Apenas 

no ano de 2006 mais de dois milhões de pessoas participaram das 12.512 exibições de curtas, 

longas-metragens e seriados promovidas por esses eventos, que movimentaram quase 60 
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milhões de reais, principalmente em investimentos gerados por meio de leis federais de 

incentivo à cultura (MATTOS e LEAL, 2009, p. 07-11). 

Por outro lado, a realização de festivais também foi relevante para fazer frente ao 

velho problema do cinema nacional de precariedade na distribuição e exibição das obras. A 

produção de filmes brasileiros voltava a crescer, mas com a queda drástica na quantidade de 

salas de cinema no Brasil era difícil que todas as obras produzidas encontrassem seu público. 

O problema teve início no final dos anos 1970 quando houve declínio no número de salas de 

cinema, motivado, dentre outros fatores, pelo aumento do preço dos ingressos, queda no poder 

de compra da população, profusão da televisão e aumento da violência urbana. Essa 

dificuldade persiste até os dias atuais, já que existe apenas uma sala de cinema para cada 105 

mil habitantes; salas essas concentradas em grandes cadeias presentes nas cidades com mais 

de 400 mil habitantes (RIBEIRO, 2007, p. 03). Mediante tal realidade os festivais se tornaram 

uma alternativa de exibição, principalmente para filmes de menor orçamento. 

Prova disso é que desde o final da década de 1990 os festivais passaram a ser 

utilizados por muitas distribuidoras como parte da estratégica conhecida como long tail 

(cauda grande), na qual são lançadas poucas cópias do filme e a divulgação ocorre 

primordialmente por meio dos festivais, como forma de obter notoriedade e publicidade 

indireta para a obra (BALLERINI, 2012, p. 188). Esse tipo de iniciativa também é relevante 

como escola e laboratório para os alunos de cursos de cinema, principalmente em momentos 

em que o mercado ainda era escasso, e como espaço de experimentação para os profissionais 

do meio cinematográfico, que durante os anos de estagnação do cinema nacional se viram 

forçados a deixar o meio cinematográfico e migrar para outras áreas do audiovisual, como a 

publicidade, o videoclipe e a televisão. Por outro lado, os festivais também começaram a gerar 

empregos nos locais onde ocorrem, cerca de seis mil por ano, e estimular os negócios 

culturais (BALLERINI, 2012, p. 189). 

A formação de público também é um quesito relevante na realização de festivais, já 

que menos de 10% dos municípios brasileiros tem salas de projeção (BUTCHER, 2005, p. 

95). Em muitas das cidades em que os festivais são promovidos sequer há salas de cinema ou 

espaços adequados para exibição e por isso, são promovidas “exibições nos mais variados 

espaços: desde salas tradicionais até projeções ao ar livre, passando por tendas, escolas e 

outras opções” (MATTOS e LEAL, 2009, p. 08). Nessas ocasiões os festivais são a única 

possibilidade para que a população mantenha contato com filmes e crie o hábito de ir ao 

cinema e de assistir a obras nacionais. 
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Depois da retomada do cinema nacional os festivais que já tinham renome no país, 

como os eventos de Gramado, Brasília e Rio de Janeiro, foram consolidados e se tornaram 

grandes acontecimentos, com direito a cobertura massiva da imprensa e presença de grandes 

nomes do cinema nacional. Por outro lado, surgiram várias iniciativas espalhadas por 

diferentes regiões, tanto festivais de caráter modesto quanto grandes iniciativas. Nessa época 

grande parte dos festivais também começou a expandir as atividades para além das mostras de 

filmes inscritos na competição e a se especializar. Alguns eventos se mantiveram abrangentes 

e reúnem diferentes gêneros, separados em categorias próprias. Outros se especializaram em 

apenas um gênero ou estilo, como filmes documentais, animações, obras universitárias ou 

amadoras, etc. Também existem eventos com temática definida, como cinema ambiental ou 

infantil, aceitando inscrições de obras em diferentes metragens e estilos. Dentro das 

delimitações previstas para a promoção de festivais, há também diferenças quanto a 

regionalização das obras; alguns eventos aceitam obras estaduais, nacionais ou internacionais. 

 

 

              Fotografia da plateia durante uma sessão da décima nona edição do É Tudo Verdade (Divulgação) 

 

Foi também no calor da retomada da produção cinematográfica que surgiu o maior 

festival dedicado exclusivamente ao cinema documentário no continente latino-americano, o 

Festival Internacional de Cinema Documentário É Tudo Verdade, iniciado em 1996. A criação 

do evento se beneficiou de uma característica diferencial do cinema documentário brasileiro, 

o qual manteve de forma mais consistente sua produção durante o hiato de políticas de 

fomento, uma vez que os custos de uma obra não ficcional são menores. Em 1997 o É Tudo 
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Verdade passou a contar com mostras competitivas nacionais e internacionais, que ocorrem 

anualmente. Ao longo de suas 20 edições se consolidou como um lugar de destaque no 

cenário de divulgação da produção não ficcional e de experimentação, pesquisa e discussão 

do gênero, se tornando o maior festival dedicado ao documentário da América Latina. 

 

1.2 Festival- o dispositivo dentro do dispositivo cinematográfico 

 

Conforme o que foi levantado no item anterior o festival se tornou um importante 

produtor de discurso sobre o documentário e, consequentemente, uma instância autorizadora 

do gênero e um importante ator na cadeia de sujeitos e instâncias que tem influência no meio 

cinematográfico. Por isso, ele é entendido ao longo de todo esse trabalho sob a noção de 

dispositivo. Umas das definições possíveis para esse termo é enunciada por Agamben, o qual 

aponta que o dispositivo faz parte dos mecanismos políticos criados pela sociedade capitalista 

e que tem a “capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, controlar e assegurar os 

gestos, as condutas, as opiniões e os discursos” (AGAMBEN, 2009, p. 13).  

Por outro lado, Agambem lembra que esse conceito tem ligação com o termo grego 

oikonomia, que significa a forma como se administra uma casa, e com a tradução desse termo 

pelos padres latinos, dispositio. 

 
O termo latino dispositio, do qual deriva o nosso termo "dispositivo", vem, 

portanto, para assumir em si toda a complexa esfera semântica da oikonomia 

teológica. Os "dispositivos", dos quais fala Foucault, estão de algum modo 

conectados com esta herança teológica, podem ser de algum modo 

reconduzidos a fratura que divide e, ao mesmo tempo, articula em Deus ser e 

práxis, a natureza ou a essência e o modo em que ele administra e governa o 

mundo das criaturas (AGAMBEN, 2009, p. 09). 
 

Antes de Agamben o termo dispositivo foi desenvolvido por Foucalt em História da 

Sexualidade e pode ser definido como: 

 

[...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, 

morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do 

dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes 

elementos (FOUCAULT, 2000, p. 137). 

 

Para Foucalut os dispositivos estão inscritos em uma posição de poder e tem finalidade 

de obter determinado efeito, são ferramentas necessárias para distinguir o que é visto como 
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verdadeiro. Por isso, eles são de natureza estratégica, e pressupõe “certa manipulação das 

relações de força, de uma intervenção racional e organizada nestas relações de força, seja para 

desenvolvê−las em determinada direção, seja para bloqueá−las, para estabilizá−las, 

utilizá−las” (FOUCAULT, 2000, p. 138). A constituição do dispositivo se assemelharia a um 

rizoma, em que o todo é mais do que a soma das diferentes partes. 

Já Deleuze, quando analisa o termo, lembra que o dispositivo está ligado a três 

dimensões, que são o saber, o poder e os produção de modos de subjetivação, e é composto 

por linhas de natureza diferentes. 

  

E, no dispositivo, as linhas não delimitam ou envolvem sistemas 

homogêneos por sua própria conta, como o objeto, o sujeito, a linguagem, 

etc., mas seguem direções, traçam processos que estão sempre em 

desequilíbrio, e que ora se aproximam ora se afastam uma das outras. 

Qualquer linha pode ser quebrada – está sujeita a variações de direção– e 

pode ser bifurcada, em forma de forquilha – está submetida a derivações. Os 

objetos visíveis, os enunciados formuláveis, as forças em exercício, os 

sujeitos numa determinada posição, são como que vectores ou tensores 

(DELEUZE, 2006, p. 01). 

 

Baptista (2015), ao analisar o conceito inserido na contemporaneidade, ressalta que os 

dispositivos são responsáveis por instituir uma realidade, mas por outro lado precisam arcar 

com a obrigação de manter essa mesma realidade. 

 

Esse poder do dispositivo revela uma rede que pretende entrelaçar tanto os 

discursos oficiais quanto os silenciamentos oficiosos e os sussurros 

revolucionários; tanto as instituições legais, quanto as informais; tanto a 

arquitetura panóptica da vigilância quanto a organização espacial da 

resistência; tanto as decisões regulamentares, leis e medidas administrativas 

tomadas pelo governo, quanto as inquestionáveis imposições do livre pensar; 

tanto os enunciados científicos quanto os contra-argumentos ficcionais; tanto 

as proposições filosóficas quanto os pensamentos menos amigos do saber 

que do poder; tanto a moralidade quanto a imoralidade e a amoralidade no 

agir e no pensar; tanto ações filantrópicas quanto as egocêntricas, passando 

pelas que se pretendem publicamente filantrópicas, enquanto veladamente 

escondem os desejos mais privados e egocêntricos (BAPTISTA, 2015, p. 

12). 

 

 

Dessa maneira, o dispositivo é responsável por processos de subjetivação ou 

dessubjetivação, ou seja, interferem na forma como os sujeitos se veem, se julgam e se 

apresentam. Agamben afirma que a subjetivação nasce da relação entre os seres viventes e os 

dispositivos; já que os dispositivos capturariam os seres viventes dando origem aos sujeitos. 

Ao fazer essa captura dos viventes, principalmente por meio da captura do desejo dos 
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indivíduos, os dispositivos oferecem a eles a possibilidade de felicidade e de pertencimento a 

uma comunidade e é esse sentimento que vai garantir a manutenção do funcionamento social. 

O sujeito criado nesse processo funciona como engrenagem da máquina e servirá ao intuito 

principal que é a permanência do funcionamento do dispositivo. No entanto, o assujeitamento 

é visto como uma possibilidade de escolha do vivente, uma vez que o indivíduo é livre para 

tomar suas decisões. Os viventes se alienam aos dispositivos em busca da felicidade 

prometida, abrem mão da subjetividade indivual por uma subjetividade artificial. 

(BAPTISTA, 2015). 

A forma de funcionamento do dispositivo retira as esferas sociais e políticas do uso 

comum e transforma essas esferas em algo inacessível para a maior parte dos indivíduos, já 

que apenas os especialistas ou técnicos podem opinar e decidir. Dessa maneira, as pessoas não 

estariam autorizadas para decidir sobre os objetivos, funcionamento, metas e processos das 

instituições e assim permaneceriam excluídos de qualquer mudança. Para retirar tais 

instituições do âmbito do inacessível e colocá-las ao alcance das decisões de todos os 

implicados, Agamben afirma que é preciso recorrer a profanação (2007). Profanar seria 

restituir as esferas de poder ao uso comum e, sobretudo, permitir aos indivíduos usá-las das 

mais diferentes maneiras. Segundo o autor, a profanação é uma tentativa de desconsiderar a 

separação entre o sagrado e o profano, servindo como um anti-dispositivo. Ele aponta também 

uma relação íntima entre os termos usar e profanar, já que a profanação seria uma operação 

que desativa os dispositivos do poder e devolve ao uso comum os espaços que o capitalismo, 

em suas esferas econômica ou jurídica, havia confiscado. 

No estudo específico a que se destina esse trabalho, os festivais, financiados por 

instituições públicas e privadas e organizados por mecanismos burocráticos, influenciam a 

maneira como a sociedade passa a compreender a noção de cinema. Como dispositivos, são os 

festivais que, em grande parte, delimitam o que é possível e justificável falar sobre o cinema e 

tem como função específica fomentar debates e aumentar a visibilidade das obras, e se 

inscrevem em uma relação de poder entre organizadores, órgãos governamentais, 

financiadores, realizadores e público. Dessa forma, os festivais são geradores de subjetivações 

nos diferentes integrantes da cadeia que compõem o evento e regulam a relação dos 

componentes dessa cadeia com as obras cinematográficas. 

Exemplos de como os festivais se enquadram no conceito de dispositivo podem ser 

dados tanto em âmbito nacional quanto em âmbito internacional. Durante o facismo na Itália o 

Festival de Veneza foi usado para como veículo de divulgação de ideias facistas. Dada à 

visibilidade da iniciativa e o número de pessoas que atraía anualmente o festival foi visto pelo 
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governo italiano como uma maneira de garantir a adesão de mais pessoas à ideologia ou pelo 

menos a aceitação dos ideais, uma vez que não havia uma divulgação panfletária do facismo e 

sim uma glorificação dos pensamentos facistas por meio da arte. Nesse período foram 

premiadas várias obras de grande apelo estético e que faziam apologia a regimes ditatoriais e 

ao arianismo, como os filmes da cineasta alemã Leni Riefenstahl.  

No Brasil um momento de grande impacto dentro dos fetivais e que demonstram o 

caráter de dispositivo ocorreu durante a crise da produção na década de 1990. Com a exibição 

do curta Pornografia, de Murilo Salles e Sandra Werneck, o Festival de Gramado de 1992 se 

transformou em momento crucial para protestar contra a situação vivida pelo cinema. A 

exibição de tal obra demonstrou a capacidade do festival de gerar debates acerca da promoção 

de cultura no país e fez com que a iniciativa reassumisse seu caráter de festa, na qual é preciso 

destruir as regulamentações e debochar das convenções. Por outro lado, o curta motivou 

reações na plateia, que, assim como os cineastas, demonstrou estar insatisfeita com a política 

do momento.  

O acontecimento do Festival de Gramado de 1992 pode ser usado para mostrar que 

dentro do dispositivo festival também há lugar para desvios, ou melhor, para profanações. Ao 

cantar o Hino Nacional enquanto eram exibidas as imagens do filme Pornografia, o qual 

trazia atores pornôs fazendo sexo frente à bandeira nacional, e ocupar o lugar da trilha sonora 

que havia sido cortada, os espectodres profanaram a realização geralemente burocrática do 

festival, ou seja, restituíram o evento ao seu lugar de uso, que seria o de campo de apreciação 

e debate público sobre o cinema. Mediante tal constatação é possível afirmar que a iniciativa, 

de forma consciente ou não, gerou subjetivações nos espectadores ao escolher exibir esse 

filme e fez com eles demonstrassem publicamente seu descontentamento com a política 

cultural daquele momento. 

Na verdade, poderíamos ir além na análise do festival como dispositivo, já que o 

cinema também pode ser considerado um dispositivo, capaz de interferir nos processos de 

subjetivação. Quando estamos no cinema nosso corpo permanece imóvel e nosso olho 

continua a se mover e procurar significados. Segundo Aumont o cinema seria um dos dois 

grandes dispositivos de imagem, o qual estaria “baseado nas imagens projetadas de tamanho 

variável, mas frequentemente muito grande, vistas ao mesmo tempo por determinado número 

de espectadores, em um lugar especialmente destinado a essa apresentação” (AUMONT, 

1993, p. 176). Esses mecanismos seriam responsáveis por legitimar o ato de ver imagens, em 

uma relação determinada por “meios e técnicas de produção de imagens, seu modo de 
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circulação e eventualmente de reprodução, os lugares onde elas estão acessíveis e os suportes 

que servem para difundi-las” (AUMONT, 1993, p. 135). 

Compartilhando do mesmo entendimento, Dinara Guimarães classifica o cinema como 

“vazio iluminado”, pois assim como a luz do projetor ilumina a sala, o cinema é capaz de 

iluminar parcialmente o vazio que nos constitui- numa relação direta com a perspectiva da 

morte, o vazio de toda a significação que se oculta no cerne da produção de sentido. A autora 

acredita que o dispositivo é um “diálogo com a ausência, o indizível, o para além do não-

dito”, como uma “busca continuada de uma origem que recua e ao mesmo tempo está sempre 

presente” como traço, resto. (GUIMARÃES, 1993, p. 11) Ou, de outra maneira, ele é capaz 

de atingir não apenas nosso olhar, mas também nosso espírito, como o fantasma, “o que volta 

sempre, o que assombra” (AUMONT, 2004, p. 145).   

Aliado ao conceito de dispositivo podemos tratar da scinestesia, uma síntese entre as 

noções de sinestesia e cinestesia desenvolvida pelo pesquisador Marcio Pizarro Noronha, por 

meio do qual a tela de projeção é percebida como “um espaço geográfico habitável”, uma 

superfície que multiplica os trajetos do olhar, num jogo entre “situar-se e ver” (NORONHA, 

2007, p. 58). O olhar não deve ser visto apenas como uma atitude ativa do espectador em 

relação ao filme. Em direção contrária, a obra cinematográfica volta sobre nós, espectadores, 

como olhar e nos objetifica. O filme faz com que nos voltemos sobre nós mesmos, em um 

processo reflexivo, principalmente o cinema documentário. Didi-Huberman, por meio do 

estudo das imagens, do cinema e da psicanálise lacaniana, nos mostra não apenas o que vemos 

nos filmes, mas o que volta para nós como olhar, “o que vemos se abre, nos racha ao meio e 

nos olha”, torna-se o “necessário instrumento de sua capacidade de existir, entre a ausência e 

a presa, entre o impulso e a surpresa” (DIDI-HUBERMAN, 1998, p. 79). As imagens se 

tornam índices: 

 

Índice de uma perda que ele sustenta, que ele opera visualmente: apresen-

tando-se, aproximando-se, mas produzindo essa aproximação como o mo-

mento experimentado ‘único e totalmente estranho’ de um soberano distan-

ciamento, de uma soberana estranheza ou de uma extravagância. (DIDI-

HUBERMAN, 1998, p. 148) 

 

O festival é, então, um dispositivo dentro de outro dispositivo maior, o cinema; sendo 

constituído pela relação rizomática entre instituições, formas discursivas, modelos e tipologias 

para o fazer fílmico e regras para a escolha dos filmes que serão exibidos e premiados. A 

função estratégica do festival é a possibilidade de criação de uma cadeia de distribuição, 

divulgação e consumo, que atuaria retroativamente sobre a produção de obras 
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cinematográficas. A influência desses eventos é tamanha que, além de reunir para apreciação e 

estudo obras de diferentes escolas artísticas- desde os clássicos das áreas até as vanguardas- 

eles acabam por se tornar um mecanismo ditado pela economia das artes e que visa à criação 

de parâmetros de aceitação e comercialização das obras artísticas. Esses mecanismos são 

capazes de designar e consagrar certos objetos como dignos de serem admirados e 

degustados, direcionando a apreciação e o gosto do público. 

No entanto, as iniciativas culturais no Brasil, incluindo os festivais, se encontram em 

uma relação conflituosa entre o controle estatal e o investimento da iniciativa privada. Desde 

o início do século XX diferentes políticas culturais foram utilizadas pelo governo brasileiro 

para impulsionar as artes no país; todas diretamente influenciadas pela dificuldade de 

autossustentação do meio. Essas políticas, em sua maioria, mantiveram as diferentes formas 

de expressão artística separadas entre si e geridas por órgãos diferentes, os quais mantêm 

regras, legislações e meios de investimento próprios. Durante o governo de Getúlio Vargas 

(1930-1945), como lembra Antônio Rubim, foi intensificada a atuação sistemática do Estado 

na cultura brasileira, tendo como principal objetivo a formação de uma identidade nacional. 

 

Dentre outros procedimentos, tem-se a criação de legislações para o cinema, 

a radiodifusão, as artes, as profissões culturais etc. e a constituição de 

inúmeros organismos culturais, tais como: Superintendência de Educação 

Musical e Artística; Instituto Nacional de Cinema Educativo (1936); Serviço 

de Radiodifusão Educativa (1936); Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional (1937); Serviço Nacional de Teatro (1937); Instituto 

Nacional do Livro (1937) e Conselho Nacional de Cultura (1938) (RUBIM, 

2008, p. 187). 

 

Já no período ditatorial (1964-1985), a política de divisão da cultura permaneceu. 

Neste momento era o próprio Estado quem investia nas diferentes atividades e em 

contrapartida impunha legislações e também censurava as atividades desenvolvidas. 

Fernandes (2013, 174) afirma que a implementação das políticas culturais estava diretamente 

ligada ao projeto político-ideológico do período, caracterizado pela criação do Conselho 

Federal de Cultura, em 1966, que tinha como um dos principais objetivos a implementação de 

um Plano Nacional de Cultura. A política cultural dessa época, apesar de não ser homogênea, 

estava dividida em três vertentes, segundo a autora: 

 

Assim, é possível identificar três frentes de atuação governamental no 

âmbito da cultura no período da ditadura: uma, de censura a determinado 

tipo de produção cultural considerada de oposição ao governo ou nociva à 

cultura nacional; outra, de investimento em infraestrutura em 
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telecomunicações – ações que se coadunam com o projeto de modernização 

do país e com as políticas de integração e segurança nacional, mas que 

também favoreceram a consolidação da indústria cultural no país; e a 

terceira, de criação de órgãos governamentais destinados a planejar e 

implementar a política cultural oficial (FERNANDES, 2013, p. 174). 

 

Nesse período, diversos órgãos foram criados para garantir a implementação dessa 

política, como o Conselho Nacional de Cinema, o Conselho Nacional de Direito Autoral e a 

Fundação Nacional de Arte; e tantos outros foram reformulados. Tal política cultural, com 

diferentes formas de ação em cada período da ditadura, foi mantida até a retomada da 

democracia, no final dos anos 1980. No início da década de 1990 a forma como o Estado se 

relacionava com a cultura foi drasticamente alterada. Por meio do Programa Nacional de 

Desestatização, que pretendia incentivar a competição de mercado em diferentes seguimentos, 

o primeiro presidente eleito em um pleito direto no Brasil, Fernando Collor de Melo, eximiu o 

estado de responsabilidades sobre a cultura, que era vista como qualquer área produtiva, 

devendo assim se sustentar sozinha. Com isso, ele acabou com o Ministério da Cultura, que 

virou parte do Ministério da Educação. O então presidente também extinguiu a única lei 

brasileira de incentivo fiscal na área cultural, conhecida como Lei Sarney. 

Com o fracasso da política cultural, o governo de Collor voltou a criar mecanismos de 

investimento na cultura, como a Lei Rouanet, que prevê a renúncia fiscal para empresas que 

investirem na produção cultural. Esse tipo de investimento foi mantido nos governos 

posteriores de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luís Inácio Lula da Silva (2003-

2010) e no primeiro mandato de Dilma Roussef (2011-2014). Nas últimas duas décadas foi 

mantida a transferência do poder de decisão do Estado para as empresas patrocinadoras, por 

meio das leis de incentivo, as quais preveem a isenção fiscal para aqueles que investirem 

recursos em obras artísticas (RUBIM, 2008). Dessa maneira foi criada uma forma diferente de 

mercado, regulado mais pelo setor econômico e produtivo do que pelo setor cultural; a 

produção artística deve ser legitimada primeiro pelas empresas financiadoras para depois 

chegar ao público.  

Dentro dessa perspectiva e a partir do reconhecimento do poder político da iniciavita, 

o Estado incentivou a criação ou fortalecimento de diferentes festivais, para divulgar a 

produção artística e ao mesmo tempo as empresas patrocinadoras. Por meio do rápido 

panorama das políticas culturais fica claro que os festivais, que inicialmente teriam o objetivo 

apenas de celebrar o momento da cultura nacional, oferecer uma oportunidade ao público de 

voltar suas atenções à diferentes produtos e também reunir iniciativas artísticas de maneira 

festiva, se tornaram dispositivos relevantes dentro da indústria cultural.  
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Além disso, eles passaram a ocupar uma posição de poder na cadeia de produção, 

consumo e divulgação cultural no Brasil, estando diretamente ligadoa a duas esferas 

complementares: o poder público, gestor das políticas culturais, e a iniciativa privada, que 

atualmente ocupa o papel de financiadora das iniciativas culturais por meio das leis de 

incentivo. Os festivais também se encontram ligados a outras esferas, que poderiam parecer 

conflitantes, mas que acabam por trabalhar juntas dentro da estrutura da iniciativa: o mercado 

cinematográfico, de onde vêm grande parte do corpo de jurados; e a academia, um dos focos 

de atenção da iniciativa por ser produtora de conhecimento sobre o cinema e por ser a 

receptora do discurso produzido pelo evento. O Festival É Tudo Verdade é uma das iniciativas 

voltadas para o meio cinematográfico e que também serve a esse novo mercado cultural, uma 

vez que se encontra reconhecido pelo poder público e também se alia a empresas privadas 

para a efetivação dos eventos. 
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CAPÍTULO II- O FESTIVAL É TUDO VERDADE: DISPOSITIVO AUTORIZADOR 

DO CINEMA DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO PÓS-RETOMADA 

 

O principal festival voltado exclusivamente para o gênero documental é o Festival 

Internacional de Cinema Documentário É Tudo Verdade e por isso, esse capítulo se destina a 

analisar as 15 primeiras edições do evento. Tal período foi escolhido pela facilidade de 

acessar as informações referentes a ele, uma vez que é o mesmo espaço temporal analisado no 

livro É Tudo Cinema, de Amir Labaki, e também por ser um momento relevante na produção 

cinematográfica nacional pós-retomada. A abordagem cronológica das edições pretende 

mostrar as principais alterações ocorridas e as tendências seguidas ao longo dos anos, além de 

apontadar as premiações oferecidas aos filmes nacionais dentro da categoria de Melhor 

Documentário Brasileiro.  

Além disso, pretendemos apontar de que maneira esse festival se torna uma instância 

autorizadora do gênero documental pós-retomada por meio da identificação do lugar social 

que ele ocupa, da análise das diferentes instâncias envolvidas no evento e da influência de 

diferentes atores. Na sequência será feita uma análise do festival como dispositivo, 

pertencente a uma cadeia de atores que influenciam na forma como a produção 

cinematográfica é recebida e na maneira como os espectadores percebem o cinema 

documentário produzido nos anos 1990 e começo dos anos 2000. 

 

2.1 It’s All True- as 15 primeiras edições do Festival É Tudo Verdade 

 

It’s All True, ou É Tudo Verdade como foi traduzido, é o título do filme que Orson 

Welles25 desejava rodar no Brasil e que misturaria ficção e documentário para representar o 

país. O cineasta americano desembarcou no Brasil no dia 13 de fevereiro de 1942 para filmar 

dois episódios que comporiam o filme It’s All True. O primeiro seria sobre o carnaval e suas 

influências, como o samba e o candomblé; o segundo seria uma homenagem a quatro 

jangadeiros cearenses que se lançaram ao mar e navegaram mais de dois mil quilômetros de 

Fortaleza ao Rio de Janeiro. Orson Welles passou seis meses filmando no país, mas nunca 

                                                      
25 Cineasta nascido nos Estados Unidos, considerado um dos mais importantes de todos os tempos. Ainda jovem 

se dedicou à pintura e ao teatro. Se tornou conhecido em 1938 depois de fazer uma narração, em estilo 

jornalístico, do livro A Guerra dos Mundos em um programa de rádio. Estreou como diretor de longa metragens 

em 1941 com o filme Cidadão Kane, obra que revolucionou o cinema ocidental por trazer inovações nos 

ângulos de câmera, na narração e na edição. Foi também roteirista, produtor e ator. 
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concluiu a obra, pois se desentendeu como estúdio RKO26, que havia financiado o projeto. O 

material gravado para o filme ficou perdido por mais de 60 anos, até que um estudante de 

cinema da Universidade da Califórnia encontrou os rolos ainda não editados em um arquivo 

da RKO. Em 1993, Bill Krohn, Myron Meysel e Richard Wilson vieram ao Brasil fazer novas 

gravações com os jangadeiros e com Grande Otelo, que também havia participado das 

filmagens iniciais, e juntaram o material com o que havia sido gravado na década de 194027. 

O título do filme de Orson Welles, É Tudo Verdade, foi usado pelo jornalista e crítico 

de cinema Amir Labaki28
 para nomear o Festival Internacional de Cinema Documentário, 

criado em São Paulo no ano de 1996, em plena retomada do cinema nacional. Segundo o 

próprio criador a decisão de nomear o festival dessa forma era uma espécie de provocação: 

 

Havia no título do festival uma provocação embutida. “É Tudo Verdade” é 

um evidente truísmo, pois se é tudo verdade nos filmes documentais o que 

quer dizer de filmes que se contrapõem tratando do mesmo assunto de 

formas polares? A única verdade absoluta do documentário, se há alguma, é 

a verdade individual expressa por cada realizador em seu discurso 

(LABAKI, 2010, p. 17). 

 

A ideia central do festival era se tornar uma vitrine anual do documentário produzido 

no país, realizar retrospectivas da obra de grandes cineastas nacionais e internacionais, gerar 

discussões sobre o meio cinematográfico e formar público. Da mesma forma, a iniciativa 

pretendia romper o estigma de mercado do documentário, que sempre é visto como mais 

                                                      
26 Produtora e distribuidira de filmes fundada em 1928 nos Estados Unidos.  
 
27 Orson Welles veio ao Brasil fazer um filme sobre a cultura local, uma iniciativa que integrava a política de boa 

vizinhança do governo americano, que pretendia realizar a produção para melhorar o relacionamento com a 

América do Sul. O projeto não foi finalizado já que nem o estúdio RKO nem o governo brasileiro gostaram do 

primeiro material feito. O documentário finalizado, que foi lançado em 1993, mostra porque o filme não foi 

concluído, relatando os problemas que apareceram e mostrando as cenas que chegaram a ser gravadas. O 

documentário ainda reconstrói, a partir do material bruto encontrado, uma parte de Four Men on a Raft, no qual 

Welles conta a história de quatro jangadeiros cearenses que navegam até o Rio de Janeiro para pedir ao governo 

ajuda para sua comunidade. 
 
28

 Amir Labaki é jornalista, crítico de cinema, curador e escritor. Formado em cinema pela Escola de 

Comunicações e Artes da USP, é autor de 12 livros sobre cinema e história e também é autor da peça Lenya, 

sobre a atriz austríaca Lotte Lenya. Foi por duas vezes diretor técnico do Museu da Imagem e do Som da 

Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo (1993-1995; 2003-2005). É fundador e diretor do É Tudo Verdade- 

Festival Internacional de Cinema Documentário. Labaki é membro do Festival Internacional de Documentários 

de Amsterdã, Holanda, que é o principal evento mundial dedicado ao gênero. Foi membro suplente do Conselho 

Superior de Cinema da Presidência da República. Em 2005, dirigiu o documentário em curta-metragem Um 

intelectual no cinema: Eduardo Escorel. Em 2008, dirigiu, produziu e escreveu o documentário de longa-

metragem 27 cenas sobre Jorgen Leth. É articulista da Folha de S.Paulo e colunista do jornal Valor Econômico. 

Desde 2004 dirige, escreve e apresenta o programa É Tudo Verdade no Canal Brasil. Foi o apresentador e 

curador internacional das faixas Cultura Documentários e do É Tudo Verdade Internacional da TV Cultura de 

São Paulo (2010-2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Comunicações_e_Artes_da_USP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Comunicações_e_Artes_da_USP
http://pt.wikipedia.org/wiki/História
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ator
http://pt.wikipedia.org/wiki/Áustria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Documentário
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curta_metragem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S.Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Valor_Econômico
http://pt.wikipedia.org/wiki/É_Tudo_Verdade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Canal_Brasil
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didático e menos atrativo que o cinema ficcional e por isso, tem fatias reduzidas do mercado 

comercial. 

A primeira edição foi realizada com orçamento bastante limitado em 1996, momento 

em que a produção cinematográfica brasileira era ainda insignificante. Nesse ano não houve 

premiação e o evento contou apenas com 29 filmes convidados, todos em película. A seleção 

foi feita sem inscrições, por meio de indicações e de catálogos de outros festivais. Os filmes 

internacionais selecionados mostravam o amor ao cinema por meio de três perfis de cineastas 

e as obras nacionais comprovavam o vigor do gênero em meio a retomada. A realização do 

festival foi possível graças a parcerias com o Sesc-SP, o CCBB-RJ, o MIS-SP, a Secretaria 

Municipal de Cultura de São Paulo e a Associação Cultural Kinoforum. Já na primeira edição 

o caráter latino-americano do festival foi ressaltado por meio de uma homenagem ao cineasta 

cubano Santiago Alvarez. Ainda iniciante, o evento contou apenas com sete convidados 

internacionais29 (LABAKI, 2010, p. 25-29). 

Na segunda edição foram iniciadas as mostras competitivas, tanto nacional quanto 

internacional. As inscrições foram abertas para obras em película e receberam 120 títulos. 

Destes foram selecionados 28 documentários, os quais foram exibidos juntamente com os 

filmes que compunham a mostra em homenagem ao cineasta francês Marcel Ophuls. Em 

1997 o festival recebeu apoio da recém-criada Secretaria do Audiovisual do Ministério da 

Cultura. Os filmes selecionados para a competição nacional apresentavam sinais de renovação 

da linguagem e do corpo de realizadores, pois havia apenas quatro cineastas consolidados 

entre os participantes. Outro dado marcante é a ascensão das mulheres no cinema documental, 

com quatro diretoras entre os concorrentes. Nessa edição os jurados da competição nacional- 

que contava com dois realizadores consolidados desde a década de 1960, Jorge Bodansky e 

Vladimir Carvalho- premiaram na categoria Melhor Documentário Brasileiro o filme O velho: 

a história de Luiz Carlos Prestes30 (1898-1990), um retrato histórico com linguagem clássica 

feito por um cineasta ainda desconhecido, Toni Venturi. O primeiro evento pode ser 

considerado a edição dos retratos de personalidades, já que a obra internacional premiada 

                                                      
29

 Mais informações sobre as 15 primeiras edições do É Tudo Verdade estão disponíveis no Apêndice I desse 

trabalho. 

 
30

 Ficha Técnica: Título: O velho- a história de Luís Carlos Prestes/ Direção: Toni Venturi/ Roteiro: Di Moretti / 

Coprodução: Olhar Imaginário e Casa de Produção/ Duração: 105 min (longa)/ Cor: Colorido/ PB/ Local: São 

Paulo, Brasil. 
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Noel Field: a lenda de um espião, sobre um espião inglês, também era um retrato 

cinematográfico (LABAKI, 2010, p. 35-39). 

 Na terceira edição do Festival É Tudo Verdade o número de filmes exibidos se tornou 

maior, já que além das mostras competitivas nacional e internacional, houve a criação de uma 

mostra paralela para as produções em vídeo e programas especiais de documentários. Os 

filmes selecionados para a competição nacional, apesar de serem majoritariamente de 

cineastas ainda não consagrados, mostravam a forte ligação do cinema nacional ao 

documentário histórico e cultural, baseado em depoimentos e material de arquivo, enquanto a 

retrospectiva- que naquele ano homenageava o dinamarquês Jon Bang Carlsen- apontava a 

tendência internacional de embaçamento de fronteiras entre real e ficcional. Na edição em 

questão, o corpo de jurados da competição nacional contava com duas realizadoras e um 

fotógrafo de grande renome- Tata Amaral, Tetê Vasconcelos e Thomaz Farkas- em uma 

contínua expansão da presença feminina no documentário. O júri escolheu o filme de Carlos 

Cortez, Geraldo Filme31, cinebiografia que retrata o universo do samba paulista e a cultura 

negra por meio da história do sambista Geraldo Filme (1927-1995), com rico corpo de 

depoimentos e narrador participante (LABAKI, 2010, p. 45-49). 

Na edição de 1999 as produções documentais em vídeo começaram a fazer parte da 

competição, uma vez que a ascensão das novas tecnologias não poderia mais ser deixada de 

lado. Neste momento ainda era possível inscrever o mesmo filme tanto para a competição 

nacional quanto para a competição internacional e muitas categorias específicas foram 

criadas, como o Prêmio Tv Cultura, Prêmio GNT e Prêmio ABD. Na competição nacional 

foram selecionados 15 filmes, mesma quantidade das obras selecionadas para participar da 

competição internacional. Na quarta edição foi criada a retrospectiva nacional, naquele ano 

dedicada a Walter Salles, por sua contribuição para a valorização do gênero documental no 

Brasil no período de maior dificuldade do cinema nacional, os anos do desmonte da política 

cultural no país (LABAKI, 2010, p. 55-61). 

O júri nacional da quarta edição destacou a importância da academia ao contar com 

dois professores universitários- Giba Assis Brasil e Carlos Augusto Calil- e premiou o curta-

metragem A pessoa é para o que nasce32, primeira e única vez em que um curta ganhou nessa 

                                                      
31

 Ficha Técnica: Título: Geraldo Filme/ Direção: Carlos Cortez/ Roteiro: Carlos Cortez/ Coprodução: Birô de 

Criação, Tv Cultura/ Duração: 52 min (média)/ Cor: Colorido/PB/ Local: Rio de Janeiro, Brasil. 

 
32

 Ficha Técnica: Título: A pessoa é para o que nasce/ Direção: Roberto Berlinder/ Roteiro: Mauricio Lissovsky 

e Liana Vital Brasil/ Produção: Tv Zero/ Duração: 6 min (curta)/ Cor: Colorido/ Local: Rio de Janeiro, Brasil. 
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categoria33. O filme do jornalista, produtor publicitário e cineasta, Roberto Berlinder, conta a 

história de três irmãs cegas que cantam e tocam em troca de esmola em Campina Grande, na 

Paraíba. A obra de grande sensibilidade estética se utiliza de diferenças recursos visuais, como 

imagens desfocadas e amareladas, em referência à deficiência visual delas. Outro filme 

brasileiro bastante sensível naquele ano foi a primeira obra nacional a levar o prêmio de 

Melhor Documentário Internacional. Nós que aqui estamos por vós esperamos34, de Marcelo 

Masagão, filme baseado na montagem e que ressignifica imagens de arquivo. 

 Na quinta edição do Festival É Tudo Verdade foi exibida a retrospectiva com os dez 

maiores clássicos do documentário nacional, escolhidos a partir de votação feita com 39 

especialistas, entre realizadores e críticos. A maior parte dos escolhidos eram obras ligadas ao 

Cinema Novo. No entanto o documentário Di, do maior ícone dessa escola, Glauber Rocha, 

não pode ser exibido, pois continuava proibido de circular por decisão judicial que atendeu à 

demanda dos herdeiros do pintor Di Cavalcanti (1897-1976). Já em relação à competição 

nacional, o júri foi formado por dois grandes nomes do cinema nacional, o montador e diretor 

Eduardo Escorel e o crítico Jean-Claude Bernardet. Apesar da forte concorrência do filme de 

Eduardo Coutinho, Santo forte, o vencedor da categoria Melhor Documentário Brasileiro foi o 

polêmico Notícias de uma guerra particular35
. Este documentário de cunho jornalístico, 

dirigido por João Moreira Salles e Kátia Lund e produzido inicialmente para ser exibido na 

televisão francesa, retrata a violência das favelas do Rio de Janeiro se baseando 

principalmente na visão de três diferentes atores: o policial, o traficante e o morador 

(LABAKI, 2010, p. 67-79). 

 Apesar de não ter seu filme premiado, Coutinho deixou sua marca na premiação, pois 

uma das personagens de seu filme Santa Marta- duas semanas no morro, foi essencial para a 

produção de Salles e Lund. Márcio Amaro de Oliveira, um dos adolescentes entrevistados no 

filme de Coutinho, que depois se tornaria o traficante Marcinho VP, o qual ajudou os 

                                                      
33

 Para se referir a metragem do cinema, a presente pesquisa segue o que foi delimitado pelos parágrafos 7, 8 e 9 

do artigo primeiro da Medida Provisória 2228/ 2001: obra cinematográfica ou videofonográfica de curta 

metragem: aquela cuja duração é igual ou inferior a quinze minutos; obra cinematográfica ou videofonográfica 

de média metragem: aquela cuja duração é superior a quinze minutos e igual ou inferior a setenta minutos e obra 

cinematográfica ou videofonográfica de longa metragem: aquela cuja duração é superior a setenta minutos. 

 
34

 Ficha Técnica: Título: Nós que aqui estamos por vós esperamos/ Direção: Marcello Masagão/ Produção: 

Riofilmes/ Duração: 73 min (longa)/ Cor: Colorido/ Local: São Paulo, Brasil. 

 
35

 Ficha Técnica: Título: Notícias de uma guerra particular/ Direção: João Moreira Salles, Kátia Lund 
 Roteiro: João Moreira Salles, Kátia Lund/ Produção: Videofilmes/ Duração: 57 min (média)/ Cor: Colorido/ 

Local: Rio de Janeiro, Brasil. 
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realizadores de Notícias ao facilitar a entrada da equipe na favela e as entrevistas com 

traficantes. Foi ele também quem liberou a favela de Santa Marta para a gravação do clipe de 

Michael Jackson They don’t care about us em 1995 e assim conheceu Kátia Lund, 

colaboradora na produção do videoclipe de Spike Lee. A relação de Marcinho VP36 e o 

cineasta João Moreira Salles permaneceu mesmo depois das filmagens; o documentarista 

chegou a ser indiciado pela polícia e teve que depor na CPI do Narcotráfico da Assembleia 

Legislativa do Rio de Janeiro por ter dado uma bolsa mensal, no valor de 1.200 reais ao 

traficante, então foragido. O objetivo da bolsa seria, segundo João, permitir que Marcinho se 

afastasse do tráfico e escrevesse um livro. Depois de um acordo com o Juizado Especial 

Criminal, João teve que pagar metade das custas do processo e prestar serviçoes comunitários: 

aulas de documentários na favela Pavão-Pavãozinho. 

 Apesar de todos os problemas, o ano 2000 marcou a ascensão de João Moreira Salles 

no documentarismo e também o retorno triunfal de um dos mestres brasileiros, Eduardo 

Coutinho. Os dois se encontraram anos mais tarde, em 2004, na parceria Entreatos/ Peões, o 

primeiro sobre Luis Inácio Lula da Silva e o segundo sobre o movimento sindical do qual este 

surgiu no final dos anos 1970. Por outro lado, a quinta edição do festival parece ter sido 

dedica á violência urbana, já o Prêmio GNT de Renovação de Linguagem foi dado ao filme O 

rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas37, que retrata a dura realidade de dois 

jovens da periferia de Pernambuco (LABAKI, 2010, p. 67-79). 

O ano de 2001 marcou o surgimento da Conferência Internacional Tendências e 

Perspectivas do Documentário, idealizada pela professora de cinema Maria Dora Mourão38 e 

                                                      
36 Marcelo Amaro de Oliveira foi um traficante de drogas da Favela Santa Marta, no Rio de Janeiro. Ele ganhou 

notoriedade depois das gravações de Notícias e do clipe de Michael Jackson, o que fomentou o interesse do 

jornalista Caco Barcellos, que escreveu sua biografia: Abusado - O dono do Morro Dona Marta. Dois meses 

após a obra ter chegado às livrarias, Marcinho VP, então com 33 anos de idade, foi assassinado por 

estrangulamento em Bangu III, onde estava preso. 

 
 
37 Ficha Técnica: Título: Rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas / Direção: Paulo Caldas, Marcelo 

Luna/ Roteiro: Paulo Caldas, Marcelo Luna, Fred Jordão/ Duração: 75 min (longa)/ Cor: Colorido/ Local: 

Pernambuco, Brasil. 

 
38 Professora Titular do Departamento de Cinema, Rádio e TV da Escola de Comunicações e Artes da USP. Fez 

Pós-Doutorado na École des Hautes Études en Sciences Sociales- EHESS, Paris-França na área de cinema e 

novas tecnologias. Dedica-se ao ensino da teoria e prática da montagem, tendo montado diversos filmes e vídeos 

culturais e de pesquisa, entre eles os documentários São Paulo, Sinfonia e Cacofonia, dirigido por Jean Claude 

Bernardet e São Paulo Cinemacidade, dirigido por Aloysio Raulino. Co-organizou, junto com Amir Labaki, o 

livro Cinema do Real editado pela Cosac e Naify. Em co-organização com Maria do Rosário Caetano e Laure 

Bacque foi editado o livro Jean Claude Bernardet: uma homenagem. Atualmente é Chefe do Departamento de 

Cinema, Rádio e TV da ECA/USP, Presidente do Centre International de Liaison des Écoles de Cinéma et 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Traficante
https://pt.wikipedia.org/wiki/Drogas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Favela_Santa_Marta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caco_Barcellos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Abusado_-_O_dono_do_Morro_Dona_Marta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bangu_III
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=643&q=paulo+caldas&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-QXpxZbZxjhKEbVJgnJaiJZadbKWflpmTCyasUjKLUpNL8ouMPUyPlzAuZCu7srRAlkdm5yrT088Ba6cCOE8AAAA&sa=X&ei=KlmIVZv1NILz-AG04qzADw&sqi=2&ved=0CG8QmxMoATAN
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=643&q=marcelo+luna&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-QXpxZbZxjhKCXaEllp1spZ-WmZMLJqxSMotSk0vyi_y6X_WKu_w1WaOp-q2R3y3ScdM8BwCUCl3WTwAAAA&sa=X&ei=KlmIVZv1NILz-AG04qzADw&sqi=2&ved=0CHAQmxMoAjAN
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=643&q=marcelo+luna&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgxEHnxCXfq6-QXpxZbZxjhKCXaEllp1spZ-WmZMLJqxSMotSk0vyi_y6X_WKu_w1WaOp-q2R3y3ScdM8BwCUCl3WTwAAAA&sa=X&ei=KlmIVZv1NILz-AG04qzADw&sqi=2&ved=0CHAQmxMoAjAN
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=643&q=paulo+caldas&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxCXfq6-QXpxZbZxjhKEbVJgnJaiJZGdbKWflpmTCyasipOLUlPzCnISKx0UvBqL_m26p9J7JyfugW59etmvcwDRMZI6UQAAAA&sa=X&ei=KlmIVZv1NILz-AG04qzADw&sqi=2&ved=0CIQBEJsTKAEwEQ
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=643&q=marcelo+luna&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxCXfq6-QXpxZbZxjhKCXaElkZ1spZ-WmZMLJqyKk4tSU_MKchIrl8Yut7myW_7eP-_trBUZCZvtesSUARq9dlpRAAAA&sa=X&ei=KlmIVZv1NILz-AG04qzADw&sqi=2&ved=0CIUBEJsTKAIwEQ
https://www.google.com.br/search?biw=1366&bih=643&q=fred+jord%C3%A3o&stick=H4sIAAAAAAAAAGOovnz8BQMDgwkHnxCXfq6-QXpxZbZxjhKcbVKiJZGdbKWflpmTCyasipOLUlPzCnISK4UuhKyK7J_c-_L5lRT5oFUd1-XCOwHbob71UQAAAA&sa=X&ei=KlmIVZv1NILz-AG04qzADw&sqi=2&ved=0CIYBEJsTKAMwEQ
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coordenada por ela junto ao crítico e professor Fernão Ramos e que se tornou um momento 

para debater questões relevantes ao gênero com realizadores, especialistas e público em geral. 

Na estreia, em meio à consolidação e às transformações do gênero, a primeira conferência 

debateu a narrativa documental. Outro marco da sexta edição foi a estreia do festival na 

televisão com a exibição de dez documentários integrantes das diferentes mostras na DirecTv. 

Apesar de ter ocorrido apenas uma vez a iniciativa foi importante para os futuros projetos 

surgidos a partir do festival, já que anos depois seriam criados programas na Tv Cultura e no 

Canal Brasil (LABAKI, 2010, p. 85-93). 

E a televisão acabou por ser uma marca daquela edição, pois o júri premiou um filme 

que debate a representação da cultura negra nas telenovelas brasileiras, A negação do Brasil39. 

O documentário engajado, que usa da narração do próprio realizador, o documentarista e 

pesquisador negro Joel Zito Araújo, conta com um vasto arquivo de telenovelas das principais 

redes de televisão, como Tv Tupi e Rede Globo, e com depoimentos de atores e atrizes negras. 

Por outro lado, a edição de 2001 do É Tudo Verdade apontou o fortalecimento da escola de 

documentaristas mineiros, que anos depois consagrou vários premiados. 

A sétima edição foi marcada por uma homenagem dedicada ao cineasta cujo filme deu 

origem ao nome do festival, Orson Welles; pela criação de uma categoria própria para os 

curtas nacionais e também pela mostra que exibiu diversos episódios do Globo Repórter, 

produzidos entre 1971 e 1979 por meio de uma parceria entre a produção do programa e o 

cinema independente de São Paulo. Entre os cineastas que participaram da iniciativa estavam 

Eduardo Coutinho, Geraldo Sarno e Walter Lima Jr. Já os debates da segunda Conferência 

Internacional Tendências e Perspectivas do Documentário foram dedicados às Imagens em 

Conflito, sob influência do atentando terrorista de 11 de setembro nos Estados Unidos, 

ocorrido apenas seis meses antes da realização do É Tudo Verdade (LABAKI, 2010, p. 99-

107). 

Também em 2002 o idealizador do festival, Amir Labaki ganhou uma coluna semanal 

na sessão Cultura e Estilo da revista Valor Econômico40
 para falar sobre vários ângulos do 

                                                                                                                                                                      
Télévision- CILECT. É membro do Conselho da Cinemateca Brasileira e do Conselho da Sociedade Amigos da 

Cinemateca. Fonte: Plataforma Lattes. 

 
39

 Ficha Técnica: Título: A negação do Brasil/ Direção: Joel Zito Araújo/ Roteiro: Joel Zito Araújo/ Co-rodução: 

Casa de Criação/ Duração: 91 min (longa)/ Cor: Colorido/ PB/ Local: São Paulo. 

 
40

 Veículo impresso semanal fundado em 2000, que é fruto da parceria entre o Grupo Globo e a Folha de São 

Paulo. É considerado o maior jornal de economia, finanças e negócios do país.   
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cinema documentário, como os festivais nacionais e internacionais, as obras lançadas e os 

cineastas mais importantes para o gênero. Atualmente, os textos chegam ao público todas as 

sextas-feiras. A inclusão de discussões a respeito do cinema documentário em uma revista 

focada na economia mostra que o gênero tem ganhado destaque no meio cultural e se tornado 

foco de interesse do público de alto poder aquisitivo, ao qual a revista se destina; seja pelo 

diferencial estético que representa, seja pelos diagnósticos que faz de nossa sociedade. 

Em decorrência da criação de uma categoria específica para os curtas, apenas sete 

filmes concorreram na categoria de Melhor Documentário Brasileiro. O júri nacional, 

formado por maioria de mulheres assim como no ano anterior, premiou como Melhor 

Documentário Brasileiro Rocha que voa41, um filme-ensaio sobre a figura de Glauber Rocha, 

cineasta e intelectual brasileiro (1939-1981). Por ser obra do filho de Glauber, Eryk Rocha, o 

retrato se torna bem intimista e idealizado. A narrativa da obra é fragmentada e não segue um 

discurso linear, em uma clara referência às obras de Glauber Rocha. O premiados nacional e 

internacional, o filme Agosto, um momento antes da explosão, do israelense Avi Mograbi, que 

trata da segunda Intifada Palestina; demonstraram a força das imagens em conflito e das 

narrativas sobre vidas privadas aliadas às discussões políticas, uma vez que Glauber, além de 

cineasta tinha forte presença enquanto militante político. 

Apenas na oitava edição foi iniciada a transição para a autonomia do Festival frente a 

Kinoforum, quando um produtor executivo assumiu a produção do evento. Outras novidades 

marcaram o ano de 2003, como a alteração da participação de filmes nacionais na competição 

internacional: a partir daquele momento os ganhadores da competição nacional de longas e 

médias passaram a ir direto para a disputa internacional; e a extensão da Conferência 

Internacional Tendências e Perspectivas do Documentário para o Rio de Janeiro (LABAKI, 

2010, p. 113-121). 

Como consequência da mudança na premiação internacional, pela primeira vez um 

longa brasileiro triunfou nas duas categorias, o filme Prisioneiro da grade de ferro42. O 

documentário fragmentado foi produzido a partir de uma oficina realizada pela equipe de 

filmagem com os presidiários da Casa de Detenção de São Paulo, o Carandiru, que na época 

                                                      
41

 Ficha Técnica: Título: Rocha que voa/ Direção: Eryk Rocha/ Roteiro: Eryk Rocha, Bruno Vasconcelos/ 

Produção: Grupo Novo de Cinema e Tv Ltda./ Co-rodução: Instituto Cubano de Artes e Indústria 

Cinematográfica/ Duração: 94 min (longa)/ Cor: Colorido/ PB/ Local: Rio de Janeiro. 

 
42

 Ficha Técnica: Título: O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos)/ Direção: Paulo Sacramento/ Roteiro: 

Paulo Sacramento/ Produção: Olhos de Cão Produções Cinematográficas/ Duração: 123 min (longa)/ Cor: 

Colorido/ Local: São Paulo. 
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era o maior presídio da América Latina e que posteriormente foi desativado. O presídio 

paulista estava na pauta do momento, tanto pela publicação em 1999 do livro Estação 

Carandiru, do médico Dráuzio Varela, quanto pelo projeto de demolição de parte da 

edificação para revitalização do local. Além disso, outro filme que tratava do tema também 

havia sido selecionado para a competição nacional, o documentário Carandiru.doc que 

documenta a adaptação do livro de Varela para o cinema, feita por Hector Babenco. 

 Em 2004 o Festival é Tudo Verdade ganhou um novo e grande patrocinador, a 

Petrobrás43. Alguns desdobramentos do festival surgiram durante a nona edição, como a 

realização de sessões itinerantes no Centro Cultural Banco do Brasil de Brasília e a criação do 

Programa É Tudo Verdade, exibido no Canal Brasil. Com o surgimento do programa de 

televisão, roteirizado e apresentado por Amir Labaki, os documentários ganharam uma nova 

janela de exibição. Atualmente o programa vai ao ar nas segundas-feiras, às 22 horas 

(LABAKI, 2010, p. 127-135). 

Naquela edição outro filme nacional repetiu o feito de O prisioneiro da grade de ferro; 

o longa de Cao Guimarães A alma do osso44 levou os prêmios de Melhor Documentário 

Brasileiro e Internacional. O filme revela uma personagem que vive isolada em uma caverna 

no interior de Minas Gerias, Dominguinhos, de 72 anos. O documentário do cineasta mineiro 

que vive em namoro com as artes plásticas, é construído com pouquíssimos momentos de fala 

e parece influenciado pelo Cinema Direto45, pois não há narração em voz over e há o mínimo 

de interação entre a personagem e o realizador. Cao era um jovem cineasta, assim como a 

maior parte dos realizadores inscritos na competição nacional. Com a renovação do gênero e a 

consolidação da produção daquele período o documentário aumentou a participação nas salas 

comerciais de cinema, mantendo uma média de 15 mil espectadores, número próximo ao do 

mercado dos Estados Unidos e França. Os bons números foram alavancados principalmente 

pelos documentários musicais, tanto que o subgênero ganhou uma mostra especial dentro do 

É Tudo Verdade daquele ano. 

                                                      
43

 Empresa estatal de economia mista fundada em 1953 que se dedica à exploração de petróleo, gás natural e 

seus derivados. Uma das maiores financiadoras de produções culturais por meio das leis de incentivo fiscal. 

   
44

 Ficha Técnica: Título: A alma do osso/ Direção: Cao Guimarães/ Duração: 74 min (longa)/ Cor: Colorido/ 

Local: Minas Gerais. 

 
45

 Surgido nos anos de 1950, o conceito de Cinema Direto se refere a um estilo de documentário que se empenha 

em captar a realidade tal e qual ela é, reproduzindo aquilo que ocorreu na realidade sem interferências. Nesse 

estilo afirma-se que a câmera deve ser como uma mosca na parede. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Documentário
http://pt.wikipedia.org/wiki/Realidade
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 Em 2005 o festival chegou a marca de 10 anos, contando com fortes e consolidados 

correalizadores: Petrobrás, CCBB, Itaú Cultural, Sesc-SP e Riofilme. A comissão 

organizadora também estava consolidada com a produtora Mônica Guimarães na produção 

executiva e o cineasta e curador Francisco César Filho46 gerindo o processo de seleção de 

obras nacionais. Outra marca histórica alcançada naquele ano foi a inscrição de mais de 100 

títulos na competição. Na décima edição foi criada mais uma mostra paralela, desta vez 

dedicada aos filmes experimentais e chamada Horizontes. A criação de novas mostras já era 

uma constante nos anos iniciais do festival; em 2000 surgiu O Estado das Coisas, para 

documentários jornalísticos, e em 2004 foi criado o Foco Latino-Americano, para filmes da 

região (LABAKI, 2010, p. 141-151). 

Durante a edição que comemorou os 10 anos do É Tudo Verdade foram lançados os 

livros O cinema do real, organizado por Amir Labaki e Maria Dora Mourão, que traz a 

compilação de algumas palestras realizadas durante a Conferência, e É tudo verdade- 

reflexões sobre a cultura do documentário, com as colunas de Amir Labaki. Outras 

celebrações à década do festival também ocorreram no Canal Brasil, com exibição de dez 

títulos importantes da trajetória do evento, e no Itaú Cultural, com a exposição dos cartazes do 

festival criados por Débora Ivanov (LABAKI, 2010, p. 141-151). 

O júri da competição nacional foi formado por Beatriz Barcellos, produtora cultural; 

Paulo Sacramento, documentarista vencedor do prêmio de Melhor Documentário Brasileiro 

no É Tudo Verdade de 2003 e Joel Pizzini, cineasta e documentarista que se consolidou nos 

anos de 1990. Em 2005, pela primeira vez uma diretora levou o prêmio nacional, Marília 

Rocha ganhou na categoria de Melhor Documentário com Aboio 47  e pelo segundo ano 

consecutivo um filme produzido em Minas Gerais foi vencedor na categoria nacional. A obra 

tem narração e tempos mais expandidos, cadenciados pelos depoimentos e pelo aboio, o 

                                                      
46

 Cineasta, curador, diretor de televisão e dirigente de entidades audiovisuais brasileiras. Estudou Cinema e 

Filosofia na Universidade de São Paulo e recebeu, em 1993, a Bolsa Intercultural para Cinema e Vídeo das 

fundações norte-americanas Rockefeller e MacArthur. É criador e organizador da Mostra do Audiovisual 

Paulista (evento anual realizado desde 1987), diretor e curador do Festival de Cinema Latino-Americano de São 

Paulo e curador da Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul e da Mostra Ecofalante de Cinema 

Socioambiental. Foi diretor-adjunto do É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários, diretor-

associado do Curta Kinoforum – Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo e coordenador 

executivo do Vivo arte.mov – Festival Internacional de Artes em Mídias Móveis. Ex-membro do Conselho 

Consultivo do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, tem colaborações com diversos festivais, como a 

Goiânia Mostra Curtas, Mostra de Cinema de Tiradentes e a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. Fonte: 

http://www.aicinema.com.br 

 
47

 Ficha Técnica: Título: Da janela do meu quarto/ Direção: Cao Guimarães/ Duração: 5 min (curta)/ Cor: 

Colorido/ Local: Minas Gerais. 
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tradicional chamado dos vaqueiros. A consagração da escola mineira foi evidenciada também 

na segunda premiação consecutiva de Cao Guimarães com o curta Da janela do meu quarto48. 

 A edição de 2006 foi dedicada em grande parte ao debate sobre a era do terror, 

desencadeada pelos ataques de 11 de setembro. E o grande vencedor nacional foi um 

documentário que trata da luta contra os movimentos armados da esquerda no Brasil durante o 

período de ditadura militar e que ram considerados terroristas. Caparaó49, do carioca Flávio 

Frederico retrata um movimento iniciado em agosto de 1966 na Serra do Caparaó, que fica na 

divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, por um grupo formado em sua maioria por ex-

militares. A obra foi o segundo filme histórico premiado no É Tudo Verdade, sendo 

prescedido pelo primeiro vitorioso, o filme O velho (LABAKI, 2010, p. 159-167). 

 A partir da décima segunda edição o prêmio oferecido ao Melhor Documentário 

Brasileiro passou a se chamar Prêmio CPFL Energia. Por meio de uma parceria com essa 

empresa, iniciada no ano anterior, foi possível oferecer a maior premiação entre os festivais 

nacionais: 100 mil reais. Outra parceria importante foi acertada com a companhia telefônica 

Oi, que ampliou o circuito de mostras no Rio de Janeiro. Naquele ano a seleção internacional 

ainda estava marcada pelo medo, sangue e morte da guerra internacional ao terror, mas os 

jurados preferiram premiar uma narrativa particular, o filme Manhãs ao mar, que retrata as 

idas diárias de três idosos a uma praia em Bracelona (LABAKI, 2010, p. 173-183). Da mesma 

forma, na competição nacional um retrato de existências comuns ganhou a simpatia dos 

jurados, o filme Elevado 3.550, da documentarista e antropológica paulista Maíra Buhler e dos 

arquitetos Paulo Pastorelo e João Sodré. O documentário trata da vida de pessoas que moram, 

trabalham e circulam ao longo do Elevado Costa e Silva, também conhecido como Minhocão, 

uma via elevada que atravessa a região central de São Paulo. A obra se constrói 

principalmente por meio das entrevistas com as personagens representadas, das imagens da 

metrópole e de algumas imagens de arquivo do local. A trilha sonora tem papel fundamental 

para dar um caráter mais intimista ao filme. 

                                                      
48

 Ficha Técnica: Título: Aboio/ Direção: Marília Rocha/ Roteiro: Clarissa Campolina, Marília Rocha 
 Duração: 71 min (longa)/ Cor: Colorido/ Local: Minas Gerais. 

 
49

 Ficha Técnica: Título: Caparaó/ Direção: Flávio Frederico/ Roteiro: Flávio Frederico/ Duração: 77 min 

(longa)/ Cor: Colorido/PB/Local: São Paulo. 

 
50

 Ficha Técnica: Título: Elevado 3.5/ Direção: João Sodré, Maíra Bühler, Paulo Pastorelo/ Roteiro: João Sodré, 

Maíra Bühler, Paulo Pastorelo/ Duração: 72 min (longa)/ Cor: Colorido/ Local: São Paulo. 

 



58 

 

  

 Em 2008 o festival alcançou dois recordes, de espectadores com a marca de 31 mil 

pessoas, e de obras selecionadas, que somaram 137 filmes. Outro ponto alto daquele ano foi o 

lançamanto do longa documental de Amir Labaki, 27 cenas sobre Jorgen Leth, que retrata o 

trabalho do cineasta dinamarquês. A décima terceira edição do É Tudo Verdade foi marcada 

pelos debates a respeito do cinema experimental e pelos retratos cinematográficos, com vários 

filmes que retratavam histórias de vida de personalidades nacionais e internacionais. Seguindo 

essas tendências, o ganhador do prêmio de Melhor Documentário Brasileiro foi o filme Pan-

cinema permanente51, de Carlos Nader, uma narrativa com caráter poético que retrata o poeta 

e letrista baiano Waly Salomão (1943-2003), a quem o cineasta filmou durante 15 anos 

(LABAKI, 2010, p. 189-197). 

 O décimo quarto É Tudo Verdade contou com uma alteração significativa a partir da 

realização de duas edições no mesmo ano, uma em abril e outra em setembro. A primeira 

edição do ano de 2009 foi dedicada às mostras competitivas e na segunda edição do ano foi a 

vez de homenagear o cineasta francês Louis Malle e o cineasta brasileiro Paulo César 

Saraceni. A realização do festival em dois momentos foi importante para aumentar o público 

de cada documentário em cerca de 50%. Mais uma alteração importante foi a diminuição dos 

recursos para a realização do festival. Por causa da recessão econômica que tomou o mundo e 

também o Brasil no final da primeira década do século XXI o evento contou com um terço a 

menos de investimentos do que teve na edição anterior (LABAKI, 2010, p. 203-215). 

Os sete concorrentes nacionais demonstravam a contínua renovação do cinema 

documentário no Brasil e a vontade de tratar de temas desconfortáveis por meio de obras 

engajadas. A força desse tipo de documentário também foi abordada na nona Conferência 

Internacional Tendências e Perspectivas do Documentário. O vencedor daquele ano da disputa 

nacional foi o filme Cidadão Boilesen52, de Chain Litewski, realizador com forte ligação com 

a produção televisiva. A obra coloca em cena uma perspectiva particular do regime militar no 

Brasil, que vigorou de 1964 a 1985: a história de Henning Boilesen (1916-1971), um 

empresário de origem dinamarquesa que teria ajudado a coordenar o financiamento da 

repressão militar. 

                                                      
51

 Ficha Técnica: Título: Pan-cinema permanente/ Direção: Carlos Nader/ Roteiro: Carlos Nader/ Duração: 83 

min (longa)/ Cor: Colorido/PB/ Local: - São Paulo. 

 
52

 Ficha Técnica: Título: Cidadão Boilesen/ Direção: Chaim Litewski/ Roteiro: Chaim Litewski/ Duração: 92 

min (longa)/ Cor: Colorido/ PB/ Local: - Rio de Janerio. 
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 Em 2010 o Festival Internacional de Cinema Documentário chegou a sua décima 

quinta edição, com mais de mil obras inscritas, sendo 400 brasileiras. A décima Conferência, 

trouxe discussões essenciais para o momento: o uso indiscriminado de imagens da internet, os 

filmes de compilação e a utilização de imagens. O prêmio da competição nacional foi mais 

uma vez dado a um cineasta iniciante, o mineiro Rodrigo Siqueira com Terra deu, terra 

come53, que conta por meio de fabulações a história de seu Pedro de Almeida, um garimpeiro 

de 81 anos de idade, que vive no quilombo Quartel do Indaiá, no interior de Minas Gerais. 

Seu Pedro é o último cantador de vissungos, um canto ritual de matriz africana usado em 

cerimônias fúnebres. Naquele ano, o curador Amir Labaki, lançou mais um livro, É tudo 

Cinema- 15 anos de É Tudo Verdade, com as memórias de todas as edições até o momento 

(LABAKI, 2010, p. 221-229). 

Até o ano de 2015, foram realizadas mais cinco edições do festival, totalizando 20 

eventos. Atualmente há exibição de filmes e atividades consecutivas em São Paulo e no Rio 

de Janeiro e também mostras itinerantes, que ocorrem posteriormente em diferentes cidades, 

como Belo Horizonte e Brasília. As mostras itinerantes são momentos propícios para 

aumentar a abrangência do evento, pois traz a possibilidade de alcançar espectadores fora das 

cidades-sedes. Com um número crescente de sessões e atividades paralelas, o É Tudo Verdade 

se consolidou como o maior festival de documentários na América Latina e um ponto 

convergente de interessados no documentário. 

 

2.2. O Lugar Social do Festival É Tudo Verdade 

  

O Festival É Tudo Verdade está marcado desde seu nascimento, em 1996, um ano 

depois da retomada da produção audiovisual no país, a qual foi drasticamente reduzida depois 

do desmonte da Embrafilme feito pelo governo Collor. Em 1995 foi lançada a obra Carlota 

Joaquina- filme distribuído em poucas cópias pela própria diretora, Carla Camurati, e 

divulgado de boca em boca- que se tornou grande sucesso de público e marcou o início do 

processo de retorno da produção cinematográfica brasileira a níveis razoáveis. A 

reestruturação do cinema nacional naquele período foi impulsionada pela criação de novas 

formas de financiamento de produção ainda no governo Collor e pela distribuição do Prêmio 

Resgate do Cinema Brasileiro, que dividiu entre 41 obras selecionadas dez milhões de reais 

                                                      
53

 Ficha Técnica: Título: Terra deu, terra come/ Direção: Rodrigo Siqueira/ Duração: 88 min (longa)/ Cor: 

Colorido/ Local: Minas Gerais- 2010. 

http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/chaim-litewski
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captados pela Embrafilme, antes de seu desmonte. Dentre as obras que receberam o prêmio 

estava Carlota Joaquina. 

No entanto, esse início de reestruturação ainda não havia colocado o cinema nacional 

no patamar em que se encontrava nos anos 1970 e 1980, quando eram lançados cerca de 80 

filmes brasileiros por ano e milhões de pessoas iam às salas de cinema para assistir às 

produções nacionais. Em 1995 apenas 12 longas foram lançados e poucos filmes estavam 

sendo produzidos; menos ainda conseguiam atenção do público. A retomada do cinema 

brasileiro ocorria a passos lentos e continuaria nos anos seguintes, apoiada no incremento das 

leis de renúncia fiscal, e na criação da Lei do Audiovisual54 e da Secretaria do Audiovisual55, 

nos primeiros anos do governo de Itamar Franco. 

O período era de transição entre uma fase de crise, com produção cinematográfica 

quase inexistente, e um período de aumento do mercado e do público das obras nacionais.  

Como o que podemos apreender da análise feita por Duvignaud (1983), as festas e 

celebrações se multiplicam em períodos de transição e assim ocorreu com os festivais de 

cinema. Da mesma forma como as demais celebrações, eles se tornaram essenciais no 

momento de transição pelo qual passava o cinema brasileiro. O festival cinematográfico do 

período não pretendia demolir o que havia antes, mas celebrar o ressurgimento da produção 

que viabilizava a continuidade do cinema nacional e buscar alternativas para a dificuldade de 

distribuição, problema que esteve presença nos diferentes períodos da produção 

cinematográfica brasileira e que se manteve mesmo depois da criação de novos mecanismos 

de financiamento. 

Os festivais de cinema que já existiam, e que passaram por várias dificuldades durante 

a crise de produção, retomaram a força. Além disso, vários eventos foram criados, como o É 

Tudo Verdade. Mesmo que a crise do cinema nacional não houvesse passado por completo -

apesar de toda euforia da época- o idealizador do festival acreditou ser aquele um momento 

propício para o início de um festival específico para o cinema não ficcional, que enfrentou de 

                                                      
54

 Lei Federal 8.685/93 editada em 20 de julho de 1993. Criou mecanismos de investimento na produção e co-

produção de obras cinematográficas e audiovisuais e infra-estrutura de produção e exibição. Concedendo 

incentivos fiscais às pessoas físicas e jurídicas que adquirem os chamados Certificados de Investimento 

Audiovisual, ou seja, títulos representativos de cotas de participação em obras cinematográficas, a Lei do 

Audiovisual permite que o investimento seja até 100% dedutível do Imposto de Renda (limitado a 4% do IR 

devido, para pessoas jurídicas). Prevista originalmente para vigorar até o exercício fiscal de 2003, esta lei foi 

prorrogada por mais 20 anos por meio da medida provisória n.° 2.228 de 2001. 

 
55

 Criada em 1993 a Secretaria do Audiovisual (SAV) propõe a política nacional do cinema e do audiovisual. A 

SAV formula políticas, diretrizes e metas para formação e capacitação audiovisual, produção, distribuição, 

exibição, preservação e difusão de conteúdos audiovisuais e cinematográficos brasileiros, respeitadando as 

diretrizes da política nacional do cinema e do audiovisual e do Plano Nacional de Cultura. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/20_de_julho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Produ%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imposto_de_Renda
http://pt.wikipedia.org/wiki/2003
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medida_provis%C3%B3ria
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maneira diferente a retração da produção, mas que continuava a ser considerado um gênero de 

menor relevância. 

 A criação do Festival É Tudo Verdade seguiu os moldes dos eventos internacionais e 

tinha como principais objetivos, segundo seu idealizador, trazer mostras de renomados 

documentaristas internacionais, a maioria não exibida comercialmente no Brasil, e também 

impulsionar a produção de obras não ficcionais brasileiras, criando uma janela de exibição e 

aumentando os espectadores do gênero cinematográfico no país. Havia condições para isso, 

apesar da escassez de lançamentos comerciais, pois o documentário não parou totalmente sua 

produção durante a crise do início dos anos 1990. Como afirma Consuelo Lins, o 

documentário: 

 

[...] seguiu seu destino de gênero menor, realizado sobretudo em vídeo, 

manteve fortes ligações com os movimentos sociais que surgiram ou 

reconquistaram espaço com a redemocratização do país, restrito à pouca 

visibilidade fora do circuito de festivais, associações, sindicatos e TV’s 

comunitárias (LINS, 2007, p. 11). 
 

O idealizador e curador do festival, Amir Labaki, criou um festival voltado 

primordialmente para a promoção do gênero, em detrimento de outras finalidades possíveis, 

como promoção turística ou governamental. Como pesquisador e crítico de cinema, ele focou 

a realização do festival em alcançar espectadores para o gênero, promover debates e divulgar 

obras, que talvez não encontrassem público de outra forma. Para isso, ele usou seu próprio 

renome, enquanto crítico de cinema e júri de festivais internacionais, e de outros sujeitos que 

se dedicavam a produção audiovisual e crítica para dar peso ao evento e conseguir apoio no 

meio cinematográfico e na imprensa. Isso pode ser percebido pela presença de pessoas com 

grande renome, tanto na produção e crítica cinematográfica quanto na academia, como é o 

caso de Francisco César Filho56, que por muitos anos auxiliou na seleção das obras nacionais, 

e de Maria Dora Mourão57, responsável pela criação de um espaço para debates dentro do 

festival, a Conferência Internacional Tendências e Perspectivas do Documentário. 

Para entender de que maneira o evento, dedicado a um gênero de pouca visibilidade e 

iniciado em um período de crise no meio cinematográfico, é atualmente considerado o maior 

da América Latina e uma instância autorizadora do gênero é essencial pensar a iniciativa sob o 

                                                      
56 Ver nota 46. 
 
57 Ver nota 38. 
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conceito de dispositivo. Parente lembra que para Foucalt o dispositivo possui três níveis de 

agenciamento: 

 

1) conjunto heterogêneo de discursos, formas arquitetônicas, proposições 

e estratégias de saber e poder, disposições subjetivas e inclinações 

culturais, etc; 2) a natureza da conexão entre os elementos heterogêneos; 

3) a “episteme” ou a formação discursiva no sentido amplo, resultante 

das conexões entre os elementos. (PARENTE, 2007, p. 09) 
 

Dentro do Festival É Tudo Verdade encontramos esses três níveis: o conjunto de 

discursos políticos, culturais e estéticos que definem a iniciativa e situam seu acontecimento 

dentro do campo de festivais nacionais; os diferentes atores que integram a iniciativa 

(comissão organizadora, corpo de jurados, realizadores, espectadores, etc.) e a formação 

discursiva que resulta da relação entre esses sujeitos a cada edição, principalmente por meio 

das premiações. Por isso, é preciso analisar o campo de forças dentro do dispositivo, o sistema 

de relações que colocam em jogo diferentes instâncias enunciativas, figurativas e perceptivas 

para entender seu funcionamento. 

Com o intuito de perceber de que maneira o dispositivo festival de cinema constrói sua 

cadeia de significações é importante identificar as instâncias determinantes na construção do 

discurso, as forças de atuação no corpo social, ou seja, o lugar social da iniciativa. Michel de 

Certeau afirma que os discursos estão endividados em relação a um poder, representado por 

um lugar autorizador. Os discursos têm relação com os lugares socioeconômicos, políticos e 

culturais determinados, nos quais são produzidos e também são ligados intimamente a um 

estatuto que garante a certos indivíduos o direito de proferir semelhante discurso (CERTEAU, 

2001, p. 23-24). 

No desenvolvimento de sua teoria o autor atesta que a sociedade permite um tipo de 

produção e proíbe outros. Desta forma, o documento produzido seria uma consequência 

daquilo que o produziu, um efeito das escolhas tomadas, uma mensagem cifrada passível de 

interpretação. Por isso, seria impossível analisar o discurso do festival e suas consequências 

independentemente da instituição em função da qual ele se organiza silenciosamente 

(CERTEAU, 2001, p. 55). 

 

A relação científica reproduz o trabalho que assegura a certos grupos a 

dominação sobre outros, a ponto de fazer deles objetos de sua posse; mas 

atesta, também, o trabalho dos mortos que por uma espécie de energia 

cinética, se perpetua, silenciosamente, com as sobrevivências de estruturas 

antigas (CERTEAU, 2001, p. 28). 
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As análises que Certeau faz do discurso científico podem ser expandidas para o 

contexto no qual se encontra este trabalho, já que o discurso produzido por um festival 

também se formula a partir de uma rede de sujeitos e instituições, que ocupam um lugar de 

poder e são capazes de fazer com que o discurso seja ouvido. O festival, e neste caso mais 

especificamente o Festival Internacional de Cinema Documentário É Tudo Verdade, a partir 

de sua estrutura institucional, constrói uma narrativa acerca do documentarismo brasileiro nas 

últimas décadas.  

Mediante esta interpretação podemos buscar na estrutura que constitui o festival, 

representada pela coordenação, pelo júri da competição nacional e pelos patrocinadores, as 

instâncias autorizadoras e determinantes daquilo que será visto como o patamar balizador do 

documentarismo nacional. É esse corpo de indivíduos e instituições- com diferenças a cada 

edição- a partir dos lugares que ocupam dentro do evento e no meio cinematográfico e 

cultural, que decidem quais serão as obras não ficcionais consideradas as mais promissoras do 

gênero; obras estas que estarão chanceladas com selos de qualidade e que ganharão maior 

atenção de críticos e espectadores.  

Da mesma forma, a premiação de Melhor Documentário Brasileiro pode ser entendida 

como consequência das decisões desse corpus institucional e das influências e deslocamentos 

ocorridos durante cada edição do evento. Por outro lado, as decisões dos jurados que integram 

a competição nacional são resultados da relação entre eles, na qual interferem tanto da atuação 

profissional e perfil político de cada jurado. As premiações não têm como objetivo somente 

premiar as obras bem-sucedidas de cada período, mas também de apontar um direcionamento 

de como o documentário nacional deve caminhar, ou seja, de escrever uma história 

determinada do gênero. O corpo de jurados não está isolado dos outros atores da cadeia 

cinematográfica; cada integrante tem uma formação e participa de um grupo específico dentro 

do meio, e isso faz com que eles sigam determinadas concepções ao tomar suas decisões. Ao 

se encontrarem em meio às discussões e transformações do gênero, os jurados acabm por 

seguir escolhas que privilegiem o que é visto como mais pertinente no período. 

Em entrevista com o curador do festival realizada por meio eletrônico em janeiro de 

201558 ele explica que o É Tudo Verdade conta com diferentes comissões. Uma delas é a 

comissão organizadora do festival, responsável por realizar o evento a cada ano e que se 

mantém razoavelmente constante, segundo Labaki. Além disso, existem duas comissões que 

selecionam os filmes brasileiros que vão participar da competição nacional, uma para longa 

                                                      
58 Ver Anexo I. 
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metragens e outra para curtas. Elas são formadas por críticos, curadores e cineastas e passam 

por renovações constantes, pois é prática do festival mudar pelo menos um dos membros a 

cada ano. Amir Labaki participa de ambas e preside os trabalhos. 

A escolha dos jurados que vão compor o júri nacional a cada ano prima por selecionar 

pessoas que estão envolvidas com os debates a respeito do cinema nacional e com a produção 

de filmes no Brasil, ou como salienta Labaki, sujeitos com sensibilidade cinematográfica e 

experiência artística ou crítica. O júri é formado por três integrantes, diferentes a cada edição. 

O grupo de 42 jurados que escolheram os filmes vitoriosos nas primeiras 15 edições é 

composto principalmente por cineastas e realizadores audiovisuais, curadores, professores 

universitários, críticos de cinema e jornalistas. Avaliando principalmente os cineastas e 

realizadores audiovisuais- que compõe a maioria do júri- há uma heterogeneidade na escolha, 

que vai desde documentaristas renomados, passando por videomakers, pessoas ligadas a 

produções televisivas e até mesmo cineastas mais próximos do cinema ficcional. 

Analisando a lista com os 42 participantes do júri nacional é possível notar que nos 

primeiros anos cineastas e críticos de grande renome estiveram presentes no corpo jurados, 

provavelmente como uma maneira de consolidar o evento ainda iniciante no meio 

cinematográfico e também como forma de validar ou dar peso às decisões tomadas a cada 

ano. Com o passar do tempo mais cineastas iniciantes, principalmente aqueles que foram 

premiados em outras edições, passaram a ser chamados para compor o júri.  Isso pode ser 

entendido como uma tentativa, fortalecida ao longo dos anos, de não privilegiar apenas um 

segmento da produção audiovisual e agregar ao júri ideias diferentes em relação às obras 

selecionadas para a competição. Apesar dessa diferenciação no corpo de jurados não pode ser 

estabelecida uma relação direta entre a formação do júri e a premiação de cada ano, pois não 

houve uma linearidade na abordagem e na estética dos 14 filmes premiados, que oscilam entre 

filmes de narrativa clássica, filmes que seguem a linha do Cinema Direto ou filmes que se 

utilizam de narrativas mais líricas ou poéticas sobre a realidade. 

Entre os anos de 1997 e 2010, a comissão de seleção escolheu uma média de nove 

filmes brasileiros por ano. Destes filmes, 14 foram premiados como Melhor Documentário 

Brasileiro, entre 11 longa metragens, dois médias e um curta, produzidos nos estados do Rio 

de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. O prêmio foi entregue a 17 diretores diferentes, 

nenhum cineasta foi premiado mais de uma vez. Esse corpo inclui desde diretores 

reconhecidos nacionalmente no cinema ficcional e documental, como é o caso João Moreira 

Salles, que dirigiu Notícias de uma guerra particular; passando por realizadores com grande 

experiência na televisão, como Carlos Berliner, diretor de séries de Tv e videoclipes; 
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chegando a jovens iniciantes como Erik Rocha, filho de Glauber Rocha, e Rodrigo Siqueira, 

vencedor da disputa de 2010, quando o festival chegou a décima quinta edição. 

Por sua vez, os filmes compreenderam principalmente obras de resgate histórico, que 

revisitam temas como a ditadura militar e a violência urbana, e retratos de personagens 

conhecidas, como Glauber Rocha, ou desconhecidas, como o senhor que vive numa caverna 

encravada em uma montanha no interior de Minas Gerais. De forma geral as obras premiadas 

privilegiam uma abordagem mais tradicional do documentário, com narração em voz off59 ou 

voz over60, uso de imagens de arquivo e depoimentos. O principal exemplo disso é o primeiro 

filme ganhador do prêmio de melhor documentário do É Tudo Verdade, em 1997, O velho, de 

Toni Venturi. Outros exemplos são encontrados ao longo dos 15 anos de evento, como A 

negação do Brasil, de Joel Zito Araújo, premiado em 2001, e Cidadão Boilisen, de Chaim 

Litewski, ganhador do prêmio em 2009. 

No entanto, tipos distintos de obras cinematográficas documentais também compõem 

o grupo de 14 filmes premiados pelo festival até 2010. No conjunto de filmes premiados é 

possível ver também retratos poéticos e com estruturas menos rígidas, como o curta A pessoa 

é para o que nasce, de Carlos Berliner, vencedor da competição de 1999, e Rocha que voa, de 

Erik Rocha, premiado em 2002; dois filmes que buscam representar as personagens de forma 

lírica e mais aproximada com as características delas. Esses retratos dividem espaço com 

filmes intimamente ligados às premissas do Cinema Direto e da não intervenção como Alma 

do osso, de Cao Guimarães, vencedor da competição de 2004, e com a autorrepresentação 

trazida por Prisioneiro da grade de ferro, de Paulo Sacramento, premiado em 2003. 

O ápice do afastamento do modelo clássico de documentário é encontrado no último 

premiado do ciclo de 15 edições, Terra deu, terra come, do cineasta iniciante Rodrigo 

Siqueira. O filme é moldado pela memória, num cruzamento de estórias e histórias que 

tornam tênue as fronteiras entre real e fábula, documentário e ficção (LABAKI, 2010, p. 221). 

A premiação dessa obra, assim como a exibição de Pornografia no festival de Gramado de 

1992, pode ser apresentada como o momento de profanação do festival, conforme as análises 

de Agamben (AGANBEM, p. 2007). No caso de Terra Deu, Terra Come o dispositivo é 

desvirtuado de seu caráter rígido e burocrático, já que o corpo de jurados tem que reconhecer 

                                                      
59 A voz off é a narração feita por uma personagem do filme, a qual não pode ser vista durante o momento de 

fala. Ouvimos e reconhecemos a voz da personagem, que está inserida no contexto espaço-temporal do filme, 

mas não a vemos. 
 
60 A voz over é a narração feita por uma personagem que não aparece no filme, por um narrador externo ao 

contexto espaço-temporal do filme, quase sempre onipresente e onisciente. A narração está sobreposta aos 

acontecimentos do filme. 
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a necessidade de expandir as fronteiras do conceito de documentário. Ao premiar uma obra 

que é uma grande fabulação- que vai de encontro com o conceito do gênero, sempre ligado 

com uma ideia comprobatória- apontam que é preciso fazer um novo uso dos meios 

audiovisuais para tratar de histórias reais, que é preciso brincar, fabular o real.  

As escolhas dos melhores documentários nacionais são tomadas pelos jurados, sem 

que haja nenhum critério pré-determinado pela organização, pois o curador garante que o 

festival não interfere nas decisões tomadas. Em consequência disso, o festival permite que 

suas premiações sejam decididas mais pela qualidade das obras e importância para o gênero 

do que por questões institucionais; conseguindo assim se afastar de uma das principais críticas 

que podem ser feitas aos festivais, de que a organização deles pode ficar subordinada a 

instâncias determinadas que acabam por se impor aos jurados e distribuir premiações segundo 

seus interesses. As escolhas do corpo de jurados evidenciam a premiação de obras distintas 

entre si, mas representativas em conteúdo e formato, que trazem temas importantes para o 

país ou que inovam de alguma forma na produção cinematográfica. Da mesma forma, elas 

demonstram que o cinema documentário nacional tem acompanhado, com certo atraso, os 

debates em torno do fazer documental em âmbito mundial. Assim como o cinema 

documentário internacional, o gênero no Brasil está cada vez mais ligado às narrativas 

estilizadas do real, que se utilizam de imagens produzidas por outros meios ou que se 

aproximam mais da ficção, seja pela criação de artifícios a serem filmados, seja representando 

personagens por meio de fabulações. 

É interessante notar também que o dispositivo formou uma estrutura orgânica que se 

alimenta ao longo dos anos, isso porque o Festival É Tudo Verdade serve de escola para 

realizadores que querem aprender sobre teoria e técnicas do documentarismo, o que o torna 

relevante para um gênero no qual os realizadores muitas vezes não passam por formação 

acadêmica específica. O documentário foi sendo aperfeiçoado ao longo dos últimos cem anos 

por meio de iniciativas de diferentes diretores, que se dedicaram ao documental e que foram 

aprendendo e ensinando ao longo do caminho. Dessa forma, o documentarista apreende os 

métodos do gênero por meio da imitação dos grandes nomes nacionais e internacionais, 

principalmente porque as escolas de cinema se dedicam mais ao cinema ficcional e usam, 

muitas vezes, o documentário apenas como mero exercício (MAIA, 2014).  
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Este é o caso da cineasta paranaense Joana Nin, que ganhou o prêmio de Melhor 

Curta-Metragem Nacional em 2006, com a obra Visita Íntima61, que retrata a vida de mulheres 

que visitam os companheiros em penitenciárias. Vinda do jornalismo, ela fez uma espécie de 

supletivo para se tornar documentarista na nona edição do festival (LABAKI, 2010, p. 167). 

Assim também ocorreu com o mineiro Rodrigo Siqueira, também oriundo do jornalismo, que 

afirma ter se formado nas sessões e debates do festival (LABAKI, 2010, p. 221).  A formação 

parece bem-sucedida já que o longa dirigido por Rodrigo, Terra Deu, Terra Come, foi o 

documentário mais premiado do ano de 2010. Outra característica que prova a 

retroalimentação que ocorre no É Tudo Verdade é que a maior parte dos diretores premiados 

se mantém na ativa e continua produzindo filmes. 

Além das comissões que trabalham para concretizar o festival e do corpo de jurados, 

outra instância que garante a legitimidade da iniciativa são as instituições financiadoras, que 

permitiram que o evento fosse ampliado a cada ano, ganhando novas categorias e mais 

mostras itinerantes. Ao longo dos anos de existência o Festival É Tudo Verdade realizou 

parcerias com diferentes órgãos institucionais, parcerias essas que permitiram o aumento da 

premiação dos filmes nacionais em 2007 para 100 mil reais. Os principais órgãos públicos que 

patrocinam ou apoiam o festival são aqueles diretamente ligados à gestão do cinema, como a 

Secretaria Municipal de Cultura e o Museu da Imagem e do Som de São Paulo. Já as 

empresas que patrocinam a realização do festival, são a Petrobrás, a CPFL Energia e a Oi. Por 

fim, o evento também tem parcerias com centros culturais, como o Centro Cultural Banco do 

Brasil e o Itaú Cultural. Segundo Amir Labaki, cada acordo de patrocínio é renegociado e 

renovado a cada edição. 

Em decorrência da forma como é organizado e realizado- das empresas apoiadoras e 

patrocinadoras, das escolhas que faz em relação à formação do júri nacional e 

consequentemente das obras premiadas- o festival se mantém em um lugar privilegiado para a 

produção de discursos autorizados. Isso ocorre porque a iniciativa se consolidou como um 

local de acesso privilegiado ao gênero documental e está respaldada pelos grandes nomes do 

gênero, pelo poder público e por institutos que fomentam a cultura nacional. Em decorrência 

disso, podemos apontar os integrantes do É Tudo Verdade como geradores de um discurso que 

interfere diretamente na consolidação ou alteração do conceito de documentário durante as 

últimas décadas, uma vez que são eles que apontam as tendências a serem seguidas. 

 

                                                      
61 Ficha Técnica: Título: Visita íntima/ Direção: Joana Nin/Duração: 15 min (curta)/ Cor: Colorido/ PB/ Local: 

Rio de Janeiro, Brasil- 2005. 
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2.3. É Tudo Verdade- o dispositivo no gênero documentário 

 

Os dados trazidos pelo livro É Tudo Cinema, de Amor Labaki, que registra os 15 

primeiros anos do festival, comprovam de que forma o evento se consolidou como um dos 

principais do país e da América Latina, passando a fazer parte da cadeia cinematográfica, 

formada por realizadores, críticos, distribuidoras, salas de cinema, órgãos de regulação, 

empresas financiadores,  festivais, canais de televisão, etc. Essa intrincada rede, que integra o 

dispositivo cinema, é capaz de gerar subjetivações nos sujeitos envolvidos e influenciam na 

forma como os filmes são recebidos. O festival em questão, que por sua vez também pode ser 

definido como um dispositivo, é formado e gerido por técnicos, especialistas da área, seja na 

comissão organizadora, na comissão de seleção dos filmes ou nos júris das mostras 

competivivas. São eles que definem o que é aconselhável ver, sendo retirado dos espectadores 

comuns qualquer poder de decisão em relação às escolhas tomadas. 

Esses, por sua vez, são definidos enquanto espectadores de cinema documental pela 

presença no festival; é o dispositivo que determina tal subjetivação. O festival legitima o ato 

de ir ver imagens documentais, de debater sobre os filmes e diretores; é a realização desse tipo 

de evento que torna possível a abstração de outras atividades cotidianas com o único intuito 

de se dedicar ao cinema. Por isso, o dispositivo em questão vai influenciar a recepção dos 

filmes documentais pelo público, e interferir até mesmo no que é entendido como 

documentário. Isso porque, os documentários nacionais ocupam uma ínfima parte das 

exibições comerciais e do número de espectadores de filmes brasileiros, sendo os festivais e 

os canais especializados da televisão paga as principais janelas de exibição e de discussão 

acerca do gênero. 

Em uma rápida análise é perceptível que o dispositivo foi ampliando sua influência em 

relação ao público e ao corpo de documentaristas nacionais. Uma prova disso é o aumento do 

número de espectadores ao longo dos anos. Na primeira edição foram apenas dois mil 

espectadores contra 25 mil da décima quinta edição. As inscrições de filmes participantes 

também cresceram vertiginosamente, passaram de 120 na segunda edição, quando foram 

iniciadas as mostras competitivas, para mais de mil inscritos na edição de 2010; sendo que 

destes pelo menos 400 títulos eram nacionais (LABAKI, 2010, p. 229). O evento se tornou 

um ponto de encontro entre os realizadores e o público interessado em cinema documentário. 

A boa aceitação do festival se deve muito à revalorização do gênero documental 

iniciada nos anos 1990, em contraste ou talvez consequência da enxurrada de imagens “reais” 

que passaram a ser oferecidas ao público, seja nos telejornais ou nos reality shows. O 
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interesse pelo documentário, em escala mundial, pode representar a busca por uma visão 

menos espetacularizada do real ou por uma visão que pelo menos conseguisse problematizar a 

realidade e não apenas usá-la como atrativo para audiência. Dentre outros motivos para a 

revalorização do documentário estão também aqueles apontados por Teresa Trindade no artigo 

O Público do Documentário, como: 

 

O que podemos chamar de “efeito Michael Moore”; um imenso público é 

levado ao cinema por causa do referido diretor, que aborda temas polêmicos 

e esta dinâmica pode ter contribuído para o crescente interesse no cinema 

documental. Paralelamente a isso, mudanças estruturais favoreceram o 

aumento da produção nacional desse tipo de filme, dentre as quais podemos 

citar: o barateamento dos custos de produção, distribuição e exibição, 

relacionadas com a tecnologia digital; a criação e proliferação de festivais e 

editais de financiamento para a área. Ao lado desses elementos, houve 

também um crescimento da produção intelectual e da crítica em torno do 

documentário, envolvendo desde publicações destinadas a este tipo de filme 

até a criação de cursos de graduação e de pós-graduação (TRINDADE, 

2010). 

 

No Brasil essa revalorização é vista no crescimento do número de produções desse 

gênero, seguindo o aumento geral da pós-retomada, e também no aumento da exibição de 

documentários nas salas comerciais de cinema. Em 1996 apenas um documentário chegou às 

salas de cinema, enquanto em 2010, 32 filmes foram lançados, com uma média de 15 mil 

espectadores. Esse crescimento também foi resultado do esforço político no fortalecimento 

das leis de defesa de mercado, principalmente com a volta da obrigatoriedade da Cota de Tela. 

Outra prova da revalorização do gênero durante os anos 1990 e 2000 foi o retorno do interesse 

em um dos maiores documentaristas brasileiros, Eduardo Coutinho, a partir do lançamento de 

documentários que alcançaram sucesso de público, como Santo forte (1999), Babilônia 2000 

(2000) e Edifício Master (2002). 

Em meio a esse cenário positivo, o Festival É Tudo Verdade se enquadrou como um 

dos dispositivos posicionados dentro da disputa de poder do meio cinematográfico e que 

demonstrou influência relevante para o fortalecimento do gênero não ficcional. O 

documentário nacional continuava encontrando mais dificuldades do que as obras ficcionais 

para alcançar janelas de exibição e assim atingir o público espectador, mesmo com a 

progressiva expansão do mercado para o gênero. O número de filmes documentais que 

chegam aos cinemas comerciais ainda é pequeno em vista da produção e as obras que chegam 

ao circuito comercial- geralmente obras de documentaristas já renomados ou de grande apelo 

por causa da temática abordada- acabam, muitas vezes, relegadas pela mídia e pelo público. 
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Assim, o festival foi importante para que obras que talvez nunca alcançassem o público 

encontrassem seu espaço. 

Por outro lado, a dificuldades de entrar no circuito comercial, leva vários 

documentaristas a encontrarem nos festivais, principalmente no É Tudo Verdade, uma forma 

de promover filmes- mesmo que eles não sejam vencedores em nenhuma categoria- e assim 

buscar a comercialização de cópias. Participar de festivais e mostras garante publicidade 

gratuita por parte da imprensa e também divulgação espontânea por meio do boca a boca feito 

por aqueles que compareceram às sessões. Ambas podem aumentar as chances de que um 

filme exibido no evento chegue às salas comerciais ou canais de televisão e que, caso chegue 

ao circuito comercial ou à televisão, consiga atarir mais espectadores. 

A realização de mostras e debates e a premiação de obras cinematográficas 

documentais são capazes de aumentar a visibilidade do gênero para o público nacional e para 

os veículos de comunicação, conseguindo em certa medida, aumentar o interesse dos 

espectadores pelas obras não ficcionais. Essa influência das decisões tomadas dentro do 

evento e dos debates que ele suscita podem interferir na maneira como o documentário é 

recebido pelo público, pois o festival se torna um termômetro de aceitação da crítica, a ponto 

de, muitas vezes, definir quais filmes devem ou não ser levados em consideração pelo público 

especializado. Da mesma forma, o dispositivo festival também vai influenciar na consolidação 

ou alteração do conceito de documentário, já que aponta as tendências de cada período. 

Sendo assim, podemos perceber que o dispositivo passou a chancelar aquilo que 

representa o que há de melhor no gênero e que merece ser visto, debatido e seguido como 

molde positivo. Ser selecionado para o festival, e mais ainda, ser premiado por ele é como 

receber um selo de qualidade. Por isso, muitos cineastas preferem atrasar o lançamento de 

suas obras no mercado comercial para inscrevê-las nos festivais que exigem ineditismo dos 

participantes, como é o caso do evento estudado nessa pesquisa. Tal exigência seria uma 

forma de garantir que as obras não tenham participado de outros festivais, o que poderia tirar 

um pouco da importância da seleção do É Tudo Verdade, e por outro lado, uma maneira de 

conquistar mais público, já que os participantes podem ver obras que ainda não chegaram aos 

cinemas. Mas pode ser entendido também de forma mais crítica, como o faz Ballerini, o qual 

afirma que ao exigir ineditismo das obras, os eventos podem também acabar por impedir a 

ampla divulgação dos filmes, colocando a realização do festival em si acima do próprio 

cinema (BALLERINI, 2012, p. 193). 

Depois dessas considerações é preciso ir além na análise do dispositivo festival. É 

necessário perceber qual a relevância das obras e diretores selecionados ou premiados durante 
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as 15 edições do evento dentro do cinema documentário nacional, o que pode ser feito a partir 

da lista de documentários com maior público entre os anos de 1996 e 2010 disponível no livro 

de Franthiesco Ballerini, Cinema Brasileiro no Século XXI. Neste período, que compreende os 

15 anos do Festival É Tudo Verdade, dois terços dos filmes com maior bilheteria foi exibido 

durante o evento, seja na mostra competitiva ou nas mostras paralelas e sessões de abertura. 

 

ANO DOCUMENTÀRIO DE MAIOR BILHETERIA 

1996 Todos os corações do mundo 

1997 O velho, a história de Luiz Carlos Prestes 

1998 Nós que aqui estamos por vós esperamos 

1999 Santo forte 

2000 O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas 

2001 Babilônia 2000 

2002 Surf adventures, o filme 

2003 Nelson Freire 

2004 Pelé eterno 

2005 Vinícius 

2006 Estamira 

2007 Cartola, música para os olhos 

2008 O mistério do samba 

2009 Simonal, ninguém sabe o duro que dei 

2010 Uma noite em 67 
Tabela 1- Documentários de maior bilheteria em cada ano, de 1996 a 2010 (Fonte: BALLERINI, 2012, p. 256) 

 

Entre as dez obras cinematográficas documentais com maior bilheteria que 

participaram de alguma maneira do festival estão: Todos os corações do mundo, selecionado 

para a mostra nacional na primeira edição do festival, ainda sem mostras competivas; O 

velho- a história de Luiz Carlos Prestes, vencedor nacional da segunda edição; Nós que aqui 

estamos por vós esperamos, Melhor Documentário Internacional de 1999; Santo forte, 

ganhador do prêmio da Associação Brasileira de Documentaristas de São Paulo em 2000; O 

rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas, que levou o prêmio GNT de Renovação de 

Linguagem em 2000; Babilônia 2000, vencedor do prêmio da Associação Brasileira de 

Documentaristas de São Paulo em 2001; Nelson Freire, filme exibido na sessão de abertura do 

festival de 2003; Estamira, integrante da mostra paralela O Estado das Coisas de 2005; 

Simonal- ninguém sabe o duro que dei, ganhador de menção honrosa em 2008; e Uma noite 

em 67, obra escolhida para ser exibida na sessão de abertura do décimo quinto festival. Os 

outros cinco filmes não foram exibidos em nenhuma edição do festival, sendo estes: Surf 

adventures- o filme, Pelé eterno, Vinícius, Cartola- música para os olhos e O mistério do 

samba. 
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Quanto aos filmes exibidos podemos apontar que existe uma relação mais direta entre 

a participação nos primeiros anos do festival e a boa aceitação do público. Nos anos de 1996 a 

2001, filmes que foram exibidos em uma edição do É Tudo Verdade acabaram por se tornar os 

mais vistos no mesmo ano de participação no evento. Isso mostra tanto que o festival 

consegue selecionar obras relevantes no cenário documental quanto que os filmes exibidos 

conseguem aumentar a divulgação por meio da iniciativa e assim alcançar mais público. Nos 

anos seguintes essa relação deixou de ser tão direta, o que pode ter ocorrido por causa do 

fortalecimento de outros veículos de divulgação do cinema documentário além dos festivais, 

como as campanhas de divulgação realizada pelas distribuidoras e o interesse da mídia pelos 

filmes mais rentáveis, como os que abordavam personalidades ou práticas esportivas. Por 

outro lado, nos últimos anos do período estudado a relação entre grande bilheteria e 

participação no festival parece ficar ainda mais distante. Os filmes campeões de bilheteria em 

2004, 2005, 2007 e 2008 não passaram pelo festival. 

É importante lembrar, por outro lado, que a participação no festival não vai garantir 

que as obras cinematográficas documentais cheguem às salas de cinema comerciais e, mesmo 

chegando a essas salas, que a abrangência da exibição ultrapasse os grandes centros culturais. 

Muitos dos participantes do É Tudo Verdade demoram até mesmo para serem lançados no 

mercado comercial, como é o caso de A alma do Osso e Elevado 3.5, cujos lançamentos em 

salas comerciais ocorreram apenas em 2010 (BALLERINI, 2012, p. 294), seis e três anos, 

respectivamente, depois da exibição no festival. Com isso, percebemos que a participação em 

um festival é apenas um dos fatores que podem influenciar o sucesso de público de uma obra 

cinematográfica documental, numericamente menor do que o do cinema ficcional. Dentro da 

janela de exibição criada pelo evento apenas algumas obras vão interessar ao grande público e 

conquistar fatias consideráveis de mercado; a maioria estará chanceleda como uma obra de 

qualidade, por ter participado do festival, mas acabará atingindo um nicho restrito de 

espectadores. 

Também é preciso avaliar a questão do alcance de público das obras não ficcionais, 

tanto aquelas que participaram do festival quanto as que contaram com outros mecanismos de 

divulgação. Para tanto, vamos comparar o número de espectadores das obras cinematográficas 

documentais que passaram pelo É Tudo Verdade com os índices apresentados pelos filmes que 

não foram exibidos no festival e tentaremos apontar se há uma relação direta entre a exibição 

dos documentários no festival e o aumento da bilheteria nas salas comerciais de cinema. Com 

dados obtidos a partir da obra de Ballerini (BALLERINI, p. 2012) e do artigo de Teresa 
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Trindade (TRINDADE, p. 2010) é possível fazer o seguinte ranking de público entre os 

filmes documentais mais vistos entre 1996 e 2010: 

 

Documentário Bilheteria (espectadores) 

Vinícius 271.979 

Todos os corações do mundo 265.017 

Pelé eterno 257.932 

Surf adventures, o filme 200.853 

Uma noite em 67 82.258 

Simonal, ninguém sabe o duro que dei 71.463 

Nelson Freire 64.264 

Cartola, música para os olhos 63.924 

Nós que aqui estamos por vós esperamos 58.577 

Estamira 38.052 

O mistério do samba 34.022 

O rap do Pequeno Príncipe contra as almas sebosas 22.577 

Santo forte 18.313 

Babilônia 2000 15.301 

O velho, a história de Luiz Carlos Prestes 11.874 
Tabela 2- Ranking de documentários com maior bilheteria entre os anos de 1996 e 2010 (Fonte: TRINDADE, 

2010/ BALLERINI, 2012) 

 

A tabela mostra que mesmo os filmes mais vistos do gênero documental estão 

próximos a média de espectadores de documentários nos últimos anos, cerca de 15 mil 

pessoas. A grande maioria deles obteve bilheteria menor do que cem mil pessoas; sendo que 

apenas quatro obras ultrapassaram a marca de duzentos mil. Dessas, apenas Todos os 

corações do mundo participou de uma edição do festival. Os outros três ganhadores de 

bilheteria obtiveram a expressiva marca de público usando mecanismos de divulgação 

voltados ao grande público. Vinícius e Pelé Eterno já seriam capaz de atrair o público apenas 

por tratarem de duas personalidades brasileiras, além disso o primeiro teve coprodução da 

Globo Filmes 62 - assim como Surf Adventures- que por si só garante uma gama de 

oportunidades de divulgação. 

O ranking acima mostra o quanto os documentários são pouco vistos no Brasil, já que 

o filme não ficcional de maior bilheteria nos anos posteriores a retomada do cinema nacional 

alcançou cerca de duzentos e setenta mil espectadores, enquanto as obras de ficção mais bem-

                                                      
62 Criada em 1998, a Globo Filmes já participou de mais de 160 filmes, entre comédias, infantis, romances, 

dramas e aventuras. Se utilizando de atores, diretores e da audiência dos veículos intergrantes do Grupo Globo 

para a divulgação das obras, participou de alguns dos maiores sucessos de público e de crítica como Tropa de 

Elite 2, Se Eu Fosse Você 2, 2 Filhos de Francisco, O Palhaço, Getúlio, Xingu, Carandiru, Nosso Lar e Cidade 

de Deus e teve quatro indicações ao Oscar. Suas atividades se baseiam em uma associação com produtores 

independentes e distribuidores nacionais e internacionais. 
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sucedidas do mercado brasileiro geralmente ultrapassam facilmente um milhão de 

espectadores. Esse é o caso de Tropa de Elite, filme de José Padilha lançado em 2010, que 

levou mais de 11 milhões de pessoas às salas de cinema; e da comédia de 2009 Se eu fosse 

você 2, de Daniel Filho, que teve mais de seis milhões de espectadores. Frente a essa 

diferença gritante do interesse do público, é importante apontar mais uma vez que o festival 

serve para exibir obras que não alcançam facilmente as salas de cinema e para atrair público 

interessado no gênero. 

Ao avaliar as duas tabelas é preciso ainda salientar dois pontos. O primeiro é que 

apenas um dos premiados como Melhor Documentário Brasileiro no É Tudo Verdade 

alcançou a marca de filme documentário com maior bilheteria do ano: o vencedor nacional da 

primeira mostra competitiva, O velho. Os outros filmes premiados tiveram bilheteria abaixo 

de 30 mil espectadores e muitas vezes abaixo da média obtida pelos filmes documentais 

brasileiros, que é de cerca de 15 mil pessoas:  

 

Documentário Bilheteria 

O velho, a história de Luiz Carlos Prestes 11.874 

Geraldo Filme __ 

A pessoa é para o que nasce __ 

Notícias de uma guerra particular __ 

A negação do Brasil __ 

Rocha que voa 5. 929 

O prisioneiro da Grade de ferrro 27.848 

A alma do osso 3.955 

Aboio __ 

Caparaó 3.508 

Elevado 3.5 6.118 

Pan cinema permanente 4.297 

Cidadão Boilesen 7.745 

Tera deu, terra come 14.880 

Tabela 3- Bilheteria dos filmes vencedores da categoria Melhor Documentário Brasileiro no É Tudo Verdade, 

entre 1996 e 2010 (Fonte: TRINDADE, 2010/ BALLERINI, 2012)
 63

 

 

                                                      
63 Não foram encontrados dados acerca da bilheteria dos filmes: Geraldo Filme; A pessoa é para o que nasce; 

Notícias de uma guerra particular; A negação do Brasil e Aboio. 
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Essa constatação corrobora mais uma vez com a advertência levantada anteriormente, 

de que não há uma relação direta entre a participação no festival e o sucesso comercial de um 

filme. A força do dispositivo, enquanto produtor de um discurso acerca do documentário, 

parece não se encontrar tanto no público geral do cinema brasileiro, que muitas vezes não tem 

conhecimento sobre as decisões e debates do festival e sim no público especializado, 

realizadores, críticos, estudantes, cinéfilos, etc. Isso não reduz a importância do É Tudo 

Verdade para o documentarismo brasileiro, pois as decisões tomadas durante o evento 

balizam, em grande medida, quais são as definições do gênero atual, indicam tendências e 

caminhos que são tomados pelos realizadores e também influem na recepção dos filmes pelos 

espectadores.  

Dessa forma, é possível apontar que o dispositivo festival de cinema passa por outra 

esfera de legitimação, que não depende necessariamente do grande público ou do mercado 

comercial de cinema. Essa esfera está mais ligada aos realizadores, à crítica cinematográfica, 

ao meio acadêmico e à imprensa especializada, que são campos intimamente ligados à 

concepção do festival e a realização dele. O que garante a legitimidade das escolhas e do 

discurso gerado pelo evento é o renome dos atores envolvidos na iniciativa e a avaliação das 

obras dos documentaristas feitas pelos próprios pares, a partir do embate de ideias entre o 

corpo de jurados e sem que haja critérios impostos pela coordenação do evento. 

Outro ponto a ser levantado é talvez uma provável injustiça cometida no festival em 

relação a um dos maiores documentaristas brasileiros, Eduardo Coutinho. Nenhum dos filmes 

dele foi premiado como Melhor Documentário Brasileiro, apesar de duas obras terem sido 

selecionadas para a mostra competitiva: Santo forte, em 2000, derrotada por Notícias de uma 

guerra particular; e Moscou, em 2009, derrotado por Cidadão Boilesen. Outra obra de 

Coutinho, Babilônia 2000, participou da mostra competitiva internacional de 2001 e também 

não foi premiada. Os únicos prêmios recebidos por ele foram os da Associação Brasileira de 

Documentaristas de São Paulo, em 2000 e 2001, com Santo forte e Babilônia 2000. 

Entretanto, o festival não deixou de reconhecer a importância de Coutinho, cujas obras 

integraram retrospectivas do cinema nacional e foram exibidas em uma mostra em 

homenagem ao cineasta no ano de 2012. 

Ao falar sobre a homenagem a Eduardo Coutinho realizada em 2012, Amir Labaki 

afirmou à imprensa que o Festival É Tudo Verdade estaria saudando uma dívida com o 
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cineasta, cuja obra quase prescindia do festival64. Tal afirmação pode ser interpretada de 

maneiras diferentes. Primeiro como um reconhecimento que Coutinho merecesse um prêmio 

maior, pela importância de suas obras. E por outro lado, que dada a relevância dele, o 

documentarista não necessitaria de premiações do festival para alcançar reconhecimento de 

crítica e público, o que é correto já que dois filmes dele, Santo forte e Babilônia 2000, foram 

campeões de bilheteria entre 1996 e 2010. A partir da segunda interpretação, podemos deduzir 

que é uma intenção, talvez velada, do festival premiar majoritariamente cineastas ainda pouco 

reconhecidos para trazer à tona novos sujeitos e novas linguagens no meio cinematográfico 

nacional. 

Analisando o dipositivo sob outra perspectiva, o É Tudo Verdade está intimamente 

ligado à forma como a cultura é produzida no Brasil atualmente, que passa sempre pelo 

financiamento das produções por meio de leis de incentivo. Tal maneira de organizar o 

festival pode criar uma ditadura, em que as cinematografias bem-sucedidas nesses eventos 

passam a determinar para onde vão os investimentos em cinema nos anos posteriores 

(SANTIAGO apud BALLERINI, 2012, p. 191), influenciando na maneira como as produções 

de menor porte serão avaliados pelos possíveis investidores. Na mesma perspectiva é possível 

apontar que os filmes de diretores selecionados no festival têm mais visibilidade frente a 

diretores desconhecidos. 

Para além do festival enquanto evento localizado no tempo e no espaço, a marca É 

Tudo Verdade gera subjetivações que ultrapassam os participantes e envolvidos na atividade. 

Com os livros lançados, colunas semanais publicadas e programas de televisão exibidos uma 

vez por semana, o discurso gerado sobre o gênero documental chega também àqueles que 

nunca estiveram presentes em uma das edições do festival, multiplicando o alcance do 

discurso produzido.  Mediante essa contatação e pensando nas novas formas virtuais de 

acesso às obras audiovisuais, que prescindem da presença física do espectador em uma sala de 

projeção, podemos apontar que a importância do festival enquanto dispositivo não é apenas 

criar um mecanismo que permita aos espectadores assistir diferentes obras cinematográficas 

documentais, na verdade essa talvez seja a característica menos importante. Dado o momento 

em que vivemos, que tem a internet como veículo primordial de divulgação e disponibilização 

de obras cinematográficas, um festival é relevante mais como um norte do que deve ser visto 

e dos cineastas que devem ser conhecidos e também como forma de divulgar o gênero e as 

transformações pelas quais ele está passando. 

                                                      
64  Fonte: http://cinema.uol.com.br/noticias/redacao/2012/03/12/festival-e-tudo-verdade-homenageia-eduardo-

coutinho-e-exibe-obra-restaurada-do-cineasta.htm. 
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CAPÍTULO III- AS DIFERENCIAÇÕES DO GÊNERO NO PERÍODO PÓS-

RETOMADA E AS NOVAS CONCEPÇÕES DE DOCUMENTÁRIO 

 

Como o que foi apontado no capítulo anterior, o dispositivo festival é capaz de criar 

debates a respeito do documentário e contribuir para as diferenciações pelas quais o gênero 

tem passado, ao apontar as obras que devem receber mais atenção de críticos, realizadores e 

espectadores. Como o gênero está intimamente ligado à concepção de verdade, de real, as 

transformações na maneira como as obras não ficcionais retratam o meio histórico em que 

vivemos fazem com que os espectadores lidem de diferentes maneiras com a representação da 

realidade. Essas transformações expandem continuamente as fronteiras do que é considerado 

documentário, que se tem se aproximado mais de narrativas ficcionais. 

Para apontar as diferenciações éticas e estéticas pelas quais tem passado o 

documentário no período pós-retomada e assim, mostrar quais são as novas concepções do 

gênero, é preciso analisar algumas obras premiadas como Melhor Documentário Brasileiro 

durante os 15 anos de É Tudo Verdade e buscar as alterações que foram reconhecidas pelo 

corpo do dispositivo. Por isso, foram escolhidas três obras paradigmáticas dentro do corpo do 

festival pelo momento de suas produções e por apresentarem diferentes abordagens do real: 

uma obra com narrativa convencional e a primeira a ser premiada pelo dispositivo; um filme 

que busca a autorrepresentação das personagens e que foi premiada no meio do período 

estudado; e um documentário que fabula o real e foi o último a receber o prêmio dentro das 

edições analisadas. 

 

3.1. A Representação do Real- jornalismo e documentário 

 

O real ou melhor, o mundo histórico em que estamos inseridos, é o principal foco de 

abordagem de diferentes produções audiovisuais cinematográficas e televisivas, como o 

documentário, o telejornalismo e até mesmo os reality shows. Além disso, a forma de abordar 

o real tem sido influenciada pelas crescentes possibilidades de filmar situações cotidianas, por 

meio de equipamentos cada vez menores, e de divulgar esse conteúdo, por meio da internet e 

das redes sociais.  

O jornalismo televisivo, uma das maneiras institucionalizadas de representar o mundo 

histórico, apresenta um real fragmentado, em uma colagem de fatos totalmente díspares entre 

si na mesma produção. Os jornais diários são compostos por um desfile de notícias, que vão 

desde desastres a dicas de moda, passando pelos resultados dos campeonatos de futebol. Os 
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fatos representados estão quase sempre desconectados dos acontecimentos que os 

antecederam e daqueles que podem sucedê-los e sem contextualização histórica. As 

personagens são retratadas apenas para comprovar ou exemplificar a notícia e quase nunca 

ganham contornos mais humanizados. 

O telejornalismo, em busca de melhores índices de audiência, tem se construído 

usando preceitos das narrativas melodramáticas da ficção, como a diferenciação, mesmo que 

implícita, entre os “mocinhos” e os bandidos”, o que nos leva a gostar ou não de certas 

personagens; a valorização de momentos dramáticos e o uso de momentos de respiro entre os 

pontos de maior tensão. Dessa maneira, podemos dizer que ocorre uma espetacularização do 

real, ou seja, as notícias apresentadas transformam o real em um espetáculo. Outro produto 

televisivo que espetaculariza o real são os realitys shows, que transformam as vidas de 

pessoas conhecidas ou desconhecidas em grandes jogos ou em narrativas que consigam atrair 

a atenção do espectador. 

Para Debord, o “espetáculo é ao mesmo tempo parte da sociedade, a própria sociedade 

e seu instrumento de unificação” (2003, p. 14). É ele que mediatiza as imagens em uma 

sociedade calcada na produção e no consumo delas e a relação social entre as pessoas, que 

também estão inseridas nesse mundo de imagens. No campo da televisão e, de forma geral, da 

cultura de massa, a espetacularização serve como princípio e finalidade última da produção; 

numa afirmação da simples aparência das obras, ou melhor, naquilo que é visto como a 

aparência possível e aceitável. E consequentemente, numa sociedade baseada nas imagens o 

“consumo alienado torna-se dever suplementar à produção alienada”; então a forma como é 

produzido o jornalismo televisivo torna-se um dever, não apenas para impulsionar o campo 

jornalístico, mas para manter sob controle a produção espetacularizada. 

Como afirma Sloterdijk na sociedade pós-moderna o caráter das massas não se 

expressa pela reunião física das pessoas, mas se orienta apenas por meio dos símbolos das 

“comunicações de massa, de discursos, modas, programas e celebridades” (Sloterdijk, 2002, 

p. 20). Essa massa seria “não reunida e não reunível” e por isso, não possuiria mais “um 

sentimento de corpo e espaço próprios; ela não se vê mais confluir e agir, não sente mais sua 

natureza pulsante, não produz mais um grito conjunto” (Sloterdijk, 2002, p. 21). 

Essa maneira pouco aprofundada de retratar o real não é uma exclusividade do 

telejornalismo, já que muitas obras cinematográficas documentais seguem modelos muito 

próximos das reportagens jornalísticas. Essa similaridade entre telejornalismo e 

documentarismo tem várias motivações, como o intercâmbio de profissionais entre as duas 

áreas: jornalistas que investem no documentarismo ou documentaristas que produzem 
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conteúdo para a televisão. Muitos realizadores do cinema documental se dedicaram ao 

telejornalismo, principalmente no período da ditadura militar, momento em que tratar de 

certos temas da realidade poderia ser considerado subversão. O programa Globo Repórter, da 

Rede Globo, foi uma iniciativa propícia para que muitos documentaristas, como Eduardo 

Coutinho e Wladimir Carvalho, aperfeiçoassem seu trabalho durante os anos 1970.  

Por causa dessa relação direta com o telejornalismo existe uma dificuldade de 

definição do documentarista. Como cineasta ele pode ser considerado um artista do 

audiovisual, pois trabalha com imagens e sons para criar uma narrativa. No entanto, por lidar 

diretamente com fatos e personagens da realidade, pode ser visto, não sem certo preconceito, 

como um profissional mais próximo do jornalismo do que do cinema. Frente a um real 

inatingível e ao mesmo tempo hipnotizador, o documentarista evolui em meio a um trabalho 

mimético e pode ser considerado uma mistura de diferentes profissionais. “O exibidor de 

atrações, o contador de histórias e o poeta da fotogenia concentram-se na figura do 

documentarista como orador que fala com uma voz toda sua do mundo que todos 

compartilhamos” (NICHOLS, 2005, p. 134). Ou como prefere Gauthier, “é um mediador que 

consegue ser aceito, sem ser dono de uma situação que, às vezes, ele provocou, cujo curso ele 

tenta modificar, mas da qual ele espera, antes de tudo, o imprevisível” (GAUTHIER, 2011, p. 

138). 

Além disso, os dois modos de representação também compartilham equipamentos 

semelhantes, como câmeras e gravadores de som portáteis, e métodos, como a entrevista, 

premissa básica do jornalismo e que se tornou um cacoete do documentário, assim como 

aponta Bernardet (2003, p. 285). Desde o surgimento do equipamento que permitia a gravação 

de som in loco, “o som direto abriu para o cinema um leque extraordinariamente rico de 

entrevistas e falas”, mas depois desse momento inicial “a entrevista se generalizou e tornou-se 

o feijão com arroz do documentário cinematográfico e televisivo” (BERNARDET, 2003, p. 

284-285). O crítico ressalta que tal generalização leva à predominância do verbal em 

detrimento de outras representações. Assim, a maior parte dos documentários brasileiros é 

feita com uma câmera ligada na frente de um entrevistado e com baixa capacidade de 

observação da realidade (BERNARDET, 2003, p. 286-287). 

O abuso na utilização de entrevistas é uma característica de diferentes tipos de obras 

cinematográficas não ficcionais elencadas na primeira parte desse trabalho, desde as mais 

clássicas até as mais inovadoras. A coleta de informações por meio das respostas dos seres 

retratados é vista por documentaristas, assim como por jornalistas, como uma das maneiras 

mais diretas de se atingir o real. Mas algumas iniciativas do gênero nos demonstram que a 
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rememoração dos fatos pode conter mais fabulações do que referências a realidade 

propriamente dita. E é nesse ponto que podemos apontar o que deveria ser a maior diferença 

entre o jornalista e o documentarista. O primeiro usa a realidade como fonte de trabalho, para 

construir um discurso informativo e verossímil, já o último precisa ir além disso e criar uma 

narrativa atraente e criativa.  

 

3.2. Documentário- memória e biografia 

 

 Como uma das tentativas de representar o real, o documentário tem que lidar com um 

campo rico e controverso, o da memória. Essa pode ser verbalizada e transmitida de diferentes 

formas pelo sujeito que realiza a busca consciente por suas lembranças ou pelo sujeito que vai 

em busca das memórias de alguém. Essa verbalização compõe uma narrativa muito próxima 

às narrativas de ficção, já que ambas utilizam as mediações imaginárias na refiguração do 

tempo. São momentos nos quais ocorre um encontro entre vida íntima do indivíduo e sua 

inscrição numa história social e cultural. Podemos elencar, pensando exclusivamente nos 

objetivos desta pesquisa, algumas formas de narrativas biográficas, como os diários, as 

correspondências, as autobiografias e, por fim as biografias. Esses diferentes relatos 

biográficos são utilizados tanto no campo da historiografia quanto no campo literário: 

 

Na literatura, as obras de caráter autobiográfico se publicam em toda parte, 

colocando ao alcance do público histórias de vida em escritos tão diversos 

como a autobiografia literária, a autobiografia intelectual, o diário íntimo, o 

diário de pesquisa, o diário de escritor, os relatos de viagem, a 

correspondência e as memórias, em geral, enunciados na primeira pessoa, 

embora por vezes na segunda ou mesmo na terceira, visando à construção de 

um relato a ser recebido como verídico pelo leitor (MALATIAN, 2008, p. 

22). 
 

 Os diários íntimos e as correspondências são consideradas escritas ordinárias, onde o 

sujeito trata de fatos corriqueiros da sua vida ou remete informações pessoais a um terceiro. 

Seriam então, atos de memória que dão ensejo à percepção e a representações de um tempo 

(CUNHA, 2007, p. 46-47). A autobiografia é outra forma de autorrelato, no qual o sujeito está 

“consciente de si, em possessão de uma memória íntegra de sua vida e capaz de abarcar seus 

elementos divergentes em uma narração” (GALLE, 2006, p. 68). Já a biografia seria o 

momento em que o autor reconta a história de vida de outro sujeito; descreve situações 

vividas e argumenta sobre problemas enfrentados e como o biografado se relacionou com 

isso. Os diários, as cartas, as correspondências e as autobiografias constituem um campo 
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imenso de possibilidades para o historiador (MALATIAN, 2008, p. 22), ou melhor, para 

aquele que produz uma narrativa biográfica. O trabalho de constituição de uma biografia pode 

ser feito em diferentes suportes, tanto por historiadores, escritores, jornalistas e também 

documentaristas.    

Essas maneiras de revisitar a memória feita pelo sujeito, seja ele o autor ou a 

personagem biografada, estão intimamente ligadas à noção de testemunho, momento em que 

o homem verbaliza suas recordações e faz a “passagem constante, necessária e impossível 

entre o real e o simbólico, entre o passado e o presente” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 82). 

As personagens seriam as superstes, testemunhas que “subsistem além de” e que são ao 

mesmo tempo sobreviventes de eventos limítrofes. Enquanto rememoram suas vivências para 

nos contar, cada um destes indivíduos transforma os fatos, “cita a história, mas nesse 

momento mesmo, ela a destrói e a recria, dando início a um processo potencialmente sem fim 

de escritura e disseminação” (SELIGMANN-SILVA, 2005, p. 78). 

As narrativas biográficas são constantemente afetadas pela interpretação do sujeito ou 

de quem organiza o discurso. Este interlocutor não está passivo dentro do processo dialógico, 

pois também participa da criação de conhecimento. Narrativas como esta lidam com uma 

identidade inventada e reinventada, “configurações intencionais, que muitas vezes, ajustam o 

passado conforme as necessidades do momento” (GALLE, 2006, p. 74). Por isso, como 

lembra Teresa Maria Malatian ao citar Peter Gay, é preciso tomar cuidado com as escritas de 

si, pois suas táticas evasivas e jogos de exposição e proteção, mais ocultam do que revelam 

(2008, p. 24). Em decorrência disso é necessário pensar no trabalho do investigador que faz o 

trajeto de buscar as memórias e também na noção de prova, principalmente aquela trazida 

pelo pesquisador italiano Carlo Ginzburg. É preciso lembrar que o passado não pode ser 

reconstruído em sua totalidade e que para chegar a um relato autêntico é preciso rever indícios 

e testemunhos, numa busca por “pensar e representar a realidade, como todos os equívocos e 

ambiguidades que isso comporta” (LIMA, 2007, p. 111). 

As obras cinematográficas não ficcionais, entendidas como um campo propício para a 

criação de narrativas biográficas, devem ser analisadas sob estes mesmos conceitos. O 

cineasta invade a vida das personagens tanto para deixar que elas falem sobre si e recriem sua 

experiência, quanto para recriar a si mesmo a partir da história delas, para viver a realidade 

que elas vivem.  Desta forma, o filme se transforma em um testemunho de vida e assim nos 

leva a conhecer o mundo histórico dos indivíduos. Como define Eliseu Souza (2008) tais 

documentários podem ser percebidos como “modos de narração constituídos de discursos da 

memória, a partir da centralidade do sujeito que narra”. No entanto, o dispositivo fílmico traz 
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um diferencial à construção de narrativas biográficas, já que, diferente de um relato escrito, 

estas obras nos possibilitam ver a imagem da personagem biografada. Deparamo-nos com o 

sujeito em seu todo por meio da imagem em movimento. Nas obras cinematográficas 

documentais temos a possibilidade de ver suas expressões faciais no momento em que o 

sujeito relata suas lembranças, seus movimentos corporais, suas hesitações, enfim, as emoções 

que cada momento do testemunho traz à tona para os biografados. 

Apesar de não ser um relato totalmente colado ao real, como já foi exposto na 

introdução desse trabalho, o cinema não ficcional oferece mais material para a análise da 

construção de narrativas biográficas, pois nos trazem o som e imagem das personagens e 

locais retratadas. Por meio dele podemos perceber o ato de construção dos relatos e em grande 

parte, o processo de busca das lembranças e a forma como os sujeitos se reinventam ao se 

autorrepresentarem. Para a análise destes filmes é preciso levar em conta as reações do 

biografado frente ao aparato cinematográfico, a relação dele com o realizador e as 

intervenções deste último sujeito na construção da obra. A forma de abordagem e angulação 

dos filmes pode interferir de forma significativa na maneira como as histórias de vida são 

relatadas. O documentarista neste caso é o observador corporalmente situado no mundo e 

auxiliado por um dos mecanismos de maior penetração, a câmera filmadora, que produz 

sentido por sua posição e “constitui, em toda a construção perspectiva, um poderoso 

mecanismo gerador de sentido” (FRAYZE-PEREIRA, 2005, p. 110-113). 

 

3.3. As Obras Paradigmáticas do É Tudo Verdade 

 

A rápida história do cinema documental traçada na introdução desse trabalho mostra a 

abrangência do gênero. Essas obras formam um conjunto heterogêneo de obras, que apontam 

as diferentes tendências que os realizadores podem seguir ao produzir uma obra do gênero e 

as diferentes maneiras com que eles se utilizam do trabalho de rememoração e de 

reconstrução do passado. E essas formas de produção estão representadas nas premiações do 

Festival É Tudo Verdade, que não privilegiou uma vertente única ao longo das edições. 

 O festival, entendido como festa, celebra diferentes obras a cada ano e assim celebra 

também os modelos bem-sucedidos no momento em que o evento ocorre e aponta novas 

tendências. Por outro lado, ao ser entendido como dispositivo, o festival vai influenciar na 

forma como os filmes participantes, principalmente os premiados, serão recebidos pelo 

público, pelos críticos e pelos próprios realizadores. Dessa forma, as mudanças éticas e 

estéticas do gênero ao longo das últimas décadas podem ser atestadas nos filmes que 
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ganharam a competição nacional do festival. O dispositivo, então, funcionaria como operador 

da memória social, uma vez que as regularidades apontadas pelo conjunto de filmes 

selecionados e premiados permitem um entendimento da memória discursiva social do 

documentário (DAVALLON, p. 1999). Como memória circulante dentro de um determinado 

campo de atuação o festival de cinema documentário É Tudo Verdade é capaz de formular 

uma tipologia do audiovisual não ficcional no Brasil. 

Para entender a construção histórica do cinema documentário seria importante analisar 

minuciosamente cada uma das 14 obras premiadas pela inicitiva. No entanto, seria demasiado 

estudo para o presente trabalho. Para conhecer um pouco da diferenciação pela qual vem 

passando o gênero depois da retomada do cinema nacional farei uma análise de três filmes 

nacionais premiados na categoria Melhor Documentário Brasileiro no festival em momentos 

distintos, que podem ser considerados paradigmáticos de diferentes vertentes do gênero não 

ficcional. Os filmes analisados a seguir foram escolhidos por demonstrarem formas diferentes 

de abordar o real: uma narrativa documental clássica, uma tentativa de autorrepresentação e 

uma obra que se aproxima mais da ficção, e por terem sido premiados em momentos 

diferentes do festival: no início das mostras competitivas, num período intermediário da 

história do dispositivo e ao final do período estudado. São eles: O velho- a história de Luiz 

Carlos Prestes, vencedor da primeira mostra competitiva; O prisioneiro da grade de ferro, 

filme escolhido como Melhor Documentário Brasileiro em 2003; e Terra deu, terra come, 

vencedor da décima quinta edição. 

 

3.3.1. O velho- a história de Luiz Carlos Prestes (1997) 

 

Imagens da queda do Muro de Berlim, ocorrida em 1989, dão início à narrativa do 

filme O velho- a história de Luiz Carlos Prestes, de Toni Venturi. Trabalhadores quebram o 

concreto com britadeiras, pedaços do muro são retirados, a multidão cerca o local, pessoas 

sobem no muro ou correm para atravessar a antes intransponível barreira. O texto narrado 

pelo ator Paulo José começa a nos explicar o porquê da abordagem desse fato histórico 

internacional em um filme sobre o político brasileiro Luiz Carlos Prestes: “Quando se põe 

abaixo um pedaço da história não se tem ideia de como tudo começou”. Na sequência 

imagens da Revolução Socialista de 1917. Novamente uma multidão, dessa vez em Moscou 

durante a tomada do poder pelos revolucionários; mais pessoas correndo, deixando as fábricas 

e se espalhando pelo campo; mais uma vez monumentos sendo derrubados, mas agora aqueles 

que representavam o antigo regime. O narrador prossegue: “Outubro, 1917. Aqueles primeiros 
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passos dividiram o mundo por mais de 70 anos. De um lado o capitalismo, de outro, uma 

ideologia ainda inédita. Talvez utópica, talvez impossível. A vitória da Revolução Socialista 

mudaria decisivamente os caminhos da história do século XX e o destino desse personagem 

em especial”. Esse personagem é Luiz Carlos Prestes. 

 

 

Capa do DVD do filme O velho (Divulgação) 

 

Os dois conjuntos de imagens, organizados em composições semelhantes, fazem uma 

aproximação dos momentos históricos que representariam, segundo o narrador, o início e o 

fim de uma ideologia. Em meio ao percurso decorrido desde o surgimento da “nova 

ideologia” até a queda do símbolo da divisão do mundo em duas concepções políticas estaria 

a trajetória do líder político brasileiro, um homem que teria abdicado da própria vida para 

lutar por seus ideais, um homem que teria cultivado uma causa.  O retrato fílmico da história 

do “cavaleiro da esperança” é cronologicamente organizado e historicamente contextualizado, 

mas, por outro lado, cheio de lirismo e representações estilizadas e cheias de significados. A 
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narrativa se inicia no seu nascimento em 1898 e nos primeiros anos de vida; passando pelo 

período em que foi militar, sua participação no movimento tenentista, a Coluna Prestes, a 

aproximação com o socialismo, a relação com guerrilheira alemã Olga Benário, a participação 

na reabertura política, e termina com morte em 1990. 

O vellho é resultado de uma exaustiva pesquisa e do rico material de arquivo, 

composta por fotos, desenhos, cartazes, gravações feitas pela televisão, vídeos de família e 

depoimentos de Prestes, familiares, amigos, políticos, historiadores e jornalistas. Para 

organizar e narrar tantos fatos, que ocorreram durante todo o século XX, o cineasta optou 

pelos moldes do documentário clássico: voz over onisciente que conduz o entendimento da 

história, comenta os fatos e assim cria um discurso, que é comprovado pelo rico quadro de 

depoimentos e imagens de arquivo. O próprio Prestes tem o papel de narrador auxiliar por 

meio da inserção de vários trechos da entrevista concedida à Nelson Pereira dos Santos em 

1985. Em outros momentos a trama ganha narradores secundários, os próprios entrevistados, 

que relatam aquilo que presenciaram ou que conhecem por meio de pesquisas e assumem a 

postura de comentadores da história, com análises e inferências. Dada sua contextualização 

política de um período de quase cem anos para recontar uma história de vida, o longa pode ser 

enquadrado tanto como um filme histórico quanto como uma cinebiografia.   

Além da colagem de depoimentos e narração em voz over, o filme conta também com 

ficionalizações nos momentos de difícil representação- leitura das cartas escritas à mãe, da 

carta aos tenentes, do manifesto de maio e do texto de Neruda- e uso de imagens gerais de 

ambientes para contextualizar lugares e momentos de virada na narrativa- imagens recorrentes 

de um prédio em escombros e do palácio do Catete. Há uma diferenciação clara entre as duas 

abordagens. As entrevistas são filmadas com câmera fixa e exibidas em preto e branco; 

enquanto as ficionalizações e imagens de contextualização são coloridas, sendo essas últimas 

filmadas com câmera na mão e em movimento. A música, por sua vez, tem papel importante e 

é usado para fortalecer a narrativa nos momentos de maior tensão do filme. 

A ideia de que Luiz Carlos Prestes teria cultivado uma causa permeia toda a narrativa, 

principalmente nos momentos que dividem o filme em seis partes diferentes. Estas etapas são 

apresentadas por imagens ficcionais da interação entre um homem e um jardim de rosas. 

Apenas no final de longa-metragem entendemos que a analogia entre político e jardineiro 

também é uma referência ao gosto do político pela jardinagem. O hobby de Prestes é citado 

pela segunda esposa do político, a qual ele conheceu no aparelho em que teve que se esconder 

durante a ditadura. 
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A Inocência, primeira etapa da narrativa, se inicia com um close nas mãos de um 

homem que planta rosas. Esse momento representa os primeiros anos de vida e a juventude de 

Prestes, momento em que ele adere a movimentos de esquerda. A Coragem, segunda divisão 

do filme, se inicia com a dramatização de uma mão masculina que colhe uma rosa vermelha, 

uma clara referência ao comunismo, e trata do período de preparação e execução frustrada da 

insurreição comunista no Brasil em 1935 e do relacionamento do líder com a espiã alemã 

Olga Benário. Em A Esperança o roseiral resplandece, assim como a carreira política de 

Prestes, solto da cadeia e eleito senador pelo PCB. A tempestade sobre as roseiras e a sombra 

de um homem de chapéu representa bem os fatos narrados em A Sombra, etapa que retrata 

Prestes como refém do próprio partido e envolvido nas pressões feitas sobre Getúlio Vargas. A 

Maturidade é marcada pela imagem do homem ferindo o dedo no espinho de uma rosa 

vermelha e retrata a vida de Prestes depois dos 50 anos, fichado pela ditadura militar e 

“comandante em chefe de uma numerosa família”. A última etapa de O velho, O Resto dos 

Dias, é retratada pelo roseiral sendo atingido por um vendaval.  A divisão foca no período em 

que ele se exilou com a família em Moscou, tempo em que se aproximou dos filhos, e na volta 

ao Brasil depois da Anistia, onde morreu aos 92 anos de idade. 

Para finalizar, novamente somos levados ao jardim, mas o foco dessa vez é a lagarta 

que se transforma em borboleta e pousa em uma rosa vermelha. A narração reforça mais uma 

vez a analogia entre o político e o jardineiro, esse último faz as rosas crescerem assim como o 

político transforma as ideologias em prática: “Luiz Carlos Prestes, calejou suas mãos no 

preparo da terra, viu com seus próprios olhos a planta crescer, frutificar. Surpreso, assistiu o 

céu se fechar em nuvens negras sobre sua cabeça e a tempestade carregar seu sonho para 

outro lugar. Não aqui. Não agora. Talvez um dia, como qualquer outro dia”. 

Pelo apuro com que tece a grande quantidade de falas com as imagens de arquivo o 

longa consegue fazer um panorama de Prestes enquanto homem político, pois privilegia os 

feitos revolucionários, as prisões e os exílios. A vida pessoal de Prestes é subvalorizada ao 

longo de quase todo o filme, aparecendo apenas em alguns momentos, como a relação dele 

com a mãe, o envolvimento amoroso com a alemã Olga Benário e o encontro com a filha, 

nascida em um campo de concentração. Somente ao final da obra, quando os filhos e a 

segunda esposa relembram os últimos anos do político é que sua figura aparece mais 

humanizada. Por outro lado, o filme não se exime de falar de algumas polêmicas, mesmo que 

a decisão gere a antipatia dos espectadores. Isso ocorre quando O velho retrata as decisões 

equivocadas tomadas pelo político; o assassinato da jovem “Garota”, esposa de um militante 

considerado traidor, arquitetado e praticado por integrantes do PCB e aprovado por Prestes; e 
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o apoio de Prestes a Getúlio Vargas, mesmo depois que ele permitiu a deportação de Olga 

para a Alemanha, onde ela morreu em um campo de concentração. O que não há durante todo 

o filme é a opinião do líder de esquerda sobre esses dois últimos assuntos, talvez porque não 

tivesse falado disso no depoimento dado em 1985. 

 Analisando a obra no contexto de sua produção percebemos que levar ao 

conhecimento do público a história de vida de personalidades políticas marcantes para o país, 

assim como é Carlos Prestes, se fazia necessário naquele momento de democracia recente 

após mais de vinte anos de ditadura e do surgimento de diversos escândalos políticos. Mas 

como afirma Bernardet “a história não fala por si só. Para que fale, é preciso que a façamos 

falar” (2003, p. 243), e por isso, Toni Venturi fez a história falar por meio de um discurso 

muito bem amarrado e balizado pelas noções de fidelidade dos acontecimentos e testemunhos, 

e da exaltação da figura do político jardineiro, homem de firmes ideais, apesar de pouca 

efetividade.   

 Em decorrência dessas escolhas, o documentarista assume uma postura ingênua frente 

a personagem representada. Toni Venturi cai na armadilha de tentar ser o mais verossímil 

possível em sua narrativa, com cronologia ordenada, mostrando a personalidade coerente do 

homem político Carlos Prestes, deixando quase que totalmente de fora as incertezas e 

contradições que definem os sujeitos. Outra ingenuidade na qual o diretor cai é a confiança 

cega na memória dos agentes da história (BERNARDET, 2003, p. 186), sem ao menos 

observar a possibilidade de falseamento ou fabulação nos relatos. 

 

3.3.2. O prisioneiro da grade de ferro (2003) 

 

Um caminho bem diferente foi escolhido por Paulo Sacramento para representar o 

cotidiano do Complexo Prisional do Carandiru, em São Paulo, o maior presídio da América 

Latina naquele período. O filme O prisioneiro da grade de ferro- autorretratos foi realizado 

por uma equipe mista formada por cineastas e pelos detentos que participaram de uma oficina 

de vídeo no ano anterior o desativamento do Complexo e demolição de alguns pavilhões. 

Com a reunião das imagens captadas pelos próprios presidiários a obra busca mostrar o ponto 

de vista de quem vive dentro do cárcere. Este apanhado geral da vida na prisão foi montado 

sem a utilização de voz over; as únicas explicações que recebemos são feitas pelos detentos 

participantes, pelas letras dos raps cantados ao longo da narrativa e por cartelas explicativas. 

Podemos até mesmo considerar que as músicas servem como um narrador auxiliar, que 

facilita a exposição dos sentimentos e pensamentos dos reeducandos. 
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Cartaz de lançamento do filme O prisioneiro da grade de ferro (Divulgação) 

 

As cenas do filme parecem unidas em diferentes blocos, delimitados não por temática 

ou cronologia, mas sim pela separação do material filmado por cada uma das equipes que 

participou da oficina. Até mesmo as cenas que demonstram a pouca habilidade de quem está 

usando a câmera não foram descartadas, como é o caso do momento em que detentos vão 

iniciar uma entrevista dentro de uma cela e ficam confusos se o equipamento estava ligado ou 

não. No entanto, não há qualquer indicação sobre as cenas feitas pela equipe profissional e 

não pelos detentos. Só sabemos quais as imagens foram feitas pelos realizadores pela 

qualidade do material ou por retratarem locais e pessoas que estão além dos muros da prisão. 

O trabalho realizado pelos reeducandos e a presença da equipe de filmagem 

profissional são destacados em vários momentos do longa, quando claramente vemos o 

aparato cinematográfico e as pessoas que os estão manejando. É notável também uma 

aparente inexistência de roteiro que norteie ou que dê linearidade à narrativa. Somos 
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orientadas apenas pelas cartelas excessivas, que apresentam locais ou personagens. A falta de 

coesão do material parece ser uma demonstração de que houve a mínima interferência dos 

realizadores no processo de produção e montagem do filme e que o que estamos vendo é o 

retrato fiel do Complexo. 

Logo no início de O prisioneiro somos “recepcionados” no presídio com um café, 

passado no xadrez 2309; assim como é feito para as visitas bem-vindas. Na sequência 

começam as apresentações dos nossos cicerones no Carandiru: 14 detentos, identificados pela 

foto de entrada no Complexo e pelas vozes de cada um deles falando o nome e o número do 

prontuário de entrada: Celso, Jonas, José Heleno, Rubens, João Vicente, Rubens Jonas, Adeir, 

Joel, Marcos, Naldo, Reginaldo, Renildo, Cláudio e Flaviano. E depois, outra reiteração de 

que assistiremos um pouco do dia a dia do Carandiru a partir dos olhos de quem vivia lá 

dentro em um rap cantado pelos Mc's Kric e FW e que termina com as seguintes frases: 

“Realidade na tela: Pavilhão 8. Aí rapaziada, o filme começa agora. Esse é o Carandiru de 

verdade. Esse é nosso autorretrato”. 

Nos minutos que se seguem percorremos os diferentes pavilhões e conhecemos as 

atividades realizadas naquele espaço pelos mais de sete mil homens que viviam no presídio. O 

cotidiano do Carandiru é representado minuciosamente por meio de imagens de diferentes 

momentos: a intimidade das celas; os cultos religiosos, as atividades profissionais 

desenvolvidas, as visitas e até mesmo o tráfico de drogas dentro da prisão. Conhecemos as 

pequenas alegrias, o sofrimento e a violência presentes nos nove pavilhões do Complexo. Um 

fato recorrente nos relatos é o Massacre do Carandiru, resultado da ação desastrosa da Polícia 

Militar de São Paulo, que em 1992 invadiu o presídio durante um princípio de conflito e 

matou 111 detentos. Para fechar o ciclo do filme vemos imagens da inauguração de mais um 

presídio. E depois, novamente o rap, dessa vez recitado por Claudinho no meio do pátio de 

terra vermelha do Pavilhaõ 8. Os reeducandos são apresentados outra vez, mas agora com 

fotos que mostram apenas os rostos e os nomes ou apelidos que preferem, agora inscritos na 

tela. Dessa vez, são apresentados 25 detentos, que participaram do longa seja filmando, seja 

dando depoimentos. Sob as imagens ouvimos um cover de Raul Seixas. 

 Apesar de não aprofundar a história de nenhum das personagens, os presos retratados 

em O prisioneiro não são vistos apenas como números, assim como são tratados no sistema 

carcerário. Eles ganham rostos e nomes, num processo de humanização. Os seres que sempre 

estiveram prioritariamente no papel de sujeitos a serem representados pelos cineastas, tomam 

uma posição de empoderamento e podem falar de sua própria história. Em certa media, o 

filme faz também uma biografia do homem encarcerado, como uma personagem coletiva, já 
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que não há privilégio de qualquer relato de vida. O intento é eficaz ao não criar um 

estereótipo do presidiário e mostrar os mais diferentes tipos humanos que habitavam o 

Carandiru. O filme também pode ser entendido como o resgate da memória do Complexo do 

Carandiru, que ficava localizado no meio da cidade de São Paulo desde 1920 e que foi 

desativado em 2002. Com a demolição de parte da estrutura e o desmonte da Casa de 

Detenção, as histórias ocorridas ali dentro, acabariam virando pó assim como os escombros 

dos prédios implodidos. O longa resgata parte dessas memórias e faz um processo de 

reconstrução simbólica do Carandiru, assim como é explicitado na abertura do filme, quando 

uma imagem da demolição da estrutura é usada em reverso e assim parece que o presídio está 

renascendo dos escombros. 

A obra cinematográfica em questão faz parte de um processo que não é recente, no 

qual o documentário tenta se afastar de suas premissas mais clássicas, buscando novas 

maneiras de lidar com a realidade, dando a possibilidade de que as próprias personagens se 

autorrepresentassem. 

 

Esse é o ponto limite. Buscando a voz do outro, tentando que se erga o outro 

[…], negando-se a se afirmar sujeito diante do outro-objeto, questionando 

sua posição de cineasta, este entrega a câmera ao outro. […] O cineasta 

abdica de sua posição para o outro assumir (BERNARDET, 2003, p. 128). 

 

No entanto, há muitos entraves para o alcance da empreitada e a obra deixa pistas 

disso. A primeira é que os detentos apenas filmaram, mas não participaram da edição final da 

obra. “Quem selecionou e ordenou os planos, quem determinou sua duração” não foram 

aqueles homens que habitavam o Carandiru antes de sua desativação, mas o autor do filme. 

“Quem decidiu a faixa sonora” também não foram eles, mas o diretor da obra (BERNARDET, 

2003, p. 131). Ainda citando Bernardet, podemos fazer mais uma comparação entre a análise 

feita pelo crítico a respeito do documentário Jardim Nova Bahia65, de Aloysio Raulino, e a 

avaliação de O prisioneiro da grade de ferro que está sendo feita nesse trabalho. Sacramento 

empresta a câmera a vários detentos; eles não filmam por iniciativa própria, com equipamento 

próprio. A câmera foi outorgada a eles, durante uma oficina de video, e mesmo quando eles 

filmam, não tem o poder de decisão sobre o filme. 

O trabalho feito pelos detentos é apropriado pelo cineasta e sua equipe para a 

construção de uma obra inovadora. Sacramento busca permitir que o outro faça seu 

                                                      
65 Em Cineastas e Imagens do Povo, Jean-Claude Bernardet analisa diferentes filmes para mostrar de que 

maneira construíam sua narrativa. Jardim Nova Bahia, de Aloysio Raulino, é uma das obras analisadas. No filme 

feito em 1971 existem imagens filmadas por uma das personagens, Deutrudes, que são inseridas durante a obra. 
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autorretrato, mas acaba por se deparar com a impossibilidade de tal iniciativa, já que o filme 

continua sendo dele e não das personagens representadas. Os “autorretratos” passaram pelo 

filtro dos detentores do poder de decisão, dos reais donos do longa, que obtêm prestígio e 

lucro com o filme. Isso é claro ao analisarmos os letreiros finais da obra. Apesar de filmarem 

grande parte do material usado no filme, os detentos não tiveram os nomes citados como parte 

da equipe técnica; há apenas uma lista com o nome de todos os detentos que participaram das 

oficinas de video. Ou seja, os detentos podem se autorrepresentar, mas não tem o poder final 

sobre a obra na qual participam. 

Apesar da apropriação do trabalho dos reeducandos, sem o devido crédito, O 

Prisioneiro pode ser percebido como uma tentativa de reuso do documentário, segundo o 

entendimento da profanação trazida por Agamben (2007). Sacramento busca questionar a 

forma institucionalizada do gênero, em que o cineasta fala sobre um outro, geralmente 

distante social e economicamente, ao aproximar a narrativa das personagens sociais dando a 

eles os equipamentos de filmagem.  Ele busca, apesar de não alcançar seu intento, fazer com 

que os sujeitos assumam o poder de uso e decisão dentro do dispositivo fílmico. 

 

3.3.3. Terra Deu, Terra Come (2010) 

 

Em uma representação de caráter bem mais radical está situado Terra Deu, Terra 

Come, filme do estreante Rodrigo Siqueira, que conta a história de Pedro de Almeida, ou 

Pedro de Alexina, garimpeiro de 81 anos de idade, que vive com sua família na remota 

comunidade quilombola Quartel do Indaiá, no distrito de Diamantina, Minas Gerais. Ele é o 

último cantador de vissungos, os cantos fúnebres em dialeto africano banguela entoados 

durante o transporte dos corpos para o enterro e que foram trazidos pelos negros escravizados, 

principalmente aqueles vindos de Angola. O mote principal da obra é mostrar o velório, o 

cortejo fúnebre e o enterro de João Batista, que morreu aos 120 anos, segundo Pedro de 

Alexina, o qual atua como um mestre de cerimônias do evento. O rito funerário é permeado 

por vários momentos em que Seu Pedro, familiares e conhecidos recontam memórias 

familiares e do garimpo, em histórias carregadas de poesia e significados metafísicos, que nos 

põem em dúvida o tempo inteiro, principalmente aquelas contadas pela personagem central. 
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Cartaz de lançamento do filme Terra, Deu Terra Come (Divulgação) 

 

Na parte inicial de Terra deu ouvimos apenas uma voz que parece ser de um idoso, 

provavelmente do interior de Minas Gerais, muitas vezes de difícil entendimento. Ele fala 

sobre como Cristo criou a morte e como ela agiria. Na tela preta, apenas a legenda do que ele 

diz. Na sequência, somos apresentados- por imagens e letreiros- ao espaço no qual a narrativa 

vai se desenrolar: Quartel de Indaiá, São João da Chapada, Minas Gerais. Depois de alguns 

segundos a voz do idoso retorna, dessa vez sobre a imagem de uma bananeira, filmada de 

cima para baixo. Ele diz “Ele está inchando. Vamos ver até amanhã, hein. Ele está inchando. 

Isso é coração. Coração”. Uma mulher pergunta: “Já esfriou?” E ele responde: “Não, está 

quente.” Ela pede: “Deixa eu ver.” E os dois reiteram: “Tá quente!” Para finalizar, o senhor 

conclui: “O homem escutava, hein diacho? Acha que tá morto e não tá, né. Aí, ele tá quente.” 

Entendemos que alguém morreu recentemente, pois ainda está quente, e que o filme 

vai tratar da morte desta personagem, ainda desconhecida. Nos minutos seguintes mais rezas, 
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sob imagens de contextualização de uma casa modesta, e finalmente sabemos que o morto é 

João Batista. Uma câmera situada dentro dessa casa acompanha o idoso que busca um pano 

para cobrir o morto. No local, homens jovens, mulheres e crianças; todos negros. Finalmente 

vemos o corpo, colocado em frente a entrada da casa e coberto por um pano branco. Seu 

Pedro, o idoso, fala da morte de João para o cineasta. Rodrigo é convocado por Seu Pedro a 

tocar o cadáver para sentir que ele está morno; o realizador aparece no plano ao tocar o 

defunto. Seu Pedro corre para buscar pinga para dar ao morto, do qual não conhecemos a 

fisionomia. “Ele era muito pinguço, moço. Se não der ele não acaba, não.” 

Seu Pedro diz que agora que está tudo encaminhado é preciso esperar pelo outro dia, 

para o enterro. Mas lembra que é preciso ficar de olho no morto, pois ele poderia ter contrato 

com o “Outro” e, nesse caso, seria uma perda de tempo preparar o corpo, pois ele iria sumir, 

antes de ser enterrado. Rodrigo entra em cena novamente indagando sobre o assunto. Seu 

Pedro chama o cineasta para arrumar a janta para o pessoal e Rodrigo corta a filmagem com 

uma palma. Finalmente os letreiros iniciais com o nome do filme. 

  Pelas cenas iniciais, acreditamos estar assistindo a filmagem de um velório comum, 

real. Parece-nos que o cineasta, cuja presença é explícita, estaria naquela comunidade 

quilombola para nos mostrar os costumes preservados pelos moradores e o ritual que 

antecederia o enterro de uma pessoa que acabara de falecer. E estaria no local também para 

retratar a vida de Seu Pedro. Ao longo do filme conhecemos sua história. Ele é um 

garimpeiro, descendente dos negros escravizados que fugiram para o Quilombo de Indaiá, 

casado com Dona Lúcia, pai de 14 filhos, que teria ficado rico e perdido todo seu dinheiro por 

não saber “empregar” o que ganhou e também assassino do genro abusivo. Mas o que se 

apresenta ao longo do desenrolar do filme acaba por nos fazer suspeitar de tudo o que se passa 

na tela, pois não existe uma barreira nítida entre o que é fabulação, o que é imaginação e o 

que é memória. É real ou ficção? As personagens estão relatando o que realmente ocorreu ou 

estão recriando em cima da própria realidade? 

Isso não é exclusivamente uma decisão estilística do cineasta, mas sim uma 

característica da própria comunidade representada, na qual o místico se mistura com o real. 

Prova disso é a sequência que vem depois da abertura do filme. O comerciante Seu Pedrin, 

que parece não conhecer um equipamento cinematográfico, afirma que os integrantes da 

equipe de filmagem são feiticeiros e que teriam parte com o capeta. Nessa sociedade é 

racionalmente possível ter parte com entidades espirituais, fazer feitiço ou melhor, ser 

“sabido”. Outras provas são os momentos em que Seu Pedro coloca uma máscara e representa 

um homem que quer proteger seu tesouro enterrado no quintal da casa. Muitas perguntas vêm 
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novamente à cabeça do espectador. Quem é esse homem? Uma personagem criada pelo 

idoso? Ou o espírito do morto, cuja “parte” com o “Outro” permite que ele seja “invocado” e 

retorne no corpo de Pedro para proteger seu maior tesouro? 

Até mesmo o que parecia ser um enterro convencional na região ao final se mostra 

outra das fabulações de Pedro e do cineasta. O corpo é transportado por dois homens em uma 

rede amarrada a um galho de madeira. Seu Pedro entoa os vissungos e comanda o cortejo, 

acompanhado por homens, mulheres e crianças. Quando eles chegam ao local em que João 

Batista seria enterrado e o corpo é descoberto, o que vemos é um caule de bananeira. Na ponta 

dela a máscara que Seu Pedro usou anteriormente. O idoso finaliza o enterro jogando pinga no 

“morto” e ascendendo um charuto. O cineasta então pergunta em que situação é necessário 

enterrar a bananeira e o idoso responde que é quando a pessoa que morreu tinha parte inteira 

com o “Outro” e por isso, tem o cadáver roubado pela entidade. Ele relata também um caso 

em que isso ocorreu. Então, Seu João Batista morreu, mas como tinha parte com o capeta o 

corpo foi roubado, sendo necessário enterrar o caule de bananeira? 

O que se segue nos responde, em partes, a pergunta acima e nos mostra que não é 

possível delimitar o que é real, o que ocorreu de fato, como o esperado em um filme não 

ficcional. Durante a fala de Seu Pedro sobre o causo do enterro da bananeira vemos as 

imagens dele e de outro homem cortando a planta no quintal e colocando o caule em frente a 

casa. Essa sequência continua, agora com o áudio original, em que novamente ouvimos a 

conversa relatada no início desse texto, em que Seu Pedro e Dona Lúcia discutem sobre a 

temperatura do morto. Entendemos que desde o início o corpo que estava sendo preparado 

para o enterro era na verdade a bananeira. Não havia morto, não havia velório nem enterro, 

tudo era apenas uma fabulação, tão bem construída por Seu Pedro e pelo cineasta, que nos 

sentimos enganados ao final dela. 

Nos letreiros que encerram o filme ficamos sabendo que Rodrigo foi à região para 

resgatar a memória da passagem africana pelo distrito diamantino e que depois de chegar lá 

propôs que Pedro representasse um velório e um enterro “para instigar sua memória e 

garimpar lembranças”.  Segundo o cineasta foi possível “apurar muitas histórias e alguns 

tesouros. Mas Pedro fez questão de enterrá-los sob uma ambiguidade que transita entre a 

verdade, a memória e a fantasia”. Pedro é o mestre de cerimônias não só do cortejo fúnebre, 

mas de toda a obra, e nos conduz por um mundo desconhecido e místico. Para se despedir, ele 

aparece novamente com a máscara, encarnando o homem que protege seu tesouro. O homem 

que protege antigas tradições. Olha para a câmera e se vai. 
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Memória, realidade e fantasia se misturam em um nível raro dentro do 

documentarismo brasileiro. O primeiro ponto desta obra que suscita discussões é a atuação de 

Pedro e seus familiares frente à câmera, que a partir de uma mise-en-scène instigante nos 

fazem perder a noção do que é real e do que é imaginário, na qual documentação e ficção não 

se distinguem. Não é possível saber até que ponto Seu Pedro e os familiares representam em 

frente às câmeras ou apenas dão vazão a pensamentos e emoções sinceras. O momento crucial 

desta confusão é quando o idoso coloca a máscara e começa a interpretar uma personagem 

que está defendendo seu tesouro. A maquinação do enterro, que ao final se mostra uma grande 

trapaça, também embaça a fronteira entre o real e a ficção. 

O documentário pode ser entendido como um marco do cinema não ficcional nacional, 

pois esse gênero que se percebe como intimamente ancorado na realidade, se deixa seduzir 

pela ficcionalização do real e deturpa o método clássico, visto em filmes como O velho. Terra 

deu, assim como classifica Lins, “perturba a percepção do espectador em relação ao tema e 

faz com que a percepção da obra esteja muito mais no sensório do que no campo intelectual” 

(LINS, 2008, p. 81). Nessa obra também está presente a discussão a respeito do fazer 

documental, já que em vários momentos o aparato cinematográfico e o caráter de construção 

de discurso ficam em evidência, como no momento em que uma das personagens vê pela 

primeira vez uma câmera de filmagem, a qual chama de feitiço. Da mesma forma, o cineasta 

não se esconde durante as filmagens, em uma clara referência ao trabalho de Eduardo 

Coutinho, e a relação dele com a personagem central ganha relevância, dando origem a 

momentos inusitados. 

Por outro lado, a atuação de Seu Pedro, enquanto criador do filme é marcante. Ela é 

destacada no letreiro final e é lembrada também nos créditos do filme, no qual Seu Pedro 

aparece como colaborador de direção. Ele não pegou a câmera em nenhum momento, e muito 

provavelmente não teve qualquer controle sobre a forma como o material filmado foi editado, 

mas a maneira como decidiu ser representado- dominando o processo e não sendo dominado, 

atuando e não apenas respondendo às perguntas do cineasta- foi essencial para a construção 

do filme. Ele não só aceitou a proposta do realizador, como acrescentou às ideias dele toda 

carga mística que determina o pensamento da população local e sem a qual seria impossível 

conhecer as pessoas que ainda habitam o Quartel de Indaiá. 

Da mesma forma, a narrativa biográfica sobre Seu Pedro alcança uma forma de 

representação que leva em conta a fantasia e a constante reinvenção das lembranças e 

consequentemente do sujeito que conta suas memórias. O documentário parece não almejar a 

autenticidade, tão buscada no gênero, mas sim alcançar um registro de toda a complexidade 
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do ser humano no trabalho de recontar sua história. No filme de Rodrigo Siqueira o 

verdadeiro “não se mantém como forma discursiva”, pois cria-se um “regime de imagem que 

potencializa o falso”, “em que o homem verídico morre”. Surge um falsário que produz o 

indiscernível em uma narração que está sempre se modificando. Seu Pedro de Alexina é o 

falsário, o homem que muda a narrativa fílmica e que possibilita que o documentarista habite 

“espaços incompossíveis, vários possíveis metamorfoseantes, e, assim, outras escritas 

cinematográficas” (FURTADO, 2010, p. 232). Nesta nova forma de prática documental o 

objeto central são os processos e não mais a imagem. Como afirma Furtado: 

 

A imagem faz coincidir a experiência vital com a experiência estética. Um 

estado de arte documental de total ruptura e dissidência com o encadeamento 

do corpo totalizado da imagem. O que passa com o documentário quando se 

instala no modo de fazer cinema da obra de arte contemporânea é a sua 

inscrição no precário, em que a experiência na obra é central (FURTADO, 

2010, p. 235). 

 

Relacionando esta forma de fazer documentário com as teorias de Deleuze sobre o 

cinema, trazidas por Roberto Machado, poderíamos concluir que Terra deu, terra come se 

enquadraria no tipo de imagem designado de imagem-tempo, onde há uma visão pura ou 

superior, “um exercício transcendental da faculdade de sentir que suspende o reconhecimento 

sensório-motor da coisa” proporcionando “um conhecimento e uma ação revolucionária” 

(MACHADO, 2010, p. 273). Este cinema visionário, classificação na qual pode se enquadrar 

a obra em questão, transcende o sensório-motor e tende ao todo do Tempo, como afirma 

Pelbart.  Este Todo, segundo Deleuze seria a Relação, que não cessa de mudar, que não para 

de fazer-se e este Todo é concebido como Aberto, pois contém em si “a imensidão do passado 

e futuro” (PERBALT, 1998, p. 06). A imagem-tempo seria, então, o canal de acesso a este 

Todo, pois ela. 

 

[...] não se restringe ao presente em que aparece, que é apenas uma parte 

deste Todo e que permite representa-lo indiretamente. [...] coexiste com esse 

presente o passado que não é um antigo presente, e um futuro que não é um 

presente por vir. [...] Trata-se de fazer o antes e o depois entrarem na própria 

imagem presente, da qual de qualquer modo eles são inseparáveis no interior 

de um Todo coexistente, nos quais ele cai incessantemente (PELBART, 

1998, p. 13). 

 

A imagem-tempo daria lugar a uma narração cristalina, a qual “deixa de ser verídica, 

de visar a verdade, de pretender ser verdadeira até mesmo na ficção, para se tornar 

falsificadora” (MACHADO, 2010, p. 282) Esta crítica à noção de verdade trazida por 
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Deleuze, a partir do pensamento de Nietzche, traz uma apologia da arte que é considerada 

como força vital. “O poder criador, transfigurador da arte, com sua perspectiva para além do 

bem e do mal e de verdade e aparência, é o grande estimulador da vida, a força capaz de 

contrapor à negação da vida” (MACHADO, 2010, p. 284).  

Fugindo de estereótipos ligados a prática e a estética do gênero documentário, muitos 

filmes, assim como Terra Deu, Terra Come, tem conseguido trazer à tona a velha e nunca 

concluída discussão a respeito dos limites da representação do real. Ao questionar esse limite 

e embaçar a fronteira entre ficção e documentário a obra de Rodrigo Siqueira se enquadra 

como uma profanação do dispositivo cinema e também uma profanação do próprio 

dispositivo festival, ao fazer um reuso das possibilidades fílmicas do gênero. O filme designa 

novas possibilidades de uso do documentário, desloca o lugar de uso convencional da 

narrativa ao se aproximar da ficcionalização, mas mantém intacta as forças em jogo dentro do 

gênero documental e dentro do dispositivo festival: realizadores, personagens, críticos, 

espectadores, etc. (AGAMBEN, 2007). Em outra perspectiva Terra deu exerce uma 

profanação lúdica, que se aproximaria de uma trapaça, pois cria “um ambiente propício para 

uma subjetivação, capaz de permitir a esse sujeito interagir com a obra, retirando dela 

elementos que irão se transformar em componentes seus” (BAPTISTA, 2015, p. 20). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O documentário pode ser considerado o gênero originário do cinema, uma vez que as 

primeiras imagens captadas pelo cinematógrafo dos irmãos Lumière 66  foram de 

acontecimentos corriqueiros, que ocorreriam mesmo sem que uma câmera fosse ligada, como 

a chegada de um trem à estação e a saída de trabalhares de uma fábrica. No entanto, a ficção 

dominou a cinematografia ocidental nos anos seguintes, relegando aos filmes documentais o 

segundo plano. Como o lado B do cinema, o geralmente desvalorizado documentário, tem 

dificuldade de encontrar seu público, já que o espaço para obras do gênero é ínfimo nas 

cadeias de cinemas comerciais. Aqueles que chegam às salas de cinema ainda tem que 

disputar espaço com os filmes de ficção, que, na maioria das vezes, têm um apelo muito maior 

para os espectadores, seja pela forte divulgação midiática seja pela própria afeição do público 

ao gênero ficcional. Até mesmo em outros veículos de exibição de filmes, como os DVDs ou 

Blu-Rays e canais de televisão aberta ou paga, o alcance de filmes do gênero ainda é pequeno 

em comparação às ficções. 

No Brasil o cenário do gênero documental não é diferente, tendo ainda como 

agravante a dificuldade das obras nacionais de disputarem o espaço nas salas comerciais e o 

gosto do público pelas megaproduções estrangeiras. Mesmo depois da retomada do cinema 

nacional e do aumento do número de filmes produzidos no Brasil, incluindo os 

documentários, e apesar do crescimento considerável da porcentagem de filmes exibidos em 

circuito comercial, o cinema brasileiro nunca mais alcançou os bons números registrados nos 

anos 1970 e começo dos anos 1980, momento em que milhões de espectadores iam aos 

cinemas para assistir a um filme nacional. 

O público ainda reduzido do cinema nacional, se comparado às produções 

hollywoodianas, se deve a diversos fatores, tanto relacionados à forma de produção 

cinematográfica quanto ao próprio desenvolvimento econômico e social do país. O primeiro 

fator, que está diretamente ligado com a crise do cinema nacional, é que o público ainda está 

se acostumando a assistir filmes nacionais novamente, uma vez que as dificuldades 

enfrentadas para produzir filmes nacionais durante a primeira metade dos anos de 1990 tornou 

                                                      
66  Auguste e Luis Lumière foram pioneiros na exibição de imagens em movimento. Eles inventaram o 

cinematógrafo, ao mesmo tempo uma máquina de filmar e um projetor de cinema, e por isso, são considerados 

por muitos os pais do cinema. Em 28 de dezembro de 1895, no sudeste da França, fizeram a primeira exibição 

pública de uma imagem em movimento. Filhos de Antoine Lumière, fotógrafo e fabricante de películas 

fotográficas, os irmãos também eram colaboradores do pai, na fábrica Lumière. A maioria das produções dos 

irmãos consistia em documentários curtos relacionados com a divulgação do próprio equipamento inventado por 

eles. 

 

http://www.infoescola.com/biografias/irmaos-lumiere/
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quase nula a oferta de obras brasileiras. Contribui ainda para essa falta de costume um certo 

preconceito em relação aos filmes brasileiros, vistos por alguns como de má qualidade ou 

muito pornográficos. Outra motivação ligada à indústria cinematográfica é que o Brasil ainda 

não conseguiu criar uma indústria cinematográfica forte, com mecanismos de incentivo que 

privilegiem todas as etapas da cadeia produtiva e que garanta que as obras cheguem ao 

público final. Fora isso, o país também passou por diversas transformações sociais e 

econômicas, que reduziram o público de cinema de forma geral. Uma delas é a queda no 

número de salas de cinema nas últimas décadas, que ficaram quase que totalmente reduzidas 

às que integram as redes de exibição nos shoppings das grandes e médias cidades; aliada ao 

aumento do valor do ingresso. Outra é a mudança nos hábitos de lazer do brasileiro, que 

passou a consumir mais produtos audiovisuais por meio das emissoras de televisão e mais 

recentemente por meio das programações por assinatura e pelas plataformas digitais. 

 Mediante esse cenário, no período de pós-retomada do cinema nacional os filmes que 

bateram um milhão de espectadores contavam com forte estratégica de divulgação em 

diferentes mídias e estavam de alguma forma ligadas a Globo Filmes, grande distribuidora 

brasileira pertencente ao Grupo Globo67 e que se apoia no renome de artistas e produtos da 

televisão para angariar público para o cinema e utiliza os diferentes veículos do Grupo para 

fazer divulgação dos filmes. Todas as obras que alcançaram bilheteria de mais de um milhão 

de espectadores eram ficcionais. Nenhum dos filmes documentários nacionais produzidos nas 

últimas décadas, mesmo os campeões de bilheteria, alcançaram essa marca. Os que obtiveram 

maior interesse do público não chegaram a 300 mil espectadores. Da mesma forma, os filmes 

idependentes também encontram entraves para alcançar o grande público. 

Com intuito de criar janelas de exibição para as produções nacionais, principalmente 

para aquelas que não passam pelo gargalo da distribuição, os gestores de políticas culturais 

têm implementado diferentes medidas ao longo das duas últimas décadas, além de manter os 

níveis de produção por meio das políticas de financiamento com renúncia fiscal. As medidas 

que buscam sanar a dificuldade de exibição vão desde exigência de exibição de filmes 

brasileiros nas salas de cinema comerciais, passando pela obrigatoriedade de veiculação de 

                                                      
67 Grupo Globo (anteriormente conhecido como Organizações Globo) é o maior conglomerado de mídia do 

Brasil e o maior da América Latina. A principal e mais conhecida empresa do Grupo é a Rede Globo de 

Televisão, que é a maior do país e a segunda maior do mundo, atrás apenas da ABC, dos Estados Unidos. 

Atualmente o grupo está envolvido com TV gratuita e paga, marketing, produção, estações transmissoras, satélite 

e TV a cabo, direitos de marketing internacional, jornais e revistas, editoras, rádios, operadores de cabos, 

websites, produções cinematográficas e indústria da música. O conglomerado é composto de mais de 80 

empresas diferentes. Desde 25 de agosto de 2014, a empresa passou a adotar o nome Grupo Globo, ante 

Organizações Globo, marca usada desde a inauguração do jornal O Globo em 1925.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_Globo
http://pt.wikipedia.org/wiki/American_Broadcasting_Company
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Globo
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conteúdo nacional em canais pagos e chegando a criação e fortalecimento de festivais de 

cinema. Essa última iniciativa é de suma importância para os documentários, dada toda a 

dificuldade do gênero em conquistar público, e para os filmes de baixo orçamento e 

independentes, os quais também têm problemas para encontrar janelas de exibição. 

Os festivais são momentos celebratórios, que derivam de uma das mais antigas 

atividades humanas, a festa, e tem poder de agregar pessoas em torno de um mote comum; 

nesse caso específico, o cinema. São intervalos na vida cotidiana, nos quais é possível reunir 

diferentes integrantes da cadeia cinematográfica e diferentes tendências audiovisuais, além de 

oferecer aos participantes uma oportunidade de se entregar ao prazer ou ofício de assistir 

filmes e debater sobre eles. Os eventos com esse caráter, iniciados no Brasil na década de 

1950 e que sofreram as consequências da crise do cinema nacional na primeira metade dos 

anos 1990, ganharam um novo fôlego com a retomada da produção audiovisual brasileira e se 

espalharam por diversas cidades. Dentre as iniciativas mais perenes no Brasil está o Festival 

Internacional de Cinema Documentário É Tudo Verdade, fundado e coordenado pelo crítico 

Amir Labaki e que chegou a sua vigésima edição em 2015. 

Tendo alcançado a notória designação de o maior festival do gênero na América 

Latina, o É Tudo Verdade, se mostrou um exemplo profícuo de como um festival de cinema 

pode se tornar um dispositivo, ou seja, um conjunto de diferentes elementos que se enquadra 

em uma posição de poder frente aos indivíduos e que é capaz de influenciar nos processos de 

definição dos sujeitos, seja de subjetivação ou de dessubjetivação. Dentro do dispositivo 

festival é possível encontrar uma rede intrincada de instâncias que se relacionam: comissão 

organizadora, discurso oficial do festival, corpo de jurados, entidades financiadoras, 

realizadores, obras selecionadas, espectadores, etc. Esses pontos na rede formadora vão 

garantir ao dispositivo festival uma posição privilegiada dentro do dispositivo maior que é o 

cinema. Esse tipo de evento funciona como uma instância autorizadora do gênero, capaz de 

chancelar as obras selecionadas durante uma edição, interferindo na maneira como a obra será 

recebida pelos críticos e pelos espectadores e apontando as regularidades que devem ser 

seguidas pelos realizadores. 

Apesar de se tornar um mecanismo balizador de qualidade técnica e estética para 

críticos, público e cineastas- assim com um selo de qualidade- o festival não tem poder 

determinante sobre a carreira de um filme documentário. A premiação de filmes pelo corpo de 

jurados do evento não está diretamente ligada ao posterior sucesso de público. As maiores 

bilheterias entre os filmes não ficcionais nos anos estudados pela pesquisa (1996-2010) foram 

de obras que apenas participaram do festival ou que nem ao menos foram selecionadas para os 
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eventos dos respectivos anos de lançamento. A maioria das obras premiadas pelo festival não 

alcançou marcas expressivas de público. Isso ser interpretado de diferentes formas, como, por 

exemplo, que há uma discrepância entre as preferências do júri e o gosto dos espectadores ou 

que existe certa ineficiência do festival enquanto veículo de divulgação de obras não 

ficcionais para um público amplo, uma vez que as obras mais assistidas são aquelas que 

receberam maior espaço na mídia convencional, principalmente nos canais abertos de 

televisão, e que não se utilizam do festival como plataforma de divulgação. 

Ao nos atentar para a segunda hipótese, a que nos pareceu mais concisa ao longo do 

trabalho, é possível concluir que a influência dos festivais fica limitada a um público 

específico, formado por estudantes da área, aficionados por cinema, críticos e realizadores. O 

público geral- os espectadores que não estão ligados por preferência ou ofício ao gênero 

documental- mesmo aquele que reside nas cidades-sede do festival ou nas capitais visitadas 

pela mostra itinerante, não tem sido diretamente influenciados pelas decisões do festival. Até 

mesmo o papel que o festival exercia anteriormente de ser a única oportunidade de ver um 

filme independente ou raro, tem perdido sua importância depois da evolução dos veículos de 

armazenamento e exibição de conteúdo audiovisual por meio da internet, onde é possível 

encontrar a maioria das obras nacionais ou internacionais que participam dos festivais. 

Se por um lado o dispositivo É Tudo Verdade não determina diretamente a aceitação 

dos filmes pelo público e se não se enquadra mais como único local de acesso às obras raras, 

por outro, ele ainda possui papel relevante na geração de debates a respeito do documentário, 

ao reunir profissionais conceituados e público interessado e assim manter aceso o interesse no 

gênero. Isso mostra que o festival passa por outra esfera de legitimidade dentro da cadeia 

cinematográfica, que não pode ser menosprezada frente ao mercado comercial das salas de 

cinema. Essa legitimidade é garantida pela seriedade da realização do evento e dos 

profissionais envolvidos na organização, nas comissões de seleção e no júri; seja aqueles 

vindos do mercado, seja os mais ligados à academia. E é exatamente tal seriedade que vai 

garantir que aniniciativa assuma um papel de chancelar aquilo que de melhor é produzido 

dentro do documenário. As decisões tomadas pelo corpo de jurados da competição nacional 

têm o poder de indicar quais as tendências estão sendo seguidas pelos realizadores e quais os 

desvios e inovações que tem tomado força dentro do gênero e dessa maneira, criar um 

discurso autorizado sobre como deve ser entendido o cinema documentário nacional e uma 

história determinada do gênero. 

O corpo de filmes nacionais selecionados e principalmente de filmes premiados pelo 

dispositivo em questão se torna um ativador da memória social e atesta as características que 
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definem o gênero documental brasileiro no período da retomada. Por outro lado, os festivais 

também se mantêm em posição de poder dentro da cadeia cinematográfica ao servir como 

local de formação de novos cineastas e também como uma plataforma de lançamento das 

obras desses realizadores. É por meio desse evento, assim como dos demais festivais de 

cinema, que os iniciantes conseguem divulgar seus trabalhos e assim se inserir no mercado 

cinematográfico. Para os realizadores já consagrados os eventos podem funcionar para manter 

a continuidade do trabalho e também para renovar a produção, por meio dos debates e das 

obras exibidas. 

Por outro lado, o É Tudo Verdade também mostra sua força ao buscar diálogo com 

outras cinematografias, tanto latino-americanos quanto norte-americanas, europeias, asiáticas, 

africanas, etc., por meio do corpo de obras selecionadas para as diferentes mostras e dos 

debates gerados pela Conferência Internacional Tendências e Perspectivas do Documentário. 

O festival apresenta uma dimensão expansionista, tanto ao fazer com que obras nacionais 

sejam conhecidas dentro e fora do país, quanto ao trazer para o Brasil experiências de 

diversos países e que podem influenciar nossa cinematografia. O objetivo do festival não 

parece apenas divulgar obras documentais nacionais e internacionais para o público brasileiro, 

mas também criar um diálogo entre os realizadores de diferentes realidades e buscar uma 

integração maior do cinema nacional com o as tendências do cenário internacional. 

Por lidar com obras cinematográficas diretamente ligadas à representação da realidade, 

o festival em questão também aponta diferentes conceitos de real, que podem ser percebidos 

por meio da análise de obras premiados durante as 15 edições estudadas. Dada a abrangência 

de tal empreitada, foram escolhidos três filmes paradigmáticos dentro do festival; premiados 

em diferentes momentos- no início, nos meados e no final do período analisado- e que 

apresentam diferentes abordagens da realidade- narrativa documental clássica, tentativa de 

autorrepresentação e aproximação com a ficção. Depois da análise estética e conceitual das 

obras é possível apontar que os cineastas brasleiros contemporâneos têm buscado inovar na 

maneira de representar o real e se afastar, em certa medida, das narrativas clássicas. 

Essa busca aponta para uma tendência do documentário de embaçamento de fronteiras 

entre o real e a ficção e a negação do caráter comprobatório que sempre é associado ao 

gênero. Dessa froma, o sublime documental estaria representado na “incomensurabilidade do 

sensível, no interdito da representação, na negação da apresentação” e no estranhamento, 

desfamiliarização e choque que pode causar. A verdade no documentário, assim como a 

verdade sublime definida por Lacoue-Labarthe, seria em sua essência a não-verdade (2000, p. 

249).  A verdade enquanto um campo interdito, presente no jogo de velamento e desvelamento 
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da obra de arte. Quanto mais a obra de arte escapa na abertura aberta por ela mesma, mais ela 

nos desconcerta e nos empurra para dentro da abertura e, ao mesmo tempo, para fora do 

ordinário (LACOUE-LABARTHE, 2000, p. 252). 

 Apesar dos possíveis vícios e problemas que podem ser apontados na realização de um 

festival, ele ainda se encontra em uma posição de influência dentro do dispositivo cinema. 

Assim ele se torna também um dispositivo, que vai exercer influência dentro do jogo de poder 

da cadeia cinematográfica. Ele continua sendo de suma importância para o cinema nacional, 

em constante competição por mercado com a forte indústria internacional e mais 

especificamente para um gênero que raramente encontra janelas de exibição, como é o caso 

do cinema documental. Mesmo com o desenvolvimento tecnológico e o acesso quase 

ilimitado às obras cinematográficas de todos os estilos por meio da internet, esse festival 

ocupa papel relevante na divulgação das novas tendências, realizadores e obras, e na 

manutenção de público interessado. 
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ANEXO I- ENTREVISTA COM O CURADOR DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CINEMA É TUDO VERDADE AMIR LABAKI 

 

1- Como surgiu a ideia de criar o Festival? Porque privilegiar os documentários? 

 

AL - Não consigo explicar melhor do que o fiz nas páginas 17 a 19 de "É Tudo Cinema -15 

Anos de É Tudo Verdade". 

 

1- Como é escolhida a comissão organizadora de cada edição? E de que maneira são 

escolhidos os filmes da competição nacional? 

 

AL - A comissão organizadora ou a comissão de seleção? A primeira tem se mantido 

razoavelmente constante na última década. A segunda tem por prática renovar ao menos um 

membro por ano e é formada por críticos, curadores e cineastas. Existem duas comissões de 

seleção para a produção brasileira: uma para longas-metragens e outra para curtas. Eu 

participo de ambas e presido os trabalhos.  

  

2- Quais os critérios usados para escolher o júri nacional? Depois de escolhido o 

corpo de jurados, eles devem seguir algum critério para avaliação dos filmes 

selecionados? 

 

AL - Eu diria que sensibilidade cinematográfica e experiência artística ou crítica são os 

critérios mais importantes para um convite para participar do júri. O festival não influencia na 

discussão e decisão dos jurados. 

 

3- Como é a relação com as empresas patrocinadoras, tanto estatais quantos 

privadas? 

 

AL - O festival estabeleceu uma relação bastante estável de parceria com seus patrocinadores. 

A maior parte deles acompanha o É Tudo Verdade já há cerca de uma década; alguns, como o 

CCBB, desde a primeira edição. 

Cada acordo de patrocínio é renegociado e renovado anualmente. 

  

4- A estrutura do festival parece se autoalimentar; documentaristas se formam a 

partir das sessões e debates do festival, cineastas premiados passam a participar do júri, 

etc. Este já era um dos objetivos quando ele foi criado? 

 

AL - Não era propriamente um objetivo, mas é natural que assim aconteça. O principal 

objetivo era propiciar uma janela nobre atual para o lançamento dos documentários brasileiros 

e internacionais e para a discussão da cultura do documentário. Passadas duas décadas, acho 

que o estamos cumprindo. 

 

Entrevista realizada por email no dia 16 de janeiro de 2015. 
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APÊNDICE I - AS 15 PRIMEIRAS EDIÇÕES DO FESTIVAL INTERNACIONAL DE 

CINEMA É TUDO VERDADE (1996-2010) 

 

 
 

É TUDO VERDADE 1996 

 

A primeira edição contou apenas com filmes convidados, a seleção foi feita sem 

inscrições e não houve premiação. Foram exibidas 29 obras, sendo 16 longas-metragem e 13 

médias e curtas; todos em película. Dentre esses filmes, dez eram longas internacionais, 12 

eram documentários nacionais e mais sete filmes do cineasta cubano Santiago Alvarez. A 

realização do festival foi possível graças a parcerias com o Sesc-SP, o CCBB-RJ, o MIS-SP e 

a Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. 

 

- PANORAMA BRASIL  

- Carmen Miranda, Helena Solberg 

- Criaturas que nasciam em segredo, Chico Teixeira 

- Maracatu, maracatus, Marcelo Gomes 

- No Rio das Amazonas, Ricardo Dias 

- Roberto, Amilcar M. Claro 

- São Paulo – cinemacidade, Aloysio Raulino, Marta Dora Grostein, Regina Meyer 

- São Paulo - sinfonia e cacofonia, Jean-Claude Bernardet 

- Socorro Nobre, Walter Salles 
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- Um poquito de água, Camilo Tavares, Francisco “Zapata” Betancourt 

- Vala comum, João Godoy 

- Yndio do Brasil, Sylvio Back 

- Todos os corações do mundo, Murilo Salles 

 

 - PANORAMA INTERNACIONAL  

- A casa na Rua Arbat , Marina Goldovskaya 

- A máquina de escrever, o rifle e a câmera de filmar ,Adam Simon 

- A Polônia após a vitória, Marcel Lozinski 

- Carl Th. Dreyer - Meu Métier, Torben Skjodt Jensen 

- Jaime de Nevares: A última viagem, Carmen Guarini 

- Lumière e companhia, Sarah Moon 

- Murmurando, Byun Young-joo 

- Now e sempre, Anaís Dominguez Mirabal 

- Palavras, Jean Loftager 

- Sinfonia da cidade, Heikki Ahola 

  

RETROSPECTIVA: SANTIAGO ALVAREZ  

- A galope sobre a história, Santiago Alvarez 

- A guerra necessária, Rebeca Chavez, Santiago Alvarez 

- Brascuba, Santigo Alvarez, Orlando Senna 

- Da América sou filho...e a ela devo a mim , Santiago Alvarez 

- Hanoi, terça-feira 13, Santiago Alvarez  

- L.B.J., Santiago Alvarez 

- Now, Santiago Alvarez  
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É TUDO VERDADE 1997 

 

Na segunda edição foram iniciadas as mostras competitivas, tanto nacional quanto 

internacional. As inscrições foram abertas para obras em película e receberam 120 títulos. 

Destes, foram selecionados 28 documentários (11 nacionais e 17 internacionais), os quais 

foram exibidos juntamente com quatro filmes do cineasta francês Marcel Ophuls que 

compunham a mostra de homenagem a ele. Naquele ano o festival recebeu apoio da recém-

criada Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura. Na categoria Melhor 

Documentário Brasileiro foi premiado o documentário de Toni Venturi, O velho: a história de 

Luiz Carlos Prestes. 

 

Júri Nacional 1997 

- Jorge Bodansky- cineasta e fotógrafo que começou a carreira na década de 1960. 

- Vladimir Carvalho- cineasta e documentarista que integrou o Cinema Novo. 

- Ricardo Dias- documentarista que iniciou carreira nos anos de 1990. 

 

O velho- Toni Venturi 

 Esta cinebiografia conta a história de Luiz Carlos Prestes (1898-1990), líder tenentista, 
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integrante do Partido Comunista Brasileiro e uma das figuras mais emblemáticas da história 

do Brasil no século XX. O filme reconstitui de forma cronológica os principais fatos da vida 

de Prestes, por meio de depoimentos de testemunhas da história e do próprio político e de 

imagens de arquivo retiradas de jornais, da televisão, fotos e vídeos de família, etc. A narração 

da obra cinematográfica documental é convencional, utiliza-se da voz over de um narrador 

onipresente e onisciente, montada juntamente com os depoimentos e cenas de época. O filme 

é dividido em diferentes partes que remontam a história de Prestes, e vários momentos são 

usadas dramatizações para representar partes da narrativa.  

 O velho é um filme dirigido por Toni Venturi, cineasta paulista nascido em 1955, 

formado em Cinema University of Ryerson, no Canadá. Também graduado em Cinema pela 

Universidade São Paulo. Dirigiu filmes premiados, como o documentário para a Tv No olho 

do furacão e as ficções, Cabra cega e Latitude zero. Atuou também como diretor de 

programas de televisão. Atualmente é dono da produtora audiovisual Olhar Imaginário. 

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
» Noel Field: A lenda de um espião, Werner Schweizer 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Baka, Thierry Knauff  

» Homenagem a Bontoc, Marlon Fuentes 

» Entrada para a Paz Celestial, Richard Gordon, Carma Hinton 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA 
» O velho, a história de Luiz Carlos Prestes, Toni Venturi 

 

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI - TROFÉU GNT 

» Brasília, um dia de fevereiro, Maria Augusta Ramos 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL  

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA  

- Antártida: O último continente, Mônica Schmiedt, Alberto Salvá  

- Bahia de todos os sambas, Paulo Cezar Saraceni, Leon Hirszman 

- Brasília, um dia de fevereiro, Maria Augusta Ramos 

- Brevíssima história das gentes de Santos, André Klotzel 

- Burro-Sem-Rabo, Sérgio Bloch 

- Mamazônia, a última floresta, Celso Luccas, Brasília Mascarenhas 

- O Capeta Caribé, Agnaldo Siri Azevedo 

- O velho, a história de Luiz Carlos Prestes, Toni Venturi 

- Terra do mar, Mirella Martinelli 
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- Zweig: A morte em cena, Sylvio Back 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL  

- Anatomia do tempo, Dick Tuinder 

- Baka, Thierry Knauff 

- Ensopado de Awara, Cesar Paes 

- Entrada para a Paz Celestial, Richard Gordon, Carma Hinton 

- Falas do coração, Christina Olofson 

- Frantz Fanon: pele negra, máscara branca, Isaac Julien 

- Hoje vamos construir uma casa, Marat Magambetov, Sergei Loznitsa 

- Homenagem a Bontoc, Marlon Fuentes 

- Kieslowski por Kieslowski, Krzysztof Wierzbicki 

- Meu diário irlandês, Jon Bang Carlsen 

- Noel Field: a lenda de um espião, Werner Schweizer 

- Olhos Azuis, Bertraam Verhaag 

- Pecado - um filme sobre agressões diárias, Susanna Helke, Virpi Suutari 

- Portal para paz, Thomas Stenderup 

- O povo mexicano que caminha, Juan Francisco Urrusti 

- Yo soy - uma história da sala, Rigoberto López 

 

RETROSPECTIVA MARCEL OPHULS 

- A dor e a compaixão, Marcel Ophuls 

- A memória da justiça, Marcel Ophuls 

- Hotel Terminus- Klaus Barbie, sua vida e seu tempo, Marcel Ophuls 

- Os problemas que temos visto, Marcel Ophuls 
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É TUDO VERDADE 1998 

 

A terceira edição contou com a participação de 9 concorrentes nacionais e 14 

internacionais. O vencedor da competição nacional foi o filme de Carlos Cortez, Geraldo 

Filme. Além das mostras competitivas foram exibidas uma mostra paralela para as produções 

em vídeo, projeções especiais da série Imagens do inconsciente, de Leon Hirszman, 

programas especiais e a retrospectiva em homenagem ao dinamarquês Jon Bang Carlsen. 

 

Júri Nacional 1998 

- Tata Amaral- cineasta que se destacou nos anos de 1990. 

- Tetê Vasconcelos- cineasta com renome internacional, primeira brasileira indicada ao Oscar. 

- Thomaz Farkas- fotógrafo. 

 

Geraldo Filme – Carlos Cortez 

 Mais uma cinebiografia foi vencedora da competição nacional, Geraldo Filme, que 

retrata o universo do samba paulista e a cultura negra por meio da história de vida do sambista 

Geraldo Filme (1927-1995). Geraldo foi cantor e compositor de sambas, importante para a 

consolidação das agremiações de São Paulo, e também militante do movimento negro. A obra 
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remonta a trajetória de vida dele por meio de narração em off, depoimentos e imagens de 

arquivo. Um diferencial da obra é que o narrador aparece na tela em certos momentos, como 

se estivesse elaborando o roteiro, e a construção mais livre do discurso, que é contado em 

grande parte pelos entrevistados do filme. Outro recurso usado pelo filme são as músicas 

cantadas ou recitadas pelos entrevistados e as gravações das baterias de escolas de samba, que 

dão uma moldura musical à obra. 

O diretor de Geraldo Filme é Carlos Cortez, nascido no Estado de São Paulo em 1956 

e formado em Psicologia, se dedica ao estudo de roteiros para cinema e TV desde os anos 

1980. Depois de vários cursos e oficinas de direção, realizou seis documentários, curtas de 

ficção e um longa de ficção chamado Querô. 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
»Os sem visão, Miroslav Janek 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Homem de visão, William Long 

» Mas afinal, quem é Juliette?, Carlos Marcovich 

» Tinta vermelha, Carmen Guarini, Marcelo Céspedes  

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA 
» Geraldo Filme, Carlos Cortez  

 

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI - COMPETIÇÃO BRASILEIRA - TROFÉU GNT 

» À meia-noite com Glauber, Ivan Cardoso 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA  

- À meia noite com Glauber, Ivan Cardoso  

- Caminho das onças, Sérgio Sanz 

- Coração do Brasil, João Facó 

- Geraldo Filme, Carlos Cortez 

- JK, Luciana Canton 

- Nelson Sargento, Estevão Pantoja 

- O cineasta da selva, Aurélio Michiles 

- O vidreiro, Marcos de Souza Mendes 

- Recife de dentro para fora, Kátia Mesel 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL  

- Assumindo o passado, Jeff Dupre 

- Botas assassinas, Kjell-Ake Olsson 

- Caminhos cruzados, Hillie Molenaar, Joop Van Wijk 
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- Classified X - O cinema negro segundo Melvin Van Peebles, Mark Daniels 

- Exile in Sarajevo, Tahir Cambis. Alma Sahbaz 

- Homem de visão, William Long 

- Macau de Ah Mings, Chu Iao-ian 

- Made in Germany, Thomas Hausner 

- Mas afinal, quem é Juliette?, Carlos Marcovich 

- O sem visão, Miroslav Janek 

- Sonho gelado, Jan Troell 

- Tinta vermelha, Carmem Guarini, Marcelo Céspedes 

- The day you´ll love me, Leandro Katz 

- Amsterdam Global Village - Johan Van der Keuken 

 

PROJEÇÕES ESPECIAIS 

- Imagens do inconsciente 1- Em busca do espaço cotidiano/ Fernando Diniz, Leon Hirszman 

- Imagens do inconsciente 2- No reino das mães, Leon Hirszman 

- Imagens do inconsciente 3- A barca do Sol/ Carlos Petius, Leon Hirszman 

 

MOSTRA INFORMATIVA DE VÍDEO E TV 

- Will Eisner Profissão Cartunista - Episódios Spirit, O Sonho e Master Class, Marisa Furtado 

de Oliveira 

- Donald Cammel, Kevin Macdonald, Chris Rodley 

- Eisenstein- A casa do mestre, Naum Kleiman, Marianna Kirejewa, Alexander Iskin 

- Como inventar a realidade, Jon Bang Carlsen 

- Que teus olhos sejam atendidos, Luiz Fernando Carvalho, Raquel Couto 

- Oswaldo Cruz, Dainara Toffoli 

- Os nomes da rosa, Pedro Bial, Claufe Rodrigues 

- O Rio de Machado de Assis, Kika Lopes, Sonia Nercessian 

- O ponto de mutação- China hoje, Lucélia Santos 

- Quase verdade, Knut W. Jorfald 

- Com o oceano inteiro para nadar, Karen Harley 

- Xingu, corpo e espírito, Mari Correa 

- Jorge Amado, João Moreira Salles 

 

PROGRAMAS ESPECIAIS 

- O velho, a história de Luiz Carlos Prestes - Toni Venturi 

- Um céu de estrelas, Tata Amaral 

- Hermeto campeão, Thomaz Farkas 

- El Salvador, um outro Vietnã, Tetê Vasconcelos, Glenn Silber 

- Porto, Audrius Stonys 

- Todomundo, Thomaz Farkas 

 

RETROSPECTIVA JON BANG CARLSEN 

- Um pescador de Hanstholm, Jon Bang Carlsen 

- Meu diário irlandês, Jon Bang Carlsen 

- A vida será vivida, Jon Bang Carlsen 

- É agora ou nunca, Jon Bang Carlsen 

- Um homem rico, Jon Bang Carlsen 

- Antes dos hóspedes chegaram, Jon Bang Carlsen 

- Hotel das estrelas, Jon Bang Carlsen 

- Já corri atrás da verdade, Jon Bang Carlsen 
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É TUDO VERDADE 1999 

 

Na edição que ocorreu em 1999 as produções documentais em vídeo começaram a 

fazer parte da competição. Neste momento ainda era possível inscrever o mesmo filme tanto 

para a competição nacional quanto para a competição internacional e muitas categorias 

específicas foram criadas, como o Prêmio Tv Cultura, Prêmio GNT e Prêmio ABD. Na 

competição nacional foram selecionados 15 filmes, mesma quantidade das obras selecionadas 

para participar da competição internacional. O filme nacional Nós que aqui estamos por vós 

esperamos, de Marcelo Masagão, ganhou o prêmio de melhor documentário internacional; 

esta foi a primeira obra brasileira a ganhar a competição internacional. Já o curta metragem A 

pessoa é para o que nasce, de Roberto Berlinder, saiu vencedor da competição nacional de 

documentários, marcando a primeira e única vez em que um curta ganhou nesta categoria. Na 

quarta edição também ocorreu uma homenagem ao cineasta holandês Johan Van der Keuken; 

a primeira mostra a homenagear um diretor brasileiro, dedicada a Walter Salles, e a primeira 

exibição do documentário Buena Vista Social Clube no Brasil. 

 

Júri Nacional 1999 

- Aurélio Michiles- documentarista que iniciou seu trabalho nos anos de 1980. 
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- Giba Assis Brasil- professor de cinema, roteirista, montador e diretor de cinema. 

- Carlos Augusto Calil- professor de cinema e realizador audiovisual. 

 

A pessoa é para o que nasce - Roberto Berlinder 

 O único curta vencedor da competição de documentários A pessoa é para o que nasce, 

conta a história de três irmãs cegas, que cantam e tocam em troca de esmola em Campina 

Grande, na Paraíba. As três irmãs, Regina, Maria e Francisca (Poroca, Maroca e Indaiá), são 

cegas de nascença, moram na mesma casa e conseguem seu sustento com as esmolas 

arrecadas nas ruas; até mesmo as relações amorosas que mantém parecem estar sempre unidas. 

O filme não conta com um narrador, são elas mesmas quem nos contam sobre suas vidas. 

Além dos depoimentos e imagens do dia a dia das três irmãs, o diretor se utiliza de diferenças 

recursos visuais, como imagens desfocadas e amareladas, em referência à deficiência visual. 

 Roberto Berlinder é o diretor dessa obra. O cineasta, nascido no Rio de Janeiro em 

1957, foi ator e diretor de teatro e formou-se em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Trabalhou na Tv Globo e dirigiu vários videoclipes. Em 1992, assumiu a direção 

da TVZero, uma produtora de longas e curtas metragens, videoclipes e filmes publicitários, 

onde está até hoje. 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO 

»A pessoa é para o que nasce, Roberto Berliner 

 

PRÊMIO ESPECIAL DO JÚRI  

»Futebol - Parte 1, Arthur Fontes, João Moreira Salles 

 

MENÇÃO ESPECIAL 

»Che, um homem deste mundo, Marcelo Schapecs 

» Imprensa negra: Soldados sem espadas, Stanley Nelson 

  

MENÇÃO HONROSA 

»Hi-Fi, Ivan Cardoso 

 

PRÊMIO QUANTA 

»A pessoa é para o que nasce, Roberto Berliner 

 

PRÊMIO GNT PARA RENOVAÇÃO DE LINGUAGEM:  

»Nós que aqui estamos, por vós esperamos, Marcelo Masagão 

 

PRÊMIO TV CULTURA DE DOCUMENTÁRIO 

»Cine Mambembe - o cinema descobre o Brasil, Laís Bodanzky, Luiz Bolognesi 
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PRÊMIO DA ABD - SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

»Copacabana, Flavio Frederico 

  

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

»Nós que aqui estamos, por vós esperamos, Marcelo Masagão 

 

MENÇÃO HONROSA 

»Divórcio à Iianiana, Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosséini 

»Metti Ke Lal, filhos da terra, Elisabeth Lauvrey 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

MOSTRA COMPETITIVA BRASILEIRA 

- A pessoa é para o que nasce, Roberto Berliner 

- A voz e o vazio: a vez de vassourinha, Carlos Adriano 

- Cabo Polonio, entre o céu e o mar, Gabriel Varalla  

- Confidências do Rio das Mortes, Paschoal Samora  

- Copacabana, Flavio Frederico 

- Diário de um detento, Maurício Eça 

- Futebol - parte 1, Arthur Fontes & João Moreira Salles  

- Hi-Fi, Ivan Cardoso  

- Histórias de Avá, O Povo Invisível, Bernardo Palmeiro  

- Nós que aqui estamos, por vós esperamos, Marcelo Masagão 

- O Rio Ribeira de Iguape, Mário Kuperman  

- Paralamas em close-up, Andrucha Waddington, Breno Silveira, Cláudio Torres  

- Pierre Verger - mensageiro entre dois mundos, Luiz Buarque de Hollanda  

- Pombagira, Maja Vargas, Patrícia Guimarães  

- Simão Martiniano, o camelô do cinema, Clara Angélica, Hilton Lacerda  

 

MOSTRA COMPETITIVA INTERNACIONAL 

 - Água e fogo, Joost Seelen 

- Ajuste de contas, Kevin Sim 

- Che, um homem deste mundo, Marcelo Schapecs 

- Coelho na lua, Emiko Omori 

- Divórcio à iraniana, Kim Lomginotto,  Ziba Mir-Hosséini 

- Fotógrafo, Dariusz Jablonski 

- Imprensa negra: soldados sem espadas, Stanley Nelson 

- Lamentamos informar, Barbara Sonneborn 

- Matti Ke Lal - Filhos da terra, Elisabeth Leuvrey 

- Não dói tanto assim, Marcel Lozinski 

- Nós que aqui estamos, por vós esperamos, Marcelo Masagão 

- Pavele Lyalya, um romance em Jerusalém, Victor Kossakovsky 

- Pierre Verger - mensageiro entre dois mundos, Luiz Buarque de Hollanda 

- Vida, outono, Marat Magambetov, Sergei Loznitsa 

- Vivendo entre leões - Sigve Endresen 

 

MOSTRA INFORMATIVA DE VÍDEO E TV 

- 102 anos no coração da Europa-, Jesper Watchmeister, Björn Cedeberg 

- Abrolhos, programa 5, Augusto Sevá 
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- Cego Oliveira, no sertão do seu olhar, Lucila Meirelles 

- Che: morte da utopia?, Fernando Birri 

- Cicatrizes,  Faruk Lasaki 

- Crianças apaixonadas, Maria Augusta Ramos 

- Entrevista, Anri Sala 

- Futebol - parte 2, João Moreira Salles, Arthur Fontes, Rudi Langeman 

- Futebol - parte 3, João Moreira Salles, Arthur Fontes, Rudi Langeman 

- Hitman Hart, lutando com sombras, Paul Jay 

- Investigações policiais: África, Mosco Boulcault 

- Investigações policiais: América, Mosco Boulcault 

- Lisboa/EUA, Peoe Diniz, Olga Schubart 

- Massoud, um afegão, Christophe de Panfilly 

- Olhos opacos, Wagner Morales 

- Rainha de papel, Estevan A. da Silveira 

- Ronaldo: manual de vôo, Sérgio Oksman 

- São Paulo de Juó Bananère, João Cláudio de Sena 

- Sonhos ambulantes, Andrzej Fidyk 

- Soriano, Eduardo Montes Bradley 

- Sugar Ray Robinson, uma lenda americana, Jean-Christophe Rosé 

- Três despertares, André Francioli 

- Um homem livre - a vida de Ernö Fisch, Judith Elek 

 

RETROSPECTIVA BRASILEIRA WALTER SALLES 

- Caetano, 50 Anos, Walter Salles 

- Chico, ou o país da delicadeza perdida, Walter Salles, Nelson Motta 

- Conexão internacional - Jorge Luis Borges, Walter Salles 

- Japão, uma viagem no tempo: Kurosawa, pintor de imagens, Walter Salles 

- Socorro Nobre, Walter Salles  

 

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL JOHAN VAN DER KEUKEN 

- A porta, Johan Van der Keuken  

- Beleza, Johan Van der Keuken  

- Big Ben, Ben Webster na Europa, Johan Van der Keuken  

- Estúdio fotográfico To Sang, Johan Van der Keuken  

- Herman Slobbe - criança cega 2, Johan Van der Keuken 

- Valor da face, Johan Van der Keuken 

- Amsterdã Global Village, Johan Van der Keuken 

- Metais sem fronteira, Johan Van der Keuken 

- O caminho do sul, Johan Van der Keuken 

- O castelo branco, Johan Van der Keuken 

- Um olhar acima do bem, Johan Van der Keuken 

- Vivendo com seus olhos, Johan Van der Keuken 

 

FILMES HORS-CONCOURS 

- Buena Vista Social Club, Wim Wenders  

- Donald Cammell: a última performance, Kevin MacDonald, Chris Rodley 

- Fé, Ricardo Dias  

- Hitchcock, Selznick e o fim de Hollywood, Michael Epstein 

 - Kurt & Courtney, Nick Broomfield 
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 PROJEÇÕES ESPECIAIS 

- Atlântico negro - na rota dos orixás, Renato Barbieri 

- Cine Mambembe – o cinema descobre o Brasil, Lais Bodanzky, Luiz Bolognesi  

 

FILMES DE JURADOS 

- A árvore dos sonhos, Carlos Augusto Calil 

- Mas, afinal, quem é Juliette?, Carlos Marcovich 

- O cineasta da selva, Aurélio Michiles 

- O que eu estou vendo, Carlos Augusto Calil 

- Cemitério de Adão e Eva, Carlos Augusto Calil 

- Ventre livre, Ana Luiza Azevedo 
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É TUDO VERDADE 2000 

 

Na quinta edição 11 filmes participaram da competição nacional e 16 da competição 

internacional. O vencedor da categoria Melhor Documentário Nacional foi o polêmico filme, 

produzido incialmente para a televisão, Notícias de uma guerra particular, de Kátia Lund 

João Moreira Salles. Nas sessões paralelas ocorreram homenagens ao cineasta holandês Joris 

Ivens e ao cinema nacional, com a exibição de dez documentários de cineastas brasileiras, 

escolhidos a partir da votação feita entre 39 especialistas da área. 

 

Júri Nacional 2000 

- Eduardo Escorel- montador, diretor e professor de cinema. 

- Jean-Claude Bernardet- crítico e professor de cinema aposentado. 

- Rebeca Kritsch- jornalista 

 

Notícias de uma guerra particular- João Moreira Salles e Kátia Lund 

 Este documentário, produzido inicialmente para ser exibido na televisão, retrata a 

violência no Rio de Janeiro e traz flagrantes do cotidiano das favelas que naquele momento 

estavam dominadas pelo tráfico de drogas. O filme conta com uma voz over inicial, que traz 
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dados explicativos e introduz a narrativa, e é divido em três diferentes visões sobre a temática: 

a do policial, do traficante e do morador. No entanto, essas não são as únicas vozes presentes 

no filme, que faz uma costura de entrevistas com diferentes envolvidos nessa espécie de 

“guerra civil”. Para fazer com que o público pense também nas vítimas do conflito, no final 

do filme são inscritos na tela centenas de nomes de pessoas que morreram por conta dos 

conflitos entre os traficantes e a polícia. 

Um dos diretores deste documentário é João Moreira Salles, carioca filho 

do banqueiro e embaixador Walter Moreira Sales e da embaixatriz Elisa Margarida Gonçalves 

Moreira Sales, nascido em 1962. É proprietário, junto ao irmão Walter Salles, da produtora 

Videofilmes. Tem entre suas principais produções os filmes Santiago, Nelson Freire e 

Entreatos. Sua amizade e admiração pelo falecido traficante de drogas Marcinho VP causou 

polêmica nos anos seguintes ao lançamento do documentário Notícias de uma guerra 

particular. 

Kátia Lund é a outra diretora do filme. Nascida em São Paulo em 1966 e filha de pais 

americanos que emigraram para Brasil antes do seu nascimento. Começou dirigindo vídeos 

clipes e comerciais; colaborou com Spike Lee na produção do clipe They Don't Care About 

Us de Michael Jackson. Codirigiu o filme Cidade de Deus e a série Cidade dos Homens, com 

Fernando Meirelles. A diretora também supervisiona a organização Nós do Cinema, 

que oferece cursos e oportunidades de emprego em filmes para crianças que moram nas 

favelas. 

 

- PRÊMIOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA 

»Notícias de uma guerra particular, João Moreira Salles, Katia Lund 

 

MENÇÃO ESPECIAL DO JÚRI DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA 

»Ao sul da paisagem: paisagem e memória, Paschoal Samora 

 

PRÊMIO GNT DE RENOVAÇÃO DE LINGUAGEM NA COMPETIÇÃO 

BRASILEIRA 

»O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, Paulo Caldas, Marcelo Luna 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

»Férias prolongadas, Johan Van der Keuken 

 

MENÇÕES ESPECIAIS 

»Kapo, Dan Setton, Tor Ben-Mayor 

» Notícias de uma guerra particular, João Moreira Salles, Katia Lund 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_Moreira_Sales
http://pt.wikipedia.org/wiki/Embaixatriz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Narcotr%C3%A1fico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Marcinho_VP
http://pt.wikipedia.org/wiki/Spike_Lee
http://pt.wikipedia.org/wiki/They_Don%27t_Care_About_Us
http://pt.wikipedia.org/wiki/They_Don%27t_Care_About_Us
http://pt.wikipedia.org/wiki/Michael_Jackson
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_de_Deus_(filme)
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PRÊMIO QUANTA 

» Notícias de uma guerra particular, João Moreira Salles, Katia Lund 

 

PRÊMIO TV CULTURA DE DOCUMENTÁRIO 2000 (JÚRI PRÓPRIO) PARA 

MELHOR DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO  

»Walter Franco muito tudo, Bel Bechara, Sandro Serpa 

»O último documentário, Daniel Sponsel, Jan Sebening 

  

PRÊMIO DA ABD - SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

»Santo forte, Eduardo Coutinho  

  

PRÊMIO CENTRO CULTURAL BANCO DO BRASIL: OS TRÊS FILMES E O 

VÍDEO PREFERIDOS DO PÚBLICO 

»O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, Paulo Caldas, Marcelo Luna 

»Os carvoeiros, Nigel Noble 

»Sobras em obras, Michel Favre 

»Maldito - o estranho mundo de José Mojica Marins, André Barcinski, Ivan Finotti  

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

SESSÃO DE ABERTURA NO RIO DE JANEIRO 

- Dias negros, Marc Singer 

 

SESSÃO DE ABERTURA EM SÃO PAULO 

- Saudade do futuro, Cesar Paes 

  

COMPETIÇÃO BRASILEIRA 

- Ao sul da paisagem: "paisagem e memória”, Paschoal Samora  

- Fawcett - o enigma de um explorador, Alfeu França, Bernardo Brik, Gustavo Duarte, 

Leonardo Lassance  

- Gilbertianas, Ricardo Miranda  

- Laurindo Almeida, muito prazer, Leonardo Dourado  

- Maldito - o estranho mundo de José Mojica Marins, André Barcinski & Ivan Finotti  

- Notícias de uma guerra particular, João Moreira Salles, Kátia Lund  

- O rap do pequeno príncipe contra as almas sebosas, Paulo Caldas, Marcelo Luna  

- Oriki, Jorge Alfredo, Moisés Augusto  

- Os carvoeiros, Nigel Noble  

- Passadouro, Torquato Joel  

- Santo forte, Eduardo Coutinho  

- Sobras em obras, Michel Favre  

- Walter Franco muito tudo, Bel Bechara, Sandro Serpa  

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

- Belfast, maine, Frederick Wiseman  

- Crianças da noite, Jolanta Dylewska  

- Crônicas privadas. monólogo, Vitalij Manskij  

- Do esquecido ao não lembrado, Juan Carlos Rulfo  

- Férias prolongadas, Johan Van der Keuken 

- Gato preto na neve, Anu Kuivalainen  

- Um grito do túmulo, Leslie Woodhead  
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- Imagens de ausência, German Kral  

- Kapo, Dan Setton, Tor Ben-Mayor  

- O cinema de Kumar, Pankaj Rishi Kumar 

- Os livros e a noite, Tristan Bauer  

- O novo Deus, Yutaka Tsuchiya  

- Rei dos judeus, Jay Rosenblatt  

- Tensão, Rashid Masharawi  

- A resistência final de Salvador Allende, Patricio Henriquez  

- Viciado em solidão, Jon Bang Carlsen  

 

RETROSPECTIVA BRASILEIRA DEZ VEZES BRASIL 

- Cabra marcado para morrer, Eduardo Coutinho 

- Di, Glauber Rocha 

- Ilha das Flores, Jorge Furtado 

- Jango, Silvio Tendler 

- Viramundo, Geraldo Sarno 

- Aruanda, Linduarte Noronha 

- Mato eles?, Sérgio Bianchi 

- Imagens do inconsciente, Leon Hirszman 

- Garrincha, alegria do povo, Joaquim Pedro de Andrade 

- O país de São Saruê, Vladimir Carvalho 

 

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL JORIS IVENS - DOCUMENTÁRIO E O 

SÉCULO XX 

- Os 400 milhões, Joris Ivens 

- ... A Valparaiso, Joris Ivens 

- Borinage, Joris Ivens, Henri Storck  

- Canção dos heróis, Joris Ivens 

- Chuva, Joris Ivens 

- Diário de bordo, Joris Ivens 

- Uma história do vento, Joris Ivens,  Marcelin Toridan  

- Indonésia chamando, Joris Ivens 

- Pelo mistral, Joris Ivens 

- Phillips-Radio, Joris Ivens 

- O poder e a terra, Joris Ivens 

- A ponte, Joris Ivens 

- Povo armado, Joris Ivens 

- O Sena encontra Paris, Joris Ivens 

- A terra espanhola, Joris Ivens 

- Terra nova, Joris Ivens 

- A vila dos pescadores, Joris Ivens, Marceline Toridan 

- A voz dos rios, Joris Ivens 

- Wigwam (Raio brilhante), Joris Ivens 

 

O ESTADO DAS COISAS 

- A, Yasuoka Takaharu 

- África livre!, Martin Baer 

- Além-mar - Episódio nº4, Belisário Franca 

- Berlim cinema (Título provisório), Samira Gloor-Fadel 

- Casamento/ Marriage - Bibo Liang 
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- Um certo Dorival Caymmi, Aluizio Didier 

- O ciclo do caranguejo, Adolfo Lachtermacher 

- Cidadão Hong Kong, Ruby Yang 

- Cinema verdade: determinando o momento, Peter Wintonick 

- As crianças de Borinage - Carta a Henry Storck, Patric Jean 

- Entre duas margens, Nujoom Alghanem 

- Escandalize meu nome, Alexandra M. Isles 

- Filhos de Gandhy, Lula Buarque de Holanda 

- Filhos perdidos, Fredrik von Krusentjerna 

- Um filme de Marcos Medeiros, Chuck Workman 

- Gaivota, Mari Stockler, Fabrízia Pinto 

- Imagens de uma ditadura, Patricio Henriquez 

- A invenção da infância, Liliana Sulzbach 

- Milagre em Juazeiro, Wolney Oliveira.  

- Outro país, Sergio Trefaut 

- Proteja-me do que eu quero, Marcello Dantas 

- Simbad é ela, Azza El-Hassan 

- Sr. Zwilling e Sra. Zuckermann, Volker Koepp 

- Tchau Brasil, Anelotte Verhaagen 

- O último documentário, Daniel Sponsel, Jan Sebening 

- O vale, Daniel Reed 

- Uma viagem à extrema direita, Christian Poveda e Nick Fraser 

- Vida banida, Maria Inês Landgraf 

- O vôo histórico de Pinto Martins, Eliani Israel Feldman 

 

FILMES DOS JURADOS 

- Arquitetura imaginária, Hartmut Bitomsky  

- O cinema, o vento e a fotografia, Hartmut Bitomsky 

- O Complexo VW, Hartmut Bitomsky 

- A Rodovia do Reich, Hartmut Bitomsky 

- Imagens da Alemanha, Hartmut Bitomsky 

- A morte e o cinema, Hartmut Bitomsky 

- Playback, Hartmut Bitomsky 

- Chico Antônio, o herói com caráter, Eduardo Escorel 

- Sobre anos 60, Jean-Claude Bernardet 

 

MOSTRA PARALELA: HOMENAGEM A JEAN ROUCH 

- Crônica de um verão, Jean Rouch 

- Jean Rouch, subvertendo fronteiras, Ana Luicia Ferraz, Edgar T. da Cunha, Paula Morgado, 

Renato Sztutman 
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É TUDO VERDADE 2001 

 

O ano de 2001 marcou o surgimento da Conferência Internacional Tendências e 

Perspectivas do Documentário, idealizada por Maria Dora Mourão, um momento para debater 

questões relevantes ao gênero com realizadores, especialistas e público em geral. Nessa 

edição forma selecionadas 12 obras para a competição nacional e 20 para a internacional. O 

filme vencedor da categoria Melhor Documentário Brasileiro foi A negação do Brasil, de Joel 

Zito Araújo. Nas retrospectivas foram homenageados o cineasta brasileiro Geraldo Sarno e o 

cineasta dos Estados Unidos Frederick Wiseman. Nesse ano foram exibidos programas 

especiais com séries de documentários sobre as histórias, o povo e a música do Brasil. 

 

Júri Nacional 2001 

- Laís Bodansky- roteirista e cineasta que ganhou destaque nos anos de 1990. 

- Roberto Gervitz- cineasta e documentarista que iniciou seus trabalhos na década de 1970. 

- Mônica Schimidt- correalizadora de documentários. 

 

A negação do Brasil- Joel Zito Araújo 

 O documentário A negação do Brasil traz uma análise aprofundada sobre a 
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participação e evolução do negro na telenovela brasileira no período de 1963 a 1997. O filme 

se utiliza de uma narração over engajada e cronológica e conta com um vasto arquivo de 

diversas telenovelas das principais redes de televisão, como Tv Tupi e Rede Globo e com 

depoimentos de atores e atrizes negras. Além da voz do narrador, aparece em alguns 

momentos outra voz, em primeira pessoa, a voz do próprio cineasta que rememora suas 

vivências e analisa a forma como as personagens negras na televisão.  

O diretor de A negação do Brasil é o cineasta e pesquisador mineiro Joel Zito Araújo, 

nascido em 1954. Ele é doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo 

e fez pós-doutorado nos departamentos de rádio, TV e cinema e antropologia da University of 

Texas, nos Estados Unidos. Dirigiu documentários de curta e média-metragem tematizando o 

negro na sociedade brasileira, como São Paulo abraça Mandela, Retrato em preto e branco, 

Ondas brancas nas pupilas pretas e A exceção e a regra, e um longa-metragem de ficção, As 

Filhas do Vento.   

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

»Sacrifício, de Erik Gandini, Tarik Saleh 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO NACIONAL 

»A negação do Brasil, Joel Zito de Araújo 

 

MENÇÃO HONROSA: 

»Glauces - Estudo de um rosto, Joel Pizzini 

 

PRÊMIO GNT DE RENOVAÇÃO DE LINGUAGEM 

»O fim do sem fim, Lucas Bambozzi, Cao Guimarães, Beto Magalhães 

 

PRÊMIO MINC DE AQUISIÇÃO 

»Ao sul da paisagem: paisagens invisíveis, de Paschoal Samora 

»A composição do vazio, Marcos Enrique Lopes 

»Onde a coruja dorme, Marcia Derraik, Simplício Neto 

 

PRÊMIO TV CULTURA DE DOCUMENTÁRIO 

»Samba, Theresa Jessouron 

 

PRÊMIO ABD - SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

- Babilônia 2000, Eduardo Coutinho 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

FILME DE ABERTURA NO RIO DE JANEIRO 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola_de_Comunica%C3%A7%C3%B5es_e_Artes_da_Universidade_de_S%C3%A3o_Paulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Filhas_do_Vento
http://pt.wikipedia.org/wiki/As_Filhas_do_Vento
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- Desi, Maria Augusta Ramos 

  

FILME DE ABERTURA EM SÃO PAULO  

- Onde a terra acaba, Sérgio Machado 

  

HOMENAGEM A JOHAN VAN DER KEUKEN 

- Férias prolongadas, Johan Van Der Keuken 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA 

 - A negação do Brasil, Joel Zito Araújo 

- Ao sul da paisagem - paisagens invisíveis, Paschoal Samora 

- Carrego comigo, Chico Teixeira 

- Glauces - Estudo de um Rosto, Joel Pizzini 

- Julliu‘s Bar, Consuelo Lins 

- Malagrida, Renato Barbieri 

- O fim do sem fim, Lucas Bambozzi, Beto Magalhães, Cao Guimarães 

- Olho da rua, Sérgio Bloch 

- Onde a coruja dorme, Márcia Derraik, Simplício Neto 

- Presente dos Deuses,- Andréa França, Ana Teresa Reynaud 

- Seu Nenê, Carlos Cortez 

- A composição do vazio, Marcos Enrique Lopes 

  

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL  

 - Ao abrigo do tempo, Stéphane Drolet 

- Anarquistas, Virginia Martínez 

- Babilônia 2000, Eduardo Coutinho 

- Barra 68 (Sem perder a ternura/ 1968), Vladimir Carvalho 

- O chamado de Deus, José Joffily 

- Pena máxima, Tómas Gislason 

- Gaea Girls, Kim Longinotto, Jano Williams 

- Avôs e revoluções, Peter Hegedus 

- Jardim da infância,- Victor Kossakovsky 

- A televisão e eu, Andres Di Tella 

- Perdendo, Sharon Greytak 

- Mira, Sérgio Borges, Pablo Lobato, Leandro HBL, João Flávio Flores, Filipe FCMC, Eva 

Queiroz 

- Nem gravata, nem honra, Marcelo Masagão 

- Perdendo a linha, Jonathan Nossiter 

- Shanti, Rohan Sen 

- Conforto sulista, Kate Davis 

- Uma viagem ao campo, Marie Teno 

- Só, Audrius Stonys 

- Era uma vez um duende, Claudia von Alemann 

- Sacrifício, Erik Gandini, Tarik Saleh 

 

RETROSPECTIVA BRASILEIRA: GERALDO SARNO 
- Viramundo, Geraldo Sarno 

- Viva Cariri!, Geraldo Sarno 

- Segunda-feira, Geraldo Sarno 

- Iaô, Geraldo Sarno 
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- A terra queima, Geraldo Sarno 

- Deus é um fogo, Geraldo Sarno 

 

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL: FREDERICK WISEMAN 
- Titicut Follies, Frederick Wiseman 

- A escola, Frederick Wiseman 

- Lei e ordem, Frederick Wiseman 

- Hospital, Frederick Wiseman 

- Tribunal juvenil, Frederick Wiseman 

- Assistência social, Frederick Wiseman 

- Modelo, Frederick Wiseman 

- Belfast, Maine, Frederick Wiseman 

 

ESTADO DAS COISAS 
 - 2000 nordestes, Vicente Amorim, David França Mendes 

- Anésia - um vôo no tempo, Ludmila Ferolla 

- Anísio Teixeira, Miguel Przewodowski 

- Bigode, Belmin Soylemez 

- O mar que pensa, Gert de Graaff 

- Humphrey Jennings: o homem que ouvia a Grã-Bretanha, Kevin Macdonald 

- Mantenha o rio à sua direita: um conto canibal moderno, David Shapiro, Laurie Gwen 

Shapiro 

- Leo Brouwer, José Padrón 

- Caro Fidel - a história de Marita, Wilfried Huismann 

- As crianças do paraíso, Paola Castillo, Valéria Vargas 

- Não deu tempo,- Tibico Brasil 

- Natal 71, Margarida Cardoso 

- Conversações com os Nubas, Arthur Howes, Amy Hardie 

- Fora de órbita, Carl Bessai 

- Por mares nunca dantes navegados, Regina Jeha 

- Quem faz, quem vê – TV, Bebeto Abrantes 

- Raiz Forte, Aline Sasahara, Maria Luisa Mendonça 

- Secos & Molhados, Armando Mendzz 

- O sonho de Rose, 10 anos depois..., Tetê Moraes 

- O pesadelo americano, Adam Simon 

- A terra dos Menonitas, Adele Schmidt 

- Timor Lorosae - o nascimento de uma nação, Paulo Markun 

- Um homem só, Joel Pizzini 

- Urbania, Flávio Frederico 

- Von Trier, 100 olhos, Katia Forbert Petersen 

- No rastro do Dogma, Emily James 

- Walter.Doc - o tempo é sempre presente, Beth Formaggini, Luís Felipe Sá 

- Zinat, um dia especial, Ebrahim Mokhtari 

 

 

- PROGRAMAS ESPECIAIS 

 

- Além do Carnaval,James N.Green, Marcos Aspahan 

- AI-05: o dia que não existiu, Paulo Markun 

- Gimme Shelter, Albert Maysles, David Maysles, Charlotte Zwerin 
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NOVAS TENDÊNCIAS DO DOCUMENTÁRIO  

- Buenos Aires - minha história (imagens da ausência), German Kral 

- Hans Warns - meu século XX, Gordian Maugg 

- O último documentário, Daniel Sponsel, Jan Sebening 

- O jogo de mestre, Lutz Dammbeck 

- A flor da dona de casa, Dominik Wessely 

- Imagens vagabundantes, Simone Fürbringer, Nicolas Humbert 

- Vaga, Matthias Müller 

- Divina obsessão, Volko Kamensky 

 

A LINGUAGEM DO CINEMA - CINEASTAS BRASILEIROS 

- Carlos Reichenbach - Por um cinema artesanal e do sentimento, Geraldo Sarno 

- Aruanda visto por Linduarte Noronha, Geraldo Sarno 

- Walter Salles & Daniela Thomas - A construção do filme em torno de uma imagem, Geraldo 

Sarno 

- Ana Carolina no país do cinema, Geraldo Sarno 

- Espaço e tempo no cinema de Ruy Guerra, Geraldo Sarno 

- Paulo Caldas & Marcelo Luna - O baile pernambucano, Geraldo Sarno 

- 50 minutos e 23 segundos com Júlio Bressame, Geraldo Sarno 

- Murilo Salles - O realizador vai à luta, Geraldo Sarno 

 

6 HISTÓRIAS BRASIELIRAS 

- A Família Braz, Arthur Fontes, Dorrit Harazim 

- O Vale, - João Moreira Salles, Marcos Sá Correa 

- Passageiros, Izabel Jaguaribe, Dorrit Harazim 

- Um dia qualquer, Izabel Jaguaribe, Zuenir Ventura 

- Santa Cruz , João Moreira Salles, Marcos Sá Correa 

- Ensaio geral, - Arthur Fontes, Flávio Pinheiro 

 

O POVO BRASILEIRO 

- Encontros e desencontros, Isa Grinspum Ferraz 

- Brasil crioulo, Isa Grinspum Ferraz 

 

A MÚSICA DO BRASIL 

- A Música do Brasil - Música para bater tudo, Belisário França 

- A Música do Brasil - Música para acordeão, Belisário França 
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É TUDO VERDADE 2002 

 

Na sétima edição apenas sete filmes concorreram na categoria de Melhor 

Documentário Brasileiro, tendo vencido a obra do filho de Glauber Rocha, Eryk Rocha, sobre 

o pai, Rocha que voa. Nesse ano os curtas nacionais passaram a ter categorias próprias. As 

homenagens dessa edição foram dedicadas ao cineasta cujo filme deu origem ao nome do 

festival, Orson Welles, e a 14 documentários produzidos para o programa Globo Repórter, da 

Tv Globo. Na Conferência de Documentários a temática principal debatida foi a violência, em 

decorrência do atentado contra as Torres Gêmeas nos Estados Unidos no ano anterior.  

Nesse ano o idealizador do Festival, Amir Labaki ganhou uma coluna semanal na revista 

Valor Econômico para falar sobre cinema documentário. 

 

Júri Nacional 2002 

- Helena Solberg- documentarista que atua no Brasil e nos Estados Unidos. 

- Ide Lacreta- montadora que começou sua carreira nos anos de 1970. 

- Dario Oliveira- ator 

 

Rocha que voa- Eryk Rocha 
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 O documentário Rocha que voa pode ser considerado um filme-ensaio sobre a figura 

de Glauber Rocha, cineasta e intelectual brasileiro (1939-1981). Por ser obra do filho de 

Glauber, Eryk Rocha, o retrato se tona bem intimista e idealizado. A narrativa da obra é 

fragmentada e não segue um discurso linear, em uma clara referência às obras de Glauber 

Rocha. Não há narração, apenas colagem de depoimentos e trilha sonora com imagens de 

arquivo dele, das obras realizadas e das paisagens cubanas.  O cineasta usa depoimentos de 

pessoas próximas a Gluaber e entrevistas realizadas com o próprio, que foram encontradas por 

Eryk nos arquivos do Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica, onde estudou. 

Como mencionado acima, Eryk é filho de Glauber Rocha com a também cineasta 

e videoartista colombiana Paula Gaitán. Ele nasceu em Brasília em 1978 durante as filmagens 

de A Idade da Terra e perdeu seu pai aos 3 anos de idade. Viveu com a mãe na Europa até os 

15 anos e na Colômbia até os 20. Entre 1997 e 1999, graduou-se em Cinema e Televisão na 

Escola de San Antonio de los Baños, em Cuba. Dirigiu curtas e longas metragens documentais, 

como Intervalo Clandestino e Pachamama, a ficção Transeunte, e atuou como ator em um 

filme dirigido pela mãe. Em 2002 publicou o livro "Glauber Rocha, Rocha que Voa", com a 

íntegra das entrevistas feitas por Glauber em Havana, em 1971. 

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL- TROFÉU “É 

TUDO VERDADE”  
»Agosto - Um momento antes da explosão, Avi Mograbi 

 

MENÇÃO HONROSA 

»Um passaporte húngaro, Sandra Kogut 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE LONGA OU 

MÉDIA-METRAGEM 

»Rocha que voa, Eryk Rocha 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA-

METRAGEM  

»Casa de cachorro, Thiago Villas Boas 

 

MENÇÕES HONROSA 

»Artesãos da morte, Miriam Chnaiderman 

»Passageiros da segunda classe, Luiz Eduardo Jorge, Kim-ir-Sem, Waldir de Pina 

 

PRÊMIO MINC DE DOCUMENTÁRIOS 

»Dadá, Eduardo Vaissman 

»Nasceu o bebê diabo em São Paulo, Renata Druck 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Glauber_Rocha
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo-arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Paula_Gait%C3%A1n&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/A_Idade_da_Terra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B4mbia
http://pt.wikipedia.org/wiki/1997
http://pt.wikipedia.org/wiki/1999
http://pt.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_de_los_Ba%C3%B1os
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Havana
http://pt.wikipedia.org/wiki/1971
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»Samba Riachão, Jorge Alfredo 

 

PRÊMIO TV CULTURA DE DOCUMENTÁRIOS 2002 PARA DOCUMENTÁRIO 

BRASILEIRO 

»Mapas urbanos II - Recife dos poetas e compositores, Daniel Augusto 

 

MENÇÃO HONROSA 

»Silva, Beto Sporkens 

 

PRÊMIO AQUISIÇÃO GNT DE RENOVAÇÃO DE LINGUAGEM  

»Passageiros da Segunda Classe, de Luiz Eduardo Jorge, Kim-ir-Sem & Waldir de Pina  

 

PRÊMIO QUANTA- COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE LONGA OU MÉDIA-

METRAGEM 

»Rocha Que Voa, de Eryk Rocha  

 

PRÊMIO QUANTA- COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA-METRAGEM 

»Casa de cachorro, Thiago Villas Boas  

 

PRÊMIO ABD-SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

»Rocha que voa, Eryk Rocha  

 

MENÇÃO HONROSA 

»Como se morre no cinema, Luelane Loiola Corrêa  

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

SESSÃO DE ABERTURA EM SÃO PAULO E NO RIO DE JANEIRO 

- Reflexão, Jan Troell 

 

SESSÃO DE ABERTURA NO RIO DE JANEIRO 

- Berlim: sinfonia de uma metrópole, Thomas Schadt 

 

SESSÃO DE ABERTURA EM SÃO PAULO 

- De agora em diante, Johan Van der Keuken 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- LONGAS 

- A cobra fumou, Vinícius Reis 

- Á margem da imagem, Evaldo Moscarel 

- Cientistas brasileiros: César Lattes e José Leite Lopes, José Mariani 

- Língua- vidas em Português, Victor Lopes 

- Nasceu o bebê diabo em São Paulo, Renata Druck 

- Rocha que voa, Eryk Rocha 

- Um passaporte húngaro, Sandra Kougut 

 

COMPETIÇÃO NACIONAL- CURTAS 

- Afinação da interioridade, Roberto Berlinder 

- Artesãos da morte, Miriam Chnaiderman 

- Casa de cachorro, Thiago Villas Boas 
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- Clandestinos, Patrícia Moran 

- Como se morre no cinema, Luelane Loiola Corrêa 

- Dada, Eduardo Vaissman 

- Elaine, Ana Carolina Maciel 

- Metro- a metrópole em você, Raquel Couto 

- O vento das palavras, Luiz Arnaldo Campos 

- Passageiros de segunda classe, Luiz Eduardo Jorge, Kim-ir-Sem, Waldir de Pina 

- Silva, Beto Sporkens 

- Um pouco mais, um pouco menos, Marcelo Marsagão, Gustavo Steinberg 

- Um rei no Xingu, Helena Tassara 

- Zagati, Edu Felistoque, Nereu Cerdeira 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

-90 milhas, Juan Carlos Zaldivar 

- Agosto - Um momento antes da explosão, Avi Mograbi 

- Caixa preta Alemanha, Andres Veiel 

- Violência doméstica, Frederick Wiseman 

- Sonhadores, Jorgen Leth 

- De olho na música, Bob Connolly 

- H.I.J.O.S. Alma dividida, Carlos Guarani, Marcelo Céspedes 

- Howrah, Howrah, Till Passow 

- Os desocupados, Susanna Helke, Virpi Suutari 

- A ilha dos garotos perdidos, Florence Jaugey 

- O tubo, Peter Entell 

- Oscar Niemeyer- o filho das estrelas, Henri Raillard 

- Ota Benga- um pigmeu na América, Alfeu França 

- Reconstrução, Irene Lusztig 

- Refúgio, Kim Longinotto, Ziba Mir-Hosseini 

- Por quê, Rada Sesic 

- Viva São João, Andrucha Waddington 

 

O ESTADO DAS COISAS 

- A vida em cana, Jorge Wolney Atalla 

- O jogo de Cuba, Manuel Martín Cuenca 

- Fujimori e Montesinos- o ditador e seu duplo, Yves Billon, Antônio Wagner 

- Gaudí na favela, Sérgio oksman 

- Injustiça, Ken Ferro 

- Jazz Visto, Julian Benedikt 

- João Pacífico- o caipira de São Paulo, Paulo Weidebach 

- O último vestígio, Paola Castillo 

- Mapas urbanos II- Recife dos poetas e compositores, Daniel Augusto 

- O Evangélio segundo Jesse Valadão, Joel Pizzini 

- O Teatro segundo Antunes Filho,- capítulo I: as origens de um artista, Amílcar Monteiro 

Claro 

- Lembre-se da chuva, Lucy Allwood 

- Samba Riachão, Jorge Alfredo 

- Jogo de Sombras, Chris Hilton 

- A lenda de Leigh Bowery, Charles Atlas 

- Timor Lorosae- o massacre que o mundo não viu, Lucélia Santos 

- Wai’a Rini, o poder do sonho, Divino Tserewahú 
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PROGRAMAS ESPECIAIS 

- Janela da alma, João Jardim 

- Marighella, retrato falado, Sílvio Tendler 

- 11 de setembro , New York City Independet Media Center 

- Carmen Miranda: bananas is my business, Helena Solberg 

- Glauces- estudo de um rosto, Joel Pizzini 

- Guerreira da luz, Monika Treut 

- Os catadores e eu, Agnes Varda 

- Procurando Busi, Robyn Hofmeyer 

- Moro no Brasil, Mika Kaurismäki 

- Sobras em obras, Michel Favre 

- Transformando a tragédia em guerra, Paper Tiger Tv Collective 

- VinteDez,  Francisco Cesar Filho, Tata Amaral 

- Sinceramente seu, Dumisani Phakathi 

 

RETROSPECTIVA BRASILEIRA- CINEMA NA TV 

- A mulher no cangaço, Hermano Penna 

- Arquitetura, a transformação do espaço, Walter Lima Jr. 

- Do sertão ao beco da Lapa- parte I, Maurice Capovilla 

- Exu, uma tragédia sertaneja, Eduardo Coutinho 

- O caso norte, João Batista de Andrade 

- O poder do machado de Xangô, Paulo Gil Soares 

- O último dia de Lampião, Maurice Capovilla 

- Os índios Kanela, Walter Lima Jr. 

- Retrato de classe, Gregório Bacic 

- Seis dias de Ouricuri, Eduardo Coutinho 

- Semana de arte moderna, Geraldo Sarno 

- Teodorico, o imperador do sertão, Eduardo Coutinho 

- Velho Chico, santo rio, Guga Oliveira 

- Wilsinho da Galiléia, João Batista de Andrade 

 

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL- ORSON WELLES 

- O caso Dominic por Orson Welles, Christophe Cognet 

- Orson Welles no país do Dom Quixote, Carlos Rodríguez 

- A linguagem de Orson Welles, Rogerio Sganzerla 

- A volta ao mundo com Orson Welles- parte I, Orson Welles 

- A volta ao mundo com Orson Welles- parte 2, Orson Welles 

- É tudo Vverdade, Orson Welles, Norma Foster, Bill Krohn, Myron Meisel, Richard Wilson 

- Nem tudo é verdade, Orson Welles 

- Verdade e mentiras de Orson Welles, Orson Welles 
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É TUDO VERDADE 2003 

 

A partir da oitava edição a participação de filmes nacionais na competição 

internacional sofre uma alteração, os ganhadores da competição nacional de longas e médias 

passaram a ir direto para a disputa internacional. E nesse ano, pela primeira vez um longa 

brasileiro triunfou nas duas categorias, o filme de Paulo Sacramento Prisioneiro da grade de 

ferro. Outra novidade da edição foi a extensão da Conferência de documentários para o Rio de 

Janeiro. Foram realizadas duas retrospectivas, uma nacional em homenagem a Eduardo 

Escorel e outra internacional em homenagem ao dinamarquês Jorgen Leth. 

 

Júri Nacional 2003 

- Consuelo Lins- jornalista e pesquisadora em documentários. 

- José Carlos Avellar- crítico de cinema e realizador que começou seus trabalhos nos anos de 

1960. 

- Lucas Bambozzi- videografista e documentarista que se consolidou nos anos de 1990. 

 

 

O prisioneiro da grade de ferro- Paulo Sacramento 
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 O documentário O prisioneiro da grade de ferro foi produzido a partir de uma oficina 

realizada pela equipe de filmagem com os presidiários e funcionários da Casa de Detenção de 

São Paulo, o Carandiru, que na época era o maior presídio da América Latina. O filme reúne 

os fragmentos captados pelos detentos para retratar os diferentes ambientes e atividades 

desenvolvidas no local, no ano anterior a desativação da penitenciária.  O diretor tenta 

interferir minimamente na edição e por isso a narração é construída de forma não linear. A 

intervenção do diretor aparece quando ele insere entrevistas e imagens feitas fora do 

Carandiru de forma profissional.  

O diretor de O prisioneiro da grade de ferro é o paulista Paulo Sacramento. Ele é 

montador, diretor e produtor paulista que estreou em 2002 na direção de longa-metragem com 

este documentário. Além disso, é autor dos curtas Ave e Juvenília  e montou Cronicamente 

inviável, de Sérgio Bianchi, e Amarelo manga, de Cláudio Assis. 

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
»O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Por uma hora a mais com você, Alina Marazzi 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA 

»O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

 

MENÇÃO HONROSA 

»Os melhores anos de nossas vidas, Andrea Pasquini 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA 

METRAGENS 

»Dormentes, Inês Cardoso 

 

MENÇÃO HONROSA 

»Aurora, Kiko Goifman, Jurandir Müller 

 

PRÊMIO ESTÍMULO AOS DIRETORES / MINISTÉRIO DA CULTURA 

»O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

»Recife/Sevilha, João Cabral de Melo Neto, Bebeto Abranches 

»Rio de Janeiro, Paschoal Samora 

 

PRÊMIO TV CULTURA DE DOCUMENTÁRIOS 2003 

»Geraldo José- O Som sem Barreira, Severino Dadá 

 

MENÇÃO HONROSA 
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»A ordem dos penitentes, Petrus Cariry 

 

PRÊMIO GNT BRASIL DOCUMENTA 

»Rio, um dia em agosto, Maria Augusta Ramos 

 

PRÊMIO ABD-SP (ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

»O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

 

PRÊMIO QUANTA PARA LONGA OU MÉDIA-METRAGEM BRASILEIRO 

»O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

 

PRÊMIO QUANTA PARA CURTA-METRAGEM BRASILEIRO  

»Dormentes, Inês Cardoso 

 

PRÊMIO VOX MUNDI DE ÁUDIO 

»Dormentes, Inês Cardoso 

 

PRÊMIO ESTÚDIOSMEGA 

»O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

 

PRÊMIO REVELAÇÃO MEGACOLOR 

»O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

SESSÃO DE ABERTURA- RIO DE JANEIRO 

- Comandante, Oliver Stone 

 

SESSÃO DE ABERTURA- SÃO PAULO 

- Nelson Freire, João Moreira Salles 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- LONGAS 

- Abílio Pereira de Almeida, Kiko Mollica 

- Carandiru, Rita Buzzar 

- Geraldo José- o Som sem Barreira, Severino Dadá 

- Meu tempo é hoje- Paulinho da Viola, Izabel Jaguaribe 

- O caso Mateucci, João Batista de Andrade 

- O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

- Os melhores anos de nossas vidas, Andrea Pasquini 

- Recife/Sevilha, João Cabral de Melo Neto, Bebeto Abranches 

- Rio, um dia em agosto, Maria Augusta Ramos 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- CURTAS 

- A ordem dos penitentes, Petrus Cariry 

- Aurora, Kiko Goifman, Jurandir Müller 

- Boi, Edu Felistoque, Nereu Cerdeira 

- Cadeias: da boca para fora, Celso Gomçalves 

- Cerrar a porta em filme, Pablo Lobato 

- Dormentes, Inês Cardoso 
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- O homem voa?, André Ristum 

- O Papa da Rulp: R. F. Luchetti, Carlos Adriano 

- O tempo e o vento, Sergio Roizenblit 

- Rua de Fevereiaro, Paschoal Samora 

- Visionário, Fernando Severo 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

- Meu corpo, Margareth Olin 

- Bola de neve, José Sánchez- Montes 

- Papai Boogie Woogie, Erik Bäfving 

- Brook por Brook, um retrato íntimo, Simon Brook 

- Derrida, Kirby Dick, Amy Ziering Kofman 

- Fleurette, Sérgio Tréfaut 

- Gabriel Orozco, Juan Carlos Martin 

- Eu costuma ser um cientista, Jay Rosenblat 

- O exílio em Sedan, Michaël Gaumnitz 

- Sol da manhã, Richard Gordon, Carma Hinton, Geremie r. Berné 

- Supérfluo, Erik Gandini 

- O dia que não vou esquecer, Kim Longinotto 

- Por uma hora a mais com você, Alina Marazzi 

- Tornamos a nos ver, Paula Rodriguez 

- Von Werra, Werner Schweizer 

 

O ESTADO DAS COISAS 

- Chame gente- a história do trio elétrico, Mini Kerti 

- Cotidiano da cidade, Luiz Eduardo Lerina 

- Conspiração ’58, Johan Löfstedt 

- Kuxa Kanema- o nascimento do cinema, Margarida Cardoso 

- Me erra!, Paola Leblanc 

- Mesa brasileira- capítulo I- o pão nosso de cada dia, Ricardo Miranda 

- Na lona, Wagner Morales 

- O vício da liberdade, Flávia Lins e Silva, Eduardo Vaisman, Vinícius Reis 

- Rogério Duprat- vida de músico, Pedro Vieira 

- Terra de Quilombo- espaços de liberdade, Renato Barbieri 

- Fidel- a história não contada, Estela Bravo 

 

PROGRAMAS ESPECIAIS 

- Impressão debaixo d’água, Leni Riefenstahl 

- Jenin... Jenin, Mohammad Bakri 

- Buda vivo, Clemens Kuby 

- No olho do furacão, Renato Tapajós, Toni Venturi 

- Robert Capa no amor e na guerra, Anne Makepeace 

 

RETROSPECTIVA BRASILEIRA- EDUARDO ESCOREL 

- 1930- o tempo de revolução, Eduardo Escorel 

- 35- o assalto ao poder, Eduardo Escorel 

- A Guerra Civil, Eduardo Escorel 

- Ato de violência, Eduardo Escorel 

- Bethênia bem perto- a propósito de um show, Eduardo Escorel 

- Chico Antônio, Eduardo Escorel 
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- Jubileu, Eduardo Escorel 

- O barão, Eduardo Escorel 

- O que eu vi, o que nós veremos, Eduardo Escorel 

- Primeira página, Eduardo Escorel 

- Rondon, o sentimento da terra, Eduardo Escorel 

- Ulysses, cidadão, Eduardo Escorel 

- Visão de Juazeiro, Eduardo Escorel 
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É TUDO VERDADE 2004 

 

 Em 2004 outro filme nacional repetiu o feito de O prisioneiro da grade de ferro, A 

alma do osso levou os prêmios de Melhor Documentário Brasileiro e internacional. Nesse ano 

o Festival é Tudo Verdade ganhou um novo e grande patrocinador, a Petrobrás. Para as 

sessões de homenagem foi reservada uma retrospectiva das obras do cineasta francês Jean 

Rouch e também uma mostra especial com dez documentários musicais brasileiros. Alguns 

desdobramentos do festival surgiram durante a nona edição, como a realização de sessões 

itinerantes no CCBB de Brasília e a criação do Programa É Tudo Verdade no Canal Brasil.  

 

Júri Nacional 2004 

- Zuenir Ventura- escritor. 

- Ana Luiza Azevedo- roteirista e diretora que começou nos anos de 1980 e integrou a Casa de 

Cinema de Porto Alegre. 

- Roberto Moreira- montador, cineasta e professor de cinema. 

 

A Alma do Osso- Cao Guimarães 

 O filme A alma do osso revela uma personagem que vive isolada em uma caverna 
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encravada em uma montanha de pedra no interior de Minas Gerias, Dominguinhos, de 72 

anos. O documentário é construído por meio de imagens que mostram a personagem principal 

executando diferentes tarefas do dia a dia, como cozinhar e limpar. Existem poucos momentos 

de fala da personagem. A primeira vista o filme parece influenciado pelo Cinema Direto, na 

tentativa de interferir o mínimo possível na realidade retratada, não há narração em voz over e 

há o mínimo possível de interação entre a personagem e o realizador. 

Cao Guimarães, o diretor dessa obra, nasceu em Minas Gerias em 1965. Ele é formado 

em Jornalismo e ao longo da carreira se dedicou à fotografia, ao cinema e à instalação. 

Suas obras são concebidas principalmente em relação a um cotidiano poético, manipulado 

para adquirir um novo significado. 

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
»A alma do osso, Cao Guimaraes  

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA 

»A alma do osso, Cao Guimaraes 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA 

METRAGEM 

»Abry, Joel Pizzini 

 

PRÊMIO TV CULTURA DE DOCUMENTÁRIOS 

»Livro para Manuelzão, Angelica del Nery  

 

MENÇÃO HONROSA 

»Abry, Joel Pizzini 

 

PRÊMIO ESTÍMULO AOS DIRETORES / MINISTÉRIO DA CULTURA 

»Carolina, Jeferson De 

»Do outro lado do rio, Lucas Bambozzi 

»Preto e branco, Carlos Nader  

 

PRÊMIO ABD-SP (ASSOSSIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

»O galante rei da boca, Alessandro Gamo e Luis Rocha Melo  

 

PRÊMIO QUANTA PARA LONGA OU MÉDIA-METRAGEM BRASILEIRO 

»A alma do osso, Cao Guimaraes 

 

PRÊMIO QUANTA PARA CURTA-METRAGEM BRASILEIRO  

»Abry, Joel Pizzini 

 

PRÊMIO VOX MUNDI DE ÁUDIO 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jornalismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fotografia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instala%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obra
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10192
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10192
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10113
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10158
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10113
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10101
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10152
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10116
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10157
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10192
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10113
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»Abry, Joel Pizzini 

 

PRÊMIO ESTÚDIOS MEGA 

»O galante rei da boca, Alessandro Gamo e Luis Rocha Melo 

 

PRÊMIO REVELAÇÃO MEGACOLOR 

»O galante rei da boca, Alessandro Gamo e Luis Rocha Melo 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

SESSÃO DE ABERTURA- RIO DE JANEIRO 

- A pessoa é para o que nasce, Roberto Berlinder 

 

SESSÃO DE ABERTURA- SÃO PAULO 

- Posto de controle, Yoav Shamir 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- LONGAS 

- A alma do osso, Cao Guimaraes 

- Do outro lado do rio, Lucas Bambozzi 

- Evandro Teixiera- instantâneos da realidade, Paulo Fontenelle 

- Mensageiros de luz- parteiras da Amazônia, Evaldo Moscarzel 

- O galante rei da boca, Alessandro Gamo e Luis Rocha Melo 

- Preto e branco, Carlos Nader 

- Tempo de resistência, André Ristum 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- CURTAS 

- Abry, Joel Pizzini 
- Carolina, Jeferson De 

- Eu vi o mundo... Ele começava no Recife, Mario Carneiro 

- Família Alântara, Daniel Solá Santiago, Lilian Solá Santiago 

- Lambe sujo, Gabriel Greeb, Paulo Dias, Marianna Monteiro 

- Livro para Manuelzão, Angelica del Nery 

- Sumiço do amigo invisível, Paola Barreto Leblanc 

- Porão, Fernando Mozart 

- Um café com o Miécio, Carlos Adriano 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

- Ewige Schönheit, Marcel Schwierin 

- Diga aos meus amigos que estou morto, Nino Kirtadze 

- Violência Doméstica, Frederick Wiseman 

- Fim de jogo- Kasparov e a máquina, Vikra, Jayanti 

- Jardim, Adi Brarash, Ruthie Shatz 

- Eisenstein e Meyerhold, um duplo retrato do interior da época, Galina Evtushenko 

- As pessoas de Angkor, Rithy Pahn 

- Pequenas vozes, Eduardo Carrillo 

- Raymunundo, Ernesto Ardito, Virna Molina 

- Story, Dana Ranga 

- The weather underground, Sam Green, Bill Siegel 

- Tintin e eu, Anders Hogsbro Ostergaard 

http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10113
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10157
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10157
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10192
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10152
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10157
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10116
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10113
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10101
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10158
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- Um instante da vida alheia, José Luis López- Linares 

 

FOCO LATINO-AMERICANO 

- Bazzoka: as batalhas de  Wilfredo Gómez, Mario Diaz 

- A canção de Pulque, Everardo González 

- O mal-estar supremo: retrato incessante de Fernando Vallejo, Luis Ospina 

- A tribo das palavras, Rodrigo Ivan Sepulveda 

- Olhos que se vêem: o cinema de Lombardi, José Ridoutt Polar 

- Trelew, Mariana Arruti 

 

O ESTADO DAS COISAS 

- Crítica em movimento, Kiko Mollica 

- A rede, Lutz Danmbeck 

- Descobrir, Ricardo Miranda 

- Entre sem bater. As duas vidas de Aparício Torelly, Barão de Itararé, Emílio Gallo 

- Como Arnold conquistou o Oeste, Alex Cooke 

- Esquadrões da morte- a escola francesa, Marie-Monique Robin 

- O ateliê de Luiza- arte rupestre na Brasil, Marcos Jorge 

- O rito de Ismael, Ari Cândido Fernandes 

- Obras da cidade, Sergio Augusto Andrade, Isabel Maria Hahn 

- Os arcturos, Thereza Jessouroun 

- Serra, Flavio Frederico 

- Vida de artista, João Batista de Andrade 

 

PROGRAMAS ESPECIAIS 

- Todas as garotas que já amei, Henrique Goldman 

- A paixão de Martins, Irene Langemann 

- Morte Dens, Jurandir Müller, Kiko Goifman 

- Neverkand: ascensão e queda do Exército de Libertação Symbionese, Robert Stone 

- A corporação, Jennifer Abbot, Mark Achbar 

- Os novos americanos, Steve James, Jerry Blumenthal, Gordon Quinn, Susan Aikin, Carlos 

Aparício, Renee Tajima-Pena, Indu Khrishman 

- Tocando o vazio, Kevin Macdonald 

 

RETROSPECTIVA BRASILEIRA- VER A MÚSICA 

- A voz e o vazio: a vez de Vassourinha, Carlos Adriano 

- Bethênia bem perto- a propósito de um show, Eduardo Escorel 

- Carmen Miranda: bananas is my business, Helena Solberg 

- Nelson Sargento, Estevão Ciavatta Pantoja 

- Os doces bárbaroos, Jom Tob Azulay 

- Meu tempo é hoje- Paulinho da Viola, Izabel Jaguaribe 

- Samba Riachão, Jorge Alfredo 

- Tim Maia, Flavio Tambellini 

 

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL- JEAN ROUCH 

- Crônicas de um verão, Jean Rouch 

- Jaguar, Jean Rouch 

- A pirâmide humana, Jean Rouch 

- Eu, um negro, Jean Rouch 

- Petit à petit, Jean Rouch 
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É TUDO VERDADE 2005 

 

Em 2005 o festival chegou a marca de dez anos, contando com fortes e consolidados 

correalizadores: Petrobrás, CCBB, Itaú Cultural, Sesc-SP, Riofilme, etc. Outra marca histórica 

alcançada nesse ano foi a inscrição de mais de 100 títulos na competição. Durante a edição 

foram lançados os livros O cinema do real, que traz a compilação de algumas palestras 

realizadas durante a Conferência, e É tudo verdade- reflexões sobre a cultura do 

documentário, com as colunas de Amir Labaki. Pela primeira vez uma diretora levou o 

prêmio nacional, Marília Rocha ganhou o prêmio de melhor documentário com Aboio. 

 

Júri Nacional 2005 

- Beatriz Barcellos- produtora cultural  

- Paulo Sacramento- documentarista vencedor do prêmio de Melhor Documentário Brasileiro 

no É Tudo Verdade com o filme Prisioneiro da Grade de Ferro. 

- Joel Pizzini- cineasta e documentarista que se consolidou nos anos de 1990. 

 

Aboio- Marília Rocha 

 Pelo segundo ano consecutivo um filme produzido em Minas Gerais foi vencedor na 
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categoria de melhor documentário brasileiro. A obra Aboio mostra uma realidade comum no 

interior do Brasil, principalmente de Minas Gerais, onde os homens conservam o costume de 

tanger o gado por meio de um canto conhecido como aboio. Em referência ao tempo e 

paisagem das catingas e semiáridos, o filme se compõe sem narração e com tempos mais 

expandidos, cadenciados pela música característica e pelos depoimentos dos vaqueiros. 

Marília Rocha, a primeira mulher a ser premiada com o prêmio de Melhor 

Documentário Brasileiro, nasceu em Minas Gerias em 1978. É mestre em Comunicação 

Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e dirigiu filmes como Aboio, Acácio e A 

falta que me faz. 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
»Ensaios, Michal Leszczylowski 

 

MENÇÃO HONROSA 

»O Liberace de Bagdá, Sean McAllister 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA 

»Aboio, Marília Rocha  

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO DE CURTA METRAGEM 

»Da janela do meu quarto, Cao Guimaraes  

 

PRÊMIO TV CULTURA DE DOCUMENTÁRIOS 

»Do luto à luta, Evaldo Mocarzel 

 

PRÊMIO QUANTA PARA LONGA-METRAGEM BRASILEIRO 

»Aboio, Marília Rocha 

 

PRÊMIO QUANTA PARA CURTA-METRAGEM BRASILEIRO  

»Da janela do meu quarto, Cao Guimaraes 

 

PRÊMIO VOX MUNDI DE ÁUDIO 

»Da janela do meu quarto, Cao Guimaraes 

 

PRÊMIO ABD-SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS)  

»Moacir - arte bruta, Walter Carvalho  

 

MENÇÃO HONROSA 

»Tudo sobre rodas, Sérgio Bloch  

 

PRÊMIO REVELAÇÃO MEGACOLOR 

»Moacir - arte bruta, Walter Carvalho 

 

http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/aboio/
http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/acacio/
http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/a-falta-que-me-faz/
http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/a-falta-que-me-faz/
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10863
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10896
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10886
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10747
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10354
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10886
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10747
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10747
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10660
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10636
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10660
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- SELEÇÃO OFICIAL 

 

SESSÃO DE ABERTURA- RIO DE JANEIRO 

- Vocação do Poder, Eduardo Escorel 

 

SESSÃO DE ABERTURA- SÃO PAULO 

- Por que lutamos, Eugene Jarecki 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- LONGAS 

- Aboio, Marília Rocha 

- Do luto à luta, Evaldo Mocarzel 

- Em trânsito, Henri Arraes Gervaiseau 

- Extremo Sul, Mônica Schiedt 

- Missionários, Cleisson Vidal, Andrea Prates 

- Moacir - arte bruta, Walter Carvalho  

- Tudo sobre rodas, Sérgio Bloch 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- CURTAS 

- Biografia do tempo, Marcos Pimentel 

- Da janela do meu quarto, Cao Guimaraes 

- O chapéu do meu avó, Julia Zakia 

- Operação cavalo de Tróia, Laura Faerman, Alex Weisz, Thiago Villas Boas 

- Paola, Eduardo Chaves de Oliveira 

- Senhora liberdade, Caco Souza 

- Veio, Adelina Pontual 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

- 19/20, Sebastián Menassé, Florencia Gemetro, Marianao Tealdi, carolina Golder 

- Um fábrica de decente, Thomas Balmes 

- Alias Alejandro, Alejandro Cardenas 

- O cérebro de Bush, Joseph Mealey, Michael Paradies Shoob 

- Limite de vidro: Tóquio invisível, Mohd Naguib Razak 

- Reis e extras. Entendendo a linguagem palestina, Azza El-Hassan 

- O mal-entendido colonial, Jean-Marie Teno 

- Lisboetas, Serge Tréfaut 

- Magia Russica, Yonathan Zur 

- Manon, Andre St-Pierre 

- Ensaios, Michal Leszczylowski 

- Sonhos de bola, César Meneghetti, Elisabetta Pandimiglio 

- O Liberace de Bagdá, Sean McAllister 

- O segredo alemão, Lars Johansson 

 

FOCO LATINO-AMERICANO 

- De menina a mãe, Florence Jaugey 

- O corredor. a história mínima de Erwin Valdebenito, Cristian Leighton 

- Episódios Sinfônicos, Victor Mares 

- Grissinopoli, Dario Doria 

- Relatos do cárcere, Guadalupe Miranda 

http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10886
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10354
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10660
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10636
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10747
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10863
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2005.php?op=show&index=10896
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- Venezuela bolivariana povo e luta da 4ª Guerra Mundial, Marcelo Andrade Arreaza 

 

O ESTADO DAS COISAS 

- Fábrica, Sergei Loznitsa 

- Frank Stella, Gustavo Moura 

- Em nome do pai, Nitza Kaboseos 

- Nobreza popular, Beth Formaggini 

- O som, as mãos e o tempo, Marcos Souza Mendes 

- Penetrando o meio, Ricardo Andrade 

- Membro fantasma, Jay Rosenblatt 

- A ponte sobre Tisa, Ileana Stanculescu 

- Sobreviventes- filhos da guerra de Canudos, Paulo Fontenelle 

- Paisagem urbana surrational I – “De Rerum Natura”, Torben Skjodt Jensen 

- O presidente versus Davidi Hicks, Curtis Levy 

- Tinta fresca, Ricardo Van Steen 

- Universo paralelo, Maurício Eça 

- Corvo, Esa Nissin 

- Estamira, Marcos Prado 

- Resgatando escombros, Margaret Loescher 

- A cor do amor, Maryam Keshavarz 

- 500 almas, Joel Pizzini 

- Sobre Bagdá, Sinan Antoon 

- Um tiro, Nurit Kedar 

- E assim por diante, Hosup Lee 

- Ato de fé. Alexandre Rampazzo 

- Dom Helder Câmara- o santo rebelde, Erika Bauer 

- Trem suburbano, Mayram Yusupova 

- O cárcere e a rua, Liliana Sulzbach 

- A revolução de concreto, Xiaolu Guo 

- O milagre de Berna- a verdadeira história, Sebastian Dehnhardt 

 

HORIZONTE 

- Selva do meu desejo, Roberto Athayde 

- Os cindo obstáculo, Jorgen Leth 

- O ister- Hölderlin por Heidegger, David Barison 

- Nenhum lugar em nenhuma parte, Jose Luis Torres Leiva 

- À luz pública, Mike Hoolboom 

- O foguete vermelho, Marja Pensala 

- Contagem regressiva, Audrius Stonys 

 

PROGRAMAS ESPECIAIS 

- Cosmópolis, Otávio Cury 

- São Paulo- retratos do mundo, Flavio Frederico 

- Autovidiografia, Djalma Limongi 

- Gatos empoleirados, Chris Marker 

- Doutores da alegria, Mara Mourão 

- Magia da selva, Simon Brook 

- Madrid II M , todos íamos nesse trem, Pedro Barbadillo 

- A escadaria, Jean- Xavier de Lestrade 

- Sonoroscópio SP, Kiko Goifman 
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RETROSPECTIVA 10! 

- A alma do osso, Cao Guimaraes 

- A negação do Brasil, Joel Zito de Araújo 

- A Pessoa é para o que nasce/ Born to Be Blind - Roberto Berliner 

- Abry, Joel Pizzini 

- Casa de cachorro, Thiago Villas Boas 

- Noel Field: a lenda de um espião, Werner Schweizer 

- O velho, a história de Luiz Carlos Prestes, Toni Venturi 

- O sem visão, Miroslav Janek 

- Geraldo Filme, Carlos Cortez  

- Nós que aqui estamos, por vós esperamos, Marcelo Masagão 

- Notícias de uma guerra particular, João Moreira Salles, Katia Lund 

- Sacrifício, de Erik Gandini, Tarik Saleh 

- Agosto - um momento antes da explosão, Avi Mograbi 

- Rocha que voa, Eryk Rocha 

- O prisioneiro da grade de ferro (autorretratos), Paulo Sacramento 

- Dormentes, Inês Cardoso 

- Férias prolongadas, Johan Van der Keuken 

 

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL- ROBERT DREW 

- Crise: por trás de um compromisso presidenciável, Robert Drew 

- Faces de Novembro, Robert Drew 

- De dois homens e uma guerra, Robert Drew 

- Jane, Robert Drew 

- Na estrada com Duke, Robert Drew 

- Primárias, Robert Drew 

- Sinal de tempestade, Robert Drew 

Fora yanques!, Robert Drew 

 

HOMENAGEM A FERNANDO BIRRI 

- Che: morte da utopia?, Fernando Birri 

- Jogue uma moeda, Fernando Birri 

- Marimbas, Vladimir Herzog 

- Subterrâneos, Marice Capovilla 

- O caso norte, João Batista de Andrade 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10192
http://www.bdetudoverdade.com.br/php/kino_docs/ficha2004.php?op=show&index=10113
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É TUDO VERDADE 2006 

 

Na edição de 2006 o grande vencedor nacional foi o documentário Caparaó, de Flávio 

Frederico. Nesse ano foi realizada uma homenagem ao crítico de cinema brasileiro Jean-

Claude Bernardet, que contou com uma mostra com os ensaios de arquivo e a participação 

dele na 6ª Conferência de Documentários. Outras homenagens foram dedicadas ao cineasta 

alemão Werner Herzog e ao brasileiro Jorge Bodansky, por meio de retrospectivas de suas 

obras. 

 

Júri 2006 

- Dorrit Harazin- jornalista com longa carreira em revistas nacionais e documentarista. 

- Newton Moreno- Ator e dramaturgo 

- Paulo Rufino- cineasta 

 

Caparaó- Flávio Frederico 

O documentário Caparaó retrata um movimento iniciado na Serra do Caparaó, divisa, 

que fica entre Espírito Santo e Minas Gerais, em agosto de 1966, por um grupo formado em 

sua maioria por ex-militares. Eles viviam em condições precárias na tentativa de preparar o 
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que seria o início de uma grande reação nacional contra o regime militar, instaurado após o 

golpe de 1964. A obra tem narrativa tradicional e bem explicativa, dividida em diferentes 

partes para tornar mais fácil a compreensão do tema. Outro recurso usada para elucidar o tema 

é a inserção de caracteres com informações. O filme é baseado em entrevistas, imagens atuais 

dos participantes e cenas de arquivo, além de trilha sonora.  

Flávio Frederico é nascido no Rio de Janeiro em 1969. Estudou Arquitetura e Cinema 

na Universidade de São Paulo. Realizou o longa Urbânia, sete curta-metragens e quatro 

documentários, entre eles, Caparaó. 

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL  

»O grande silêncio, Philip Groening  

   

MENÇÃO HONROSA  

»No buraco, Juan Carlos Rulfo 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA 

»Caparaó, Flávio Frederico 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA-

METRAGEM 

»Visita íntima,  Joana Nin 

 

MENÇÃO HONROSA 

»Uma história severina, Debora Diniz, Eliane Brum  

»De Glauber para Jirges, André Ristum 

 

PRÊMIO CANAL BRASIL 

»Rap, o canto da Ceilândia, de Adirley Queiros  

 

PRÊMIO ABD-SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

LONGA - Diário de Naná, de Paschoal Samora  

MENÇÃO HONROSA - Dia de festa e À margem do concreto 

 

 CURTAS - Uma história severina, Debora Diniz, Eliane Brum  

 MENÇÃO HONROSA - Dormente, Joel Pizzini  

 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

SESSÃO DE ABERTURA- RIO DE JANEIRO 

Menina, Sandra Werneck 
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SESSÃO DE ABERTURA- SÃO PAULO 

- Aarhus, Jorgen Leth 

- Svyato, Victor Kossakovsky 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- LONGAS 

- À margem do concreto, Evaldo Mocarzel 

- Atos de homens, Kiko Goifman 

- Caparaó, Flávio Frederico 

- Deus e o diabo em cima da muralha, Tocha Alves, Daniel Lieff 

- Dia de festa, Toni Venturi, Pablo Georgieff 

- Diário de Naná, de Paschoal Samora  

- Dona Helena, Dainara Toffoli 

- Hebert de perto, Roberto Berlinder, Pedro Brinz 

- O profeta das águas, Leopoldo Nunes 

- Pixote in memorian, Felipe Briso, Gilberto Topczewski 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA- CURTAS 

- BerlinBall, Anna Azevedo 

- De Glauber para Jirges, André Ristum 

- Dormente, Joel Pizzini  

- João do Vale- muita gente desconhece, Werinton Kermes 

- Passeios no recanto silvestre, Miriam Chnaiderman 

- Rap, o canto da Ceilândia, de Adirley Queiros  

- Sexo e claustro, Claudia Priscilla 

- Uma história severina, Debora Diniz, Eliane Brum  

- Visita íntima, Joana Nin 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

- O cabelo de Bethoven, Larry Weinstein 

- Cinco dias, Yoav Shamir 

- China blue, Micha Peled 

- Rio Congo, Thierry Michel 

- O grande silêncio, Philip Groening 

- El perro negro- histórias da Guerra Civil Espanhola, Péter Forgács 

- No buraco, Juan Carlos Rulfo 

- Guantánamo- as novas regras da guerra, Erik Gandini, Tarik Saleh 

- Quantas estradas, Jos de Putter 

- I de Índia, Sandhya Suri 

- Kha-Chee-Pae, Miroslav Janek 

- O campo de concentração, Rex Bloomstein 

- O amigo, Sara Rastegar 

- Descendentes, Ágota Varga 

- Irmãs na lei, Kim Longinotto, Florence Ayisi 

- Briga de rua, Marshall Curry 

- Os budas gigantes, Christian Frei 

 

FOCO LATINO-AMERICANO 

- Armando a Maradona, Javier Vazquez 

- Crônica de um sonho, Stefano Tinoni, Mariana Viñoles 

- Desvario, Julia Mariano 
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- A cor das olivas, Carolina Rivas 

- A história de Rosa, Florence Jaugey 

- Perspecplejia, David Albala 

- Seu sangue, Julian Larrea Arias 

 

O ESTADO DAS COISAS 

- Mate-os todos- história de um genocídio sem importância, David Hazan, Pierre Mezerrete 

- Aristide e a revolução sem fim, Nicolas Rossier 

- Vingue tudo, mas deixe um dos meus olhos, Avi Mograbi 

- Crianças de Beslan, Leslie Woodhead, Ewa Ewart 

- Minha vida como terrorista, Alexandre Oey 

- Desobedecer, Patricio Henriquez 

- Alguém tem um plano?, Lode Desmet 

- À sombra das palmeiras, Wayne Coles-Janess 

- Leila Khaled, sequestradora de avião, Lina Makboul 

- Ocupação: terra do sonho, Garret Scott, Ian Olds 

- Srebrenica: nunca mais?, Leslia Woodhead 

- Terror em Moscou, Dan Reed 

- O poder do pesadelo, Adam Curtis 

- Zarqawi- a questão terrorista, Patrice Barrat, Najat Rizk, Ranwa Stephan 

 

HORIZONTE 

- 53 cenas, Pekka Uotila 

- Cores, Csilla Szigeti 

- Morte no jardim do paraíso, Nurjahan Akhlaq 

- Eu deixei a Aquitaine, Laurent Roth 

- Leituras, Consuelo Lins 

- Lusco-fusco, Ricardo Freitas 

- Passagens e quebra-cabeças, Sarah Shamash 

- Taipei de 4 maneiras, C. jay Shih, Hsian-Fu Lu, Chun-Hsiung Wang, Chun-Hui Wu 

- A intimidade de estranhos, Eva Weber 

- Para Damasco, Jeppe Baandrup, Michael Madsen, Morten Kjems Juhl 

- Um dia para lembrar, Liu Wei  

 

PROGRAMAS ESPECIAIS 

- Arte da vida: descobrindo uma trilha. Um retrato íntimo de Peter Sellars, Marina 

Goldovskaya 

- Eu sou Charlin Chaplin, Jay Rosenblatt 

- Ouvindo imagens, Michel Favre 

- À procura de Mozart, Phil Grabsky 

- Léo e Zé, Angus Macqueen 

- As 1001 vidas de Lia Rodrigues, Luli Brazman 

- Operação lua, Willem Karel 

- Person, Marina Person 

- Rolling like a Stone, Stefan Berg, Magnus Gertten 

- Quem enterrou Paul MacCartney?, Wouter van Opdrop 

- O poço, Kristian Petri 

- Cidadão Jacaré, Petrus carity, Firmino Holanda 

 

HOMENAGEM A JEAN-CLAUDE BERNARDET 
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- A cia. cinematográfica Vera Cruz, Jean-Calude Bernardet, João Batista de Andrade 

- Crítica em movimento, Kiko Mollica 

- Eterna esperança, Jean-Calude Bernardet, João Batista de Andrade 

- Paulicéia fantástica, Jean-Calude Bernardet, João Batista de Andrade 

- São Paulo sinfonia cacofonia, Jean-Calude Bernardet 

- Território Crítico, Ricardo Miranda 

 

RETROSPECTIVA BRASILEIRA- JORGE BODANSKY 

- A propósito dos tristes trópicos, Jorge Bodansky, Patrick Menget, Jean-Pierre Beaurenaut 

- Amazônia, o último Eledorado, Jorge Bodansky 

- Aventuras de Igor na Antártida, Jorge Bodansky 

- Caminhos de Valderez, Jorge Bodansky 

- Era uma vez Iracema, Jorge Bodansky 

- Hitler terceiro mundo, José Agripino de Paula 

- Igreja dos oprimidos, Jorge Bodansky, Helena Salem 

- Iracema, uma transa amazônica, Jorge Bodansky, Orlando Senna 

- Jarí, Jorge Bodansky, Wolf Gauer 

- Os mucker, Jorge Bodansky, Wolf Gauer 

- Surfista de trem, Jorge Bodansky 

- Terceiro milênio, Jorge Bodansky, Wolf Gauer 

- Volkswagen: operários na Alemanha e no Brasil, Jorge Bodansky, P. Braune, Wolf Gauer 

 

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL- WERNER HERZOG 

- Homem urso, Werner Herzog 

- Fata Morgana, Werner Herzog 

- O grande êxtase do entalhador Steiner, Werner Herzog 

- Sinos do abismo: fé e superstição na Rússia, Werner Herzog 

- Juliana cai na selva, Werner Herzog 

- Lições da escuridão, Werner Herzog 

- O pequeno Dieter precisa voar, Werner Herzog 

- Meu melhor inimigo, Werner Herzog 

- O diamante branco, Werner Herzog 

- Além do infinito azul, Werner Herzog 

 

ATIVIDADES PARALELAS 

- Crítico/ Obra em construção, Kleber Mendonça Filho 

- Memória e história em “Utopia e barbárie”, Sílvio Tendler 

 

 

 

  



160 

 

  

 
 

É TUDO VERDADE 2007 

 

A partir dessa edição o prêmio oferecido ao Melhor Documentário Brasileiro passou a 

se chamar Prêmio CPFL Energia. Por meio de uma parceria com essa empresa, iniciada no 

ano anterior, foi possível oferecer o maior prêmio entre os festivais nacionais: 100 mil reais. 

Três diretores levaram o prêmio, João Sodré, Maíra Buhler e Paulo Pastorelo, com o filme 

Elevado 3.5. A Conferência de Documentários debateu principalmente a ética das filmagens 

em digital, principalmente por meio de pequenas câmeras. Nas retrospectivas foram 

homenageados o brasileiro Linduarte Noronha e o polonês Krzysztof Kielowski. Outra 

parceria importante foi acertada com a companhia telefônica Oi, que ampliou o circuito de 

mostras no Rio de Janeiro. 

 

Júri Nacional 2007 

- Maria Dora Mourão- professora de cinema e membro da Sociedade Brasileira de Estudos de 

Cinema e Audiovisual. 

- Carlos Nader- editor, documentarista e videomaker que iniciou sua carreira nos anos de 1980. 

- José Joffily- ator, roteirista e diretor de cinema que inciou sua carreira nos anos de 1970. 
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Elevado 3.5 - João Sodré, Maíra Bühler, Paulo Pastorelo 

Elevado 3.5 é um documentário sobre a vida de pessoas que moram, trabalham e 

circulam ao longo do Elevado Costa e Silva, também conhecido como Minhocão, uma via 

elevada que atravessa a região central de São Paulo. A obra se constrói principalmente por 

meio das entrevistas com as personagens representadas, as imagens da metrópole e em 

algumas imagens de arquivo do local. A trilha sonora tem papel fundamental para dar um 

caráter mais intimista ao filme. 

Dois dos diretores de Elevado 3,5 não são cineastas por formação, sendo na verdade 

arquitetos. Nascido em São Paulo em 1978, João Sodré, formou-se em Arquitetura pela 

Universidade de São Paulo e depois da experiência com Elevado 3,5 dirigiu outro 

documentário PMR 29: vinte e nove minutos com Paulo Mendes da Rocha. Paulo Pastorelo, 

também paulista, é formado em Arquitetura e mestre em Estudos Cinematogrícos e 

Audiovisuais pela Universidade de Sorbonne, na França; dirigiu também os documentários 

Vila Nova Cachoeirinha e Tokiori. Já Maíra Bühler paulista formada em Ciências Sociais pela 

Universidade de São Paulo e mestre em Antropologia Social. Ela foi assistente de roteiro em 

O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Cao Hamburger e dirigiu documentários, 

como A Aranha Vive Daquilo que Tece. 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

» Manhã no mar, Inês Thomsen 

 

MENÇÃO HONROSA 

» O mosteiro, Pernille Rose Gronkjaer 

» Perdedores e ganhadores, Michael Loeken, Ulrike Franke 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL DE CURTA 

METRAGEM 

» My eyes, Erlend E.Mo  

 

MENÇÃO HONROSA  

» Falta-me, Claudia Varejão 

 

PRÊMIO CPFL ENERGIA- MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO 

BRASILEIRA 
» Elevado 3.5 ,João Sodré, Maíra Buhler e Paulo Pastorelo  

 

MENÇÃO HONROSA 

»  Nas terras do Bem-Virá, Alexandre Rampazzo 

»  Longo amanhecer - cinebiografia de Celso Furtado, José Mariani 

http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/joao-sodre
http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/maira-buhler
http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/paulo-pastorelo
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MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA 

METRAGEM 

» Capistrano no quilo, Firmino Holanda 

 

PRÊMIO AQUISIÇÃO CANAL BRASIL DE INCENTIVO AO CURTA METRAGEM 

» O homem da árvore, Paula Mercedes 

 

PRÊMIO ABD-SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) e 

MEGACOLOR 

» Hibakusha: herdeiros atômicos no Brazil, Mauricio Kinoshita 

 

PRÊMIO EMBAIXADA DA FRANÇA 

» Elevado 3.5, João Sodré, Maíra Buhler e Paulo Pastorelo 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

SESSÃO DE ABERTURA- SÃO PAULO 

- Adeus, América, Sergio Oksman 

 

ABERTURA DE ABERTURA- RIO DE JANEIRO 

- Santiago, João Moreira Salles 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA - LONGAS 

- Construção, Cristiano Burlan 

- Descaminhos, Marília Rocha, Luiz Felipe Fernandes, Alexandre Baxter, João Flores, Maria 

de Fátima Augusto, Leandro HBL, Armando Mendz, Cristiano Abud 

- Elevado 3.5, João Sodré, Maíra Bühler, Paulo Pastorelo 

- Lutzenberger: for ever gaia, Frank Coe, Otto Guerra 

- Maria Bethânia - pedrinha de Aruanda, Andrucha Waddington 

- Nas terras do Bem-Virá, Alexandre Rampazzo 

- O longo amanhecer - cinebiografia de Celso Furtado, José Mariani 

 

  COMPETIÇÃO BRASILEIRA - CURTAS 

- Capistrano no quilo, Firmino Holanda 

- Hibakusha: herdeiros atômicos no Brasil, Mauricio Kinoshita 

- O desafio de Zezão, Patricia Cornils 

- O homem da árvore, Paula Mercedes 

- Porto Alegre de Quintana, Fabiano de Souza, Gilson Vargas 

- Resistir, Caco Souza 

- Stela do Patrocínio – a mulher que falava coisas, Marcio de Andrade 

- Um bom negócio, Eduardo Duwe 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL - LONGAS 

- Uma mãe trabalhadora, Limor Pinhasov 

- Três camaradas, Masja Novikova 

- Para sempre, Heddy Honigmann 

- Fantasmas de Abu Ghraib, Rory Kennedy 

- Como se faz, Marcel Lozinski 
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- A cidade dos fotógrafos, Sebastián Moreno 

- O fugitivo: a verdade sobre Hassan, Jean-Daniel Lafond 

- Logo existo, Graça Castanheira 

- Perdedores e ganhadores, Michael Loeken, Ulrike Franke 

- Manhã no mar, Ines Thomsen 

- Fabricando polêmica - desmascarando Michael Moore, Debbie Melnyk, Rick Caine 

- O mosteiro, Pernille Rose Grønkjær 

- Mate a mensageira, Mathieu Verboud, Jean-Robert Viallet 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL - CURTAS 

- Cidade adormecida, Enrique Rodríguez, Moncho Fernández 

- Numa boa posição, Nancy Brandt 

- Falta-me, Cláudia Varejão 

- De Beirute para... Aqueles que nos amam, coletivo /collective  

- Meus olhos, Erlend E. Mo 

- Neve avermelhada, Tamara Taddeo 

- Monsieur Borges e eu, Jasmin Gordon 

- Nova Babilônia de Constant, Victor Nieuwenhuijs, Maartje Seyferth 

- Um dia de neve, Hossein Jehani 

- Noite mágica, Jouni Hiltunen 

- Esquecido retrato interior - Vakhtang Kuntsev-Gabashvili  

 

HORS CONCOURS  

- Anatoly Rybakov: a história russa, Marina Goldovskaya 

- Iraque em fragmentos, James Longley 

- Acampamento de Jesus, Heidi Ewing, Rachel Grady 

- O engenho de Zé Lins, Vladimir Carvalho 

- Você vai atuar esta noite?, Torben Skjødt Jensen, Ulf Peter Hallberg  

  

O ESTADO DAS COISAS  

- 11 de Setembro: a verdade urge, Ray Nowosielski 

- Bloqueio, Sergei Loznitsa 

- Cine manifest, Judy Irola 

- De tempos em tempos, Ana Johann 

- Cortina de açúcar, Camila Guzmán Urzúa 

- Erdman e Stepanova: um casal sob Stálin, Galina Evtushenko 

- Hércules 56, Silvio Da-Rin 

- KollaSuyo – a guerra do gás, Pedro Dantas 

- A filha do general, María Elena Wood 

- Papel não embrulha brasas, Rithy Panh 

- Meu primeiro contato, Mari Corrêa, Karané Ikpeng 

- Pixinguinha e a velha guarda do samba, Thomaz Farkas, Ricardo Dias 

- Salvando o jazz, Leslie Woodhead 

- Vozes de Bam, Aliona Van Der Horst, Maasja Ooms 

- Inimigos da felicidade, Eva Mulvad, Anja Al-Erhayem 

- Quem tem medo de Ngugi?, Manthia Diawara 

- Diários de Beirute: verdades, mentiras e vídeos, Mai Masri  

  

FOCO LATINO-AMERICANO  

- Alguma Tristeza, Juan Alejandro Ramírez 



164 

 

  

- Caroneiros, Martina Rupp 

- Catadores de papel, Ernesto Livon-Grosman 

- O coração, Diego García-Moreno 

- O tempo que resta, Jose Luis Torres Leiva 

- Super amigos, Arturo Perez Torres 

- Aqueles que deixei para trás, Lisandro Perez-Rey  

 

HORIZONTE 

- O pontapé, Andres Veiel 

- Kobe, Rainer Komers 

- Cidade radiante, Gary Burns, Jim Brown 

- Stone time touch, Garine Torossian 

- Tarachime, Naomi Kawase 

- Uku ukai, Audrius Stonys 

- O tempo do adeus, Mehdi Sahebi  

   

HOMENAGEM: LINDUARTE NORONHA 

- A cabra na região semi-árida, Capra Hircus, Rucker Vieira 

- Aruanda, Linduarte Noronha 

- Aruanda visto por Linduarte Noronha, Geraldo Sarno 

- O cajueiro nordestino, Linduarte Noronha 

- O homem de areia, Vladimir Carvalho 

- O salário da morte, Linduarte Noronha 

- Os romeiros da guia, João Ramiro Mello, Vladimir Carvalho 

- Parahyba mulher macho, Tizuka Yamasaki  

 

  

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL: KZYSZTOF KIESLOWSKI  

- Meu Kieslowski, Irina Volkova 

- Primeiro amor, Krzysztof Kieslowski 

 

IDFA, 20 

- Pesadelo de Darwin, Hubert Sauper 

- A realidade de Jan Vrijman, Fabie Hulsebos  

 

PROJEÇÕES ESPECIAIS 

- Handerson e as horas, Kiko Goifman 

- Histórias do Rio Negro, Luciano Cury 

- O mundo em duas voltas, David Schürmann 

- Sempre no meu coração, Andrea Pasquini 

- O planeta, Linus Torell, Johan Söderberg, Michael Stenberg  

 

MOSTRA JAY ROSENBLATT  
- Temo que sim, Jay Rosenblatt 

- Restos humanos, Jay Rosenblatt 

- Só queria ser alguém, Jay Rosenblatt 

- Eu costumava ser um cineasta, Jay Rosenblatt 

- Membro fantasma, Jay Rosenblatt 

- De joelhos, Jay Rosenblatt  
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O MELHOR DOS FESTIVAIS FRANCESES  

- Glenn Gould- além do tempo, Bruno Monsaingeon 

- Il fare politica: crônica da toscana vermelha, Hugues Le Paige 

- Eles não morreram, mas foram todos Aaetados, Marc-Antoine Roudil, Sophie Bruneau 

- A filha do juiz, William Karel 

- A travessia, Elisabeth Leuvrey 

- Por um de meus dois olhos, Avi Mograbi 

- Em direção a Mathilde , Claire Denis 

- Viagem em sol maior, Georgi Lazarevski  

   

PROJEÇÕES DA 7ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRIO  

- A pessoa é para o que nasce, Roberto Berliner 

- Aparte, Mario Handler 

- Route 181, fragmentos de uma viagem na Palestina-Israel, Eyal Sivan, Michel Khleifi 

- Reis e extras. À caça de uma imagem palestina, Azza El-Hassan 

-  Nuremberg: os nazistas encaram seus crimes, Christian Delage 

- Iracema, uma transa amazônica, Jorge Bodanzky, Orlando Senna 

- Serras da desordem, Andrea Tonacci 
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É TUDO VERDADE 2008 

 

Nessa edição do festival o número de espectadores ultrapassou a marca de 31 mil. O 

ganhador do prêmio de Melhor Documentário Brasileiro foi o filme Pan-cinema permanente, 

de Carlos Nader. As homenagens naquele ano foram dedicadas a temáticas específicas, na 

retrospectiva internacional foram exibidos os dez filmes que marcaram o mundo e na 

retrospectiva nacional foram exibidos documentários experimentais brasileiros. Naquela 

edição foi lançado o longa documental de Amir labaki, 27 cenas sobre Jorgen Leth, que 

retrata o trabalho do cineasta dinamarquês. 

 

Júri Nacional 2008 

- Renato Barbieri- cineasta que iniciou sua carreira nos anos de 1980. 

- Vânia Debs- professora de cinema e montadora, que atua principalmente junto aos cineastas 

pernambucanos na nova geração.  

- Beatriz Kushnir- historiadora 

 

Pan-cinema permanente- Carlos Nader 

O documentário Pan-cinema permanente retrata o poeta e letrista baiano Waly 
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Salomão (1943-2003). A figura criativa de Waly influenciou amigos como Antonio Cícero, 

Caetano Veloso, e o próprio diretor do documentário, Carlos Nader, que filmou o poeta por 

quase 15 anos. O filme é constrói uma narrativa com caráter poético, por meio da mescla de 

vários discursos da própria personagem, filmados em momentos diferentes, com imagens de 

arquivo e entrevistas com pessoas que conheceram Waly.  

O diretor Carlos Nader é natural de São Paulo e nasceu em . Ele é cineasta desde os 

anos 90, e produziu vídeos experimentais, documentários e cinema comercial, como o filme 

Jean Charles. O cineasta é tido como um dos principais ensaístas do audiovisual brasileiro 

por suas imagens fragmentadas. 

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
» Cosmonauta Polyakov ,Dana Ranga 

» Apenas um odor, Maher Abi Samra 

 

PRÊMIO CPFL ENERGIA- MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO 

BRASILEIRA 
» Pan-cinema permanente, Carlos Nader 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Simonal – ninguém sabe o duro que dei, Claudio Manuel, Micael Langer, Calvito Leal 

» O aborto dos outros, Carla Gallo 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA 

METRAGEM 

» Remo Usai – um músico para o cinema, Bernardo Uzeda 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Dossiê Rê Bordosa, César Cabral 

 

PRÊMIO AQUISIÇÃO CANAL BRASIL DE INCENTIVO AO CURTA METRAGEM 

» Remo Usai – um músico para o cinema, Bernardo Uzeda 

 

PRÊMIO MEGACOLOR e ESTÚDIOS MEGA 

» Remo Usai – um músico para o cinema, Bernardo Uzeda 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 
 

SESSÃO DE ABERTURA- RIO DE JANEIRO 

- Sem fim à vista, Charles Fergouson 

 

SESSÃO DE ABERTURA- SÃO PAULO 

- Stranded, Gonzalo Arijon 
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COMPETIÇÃO BRASILEIRA - LONGA E MÉDIA 

- Dia dos pais, Julia Murat, Leonardo Bittencourt 

- João, André Iki Siqueira, Beto Macedo 

- O aborto dos outros, Carla Gallo 

- O tempo e o lugar, Eduardo Escorel 

- Simonal - ninguém sabe o duro que dei, Claudio Manoel, Laudio Manoel, Micael Langer, 

Calvito Leal 

- Sumidouro, Cris Azzi 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA - CURTA 

 - Beijo na boca maldita, Yanko Del Pino 

- Clarita, Thereza Jessouroun 

- Dossiê Rê Bordosa, Cesar Cabral 

- Ivy Katu - terra sagrada, Eduardo Duwe 

- Mar de dentro, Paschoal Samora 

- O menino e o bumba - Patricia Cornils 

- Ocidente, Leonardo Sette 

- Remo Usai - um músico para o cinema, Bernardo Uzeda 

- Solidão pública, Daniel Aragão 

- Solitário anônimo, Debora Diniz 

- Tarabatara, Julia Zakia 

  

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL - LONGA E MÉDIA 

- Ao lado, Stéphane Mercurio 

- Anna, sete Aanos no front, Masha Novikova 

- Cosmonauta Polyakov, Dana Ranga 

- GLASS: retrato em 12 partes, Scott Hicks 

- Fengming - memórias de uma chinesa, Wang Bing 

- Me abrace forte e me deixe ir, Kim Longinotto 

- Operação cineasta, Nina Davenport 

- Phyllis e Harold, Cindy Kleine 

- Porta 12, Pablo Tesoriere 

- Sete instantes, Diana Cardozo 

- Os não mortos, Brian Hill 

- Descrição de uma memória, Dan Geva 

- Subindo o Rio Amarelo, Yung Chang 

- Também queremos as rosas, Alina Marazzi 

- Depois do rei, Michael Skolnik 

  

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL - CURTA 

- & etc., Claudia Clemente 

- 52%, Rafal Skalski 

- Cineasta iniciante, Jay Rosenblatt 

- Apenas um odor, Maher Abi Samra 

- OP.1207-X, Luciana Julião 

- Salim Baba, Tim Sternberg 

- O lugar, Alexandre O. Philippe 

- Urzdon: território da solidão, Maria Kozlova 

- Como me tornei um guia de turismo, Jan Peters  
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-MOSTRA ESPECIAL: VIDAS BRASILEIRAS  

- A paixão segundo Callado, José Joffily 

- Coração vagabundo, Fernando Grostein Andrade 

- Histórias cruzadas, Alice de Andrade 

- Paulo Gracindo - O Bem-Amado, Gracindo Junior 

- Procura-se, Rica Saito 

- Waldick, sempre no meu coração, Patrícia Pillar 

 

O ESTADO DAS COISAS 

- American psyche, Paul Van Den Boom 

- Bruna, Nili Tal 

- Darfur urgente, Ted Braun 

- De braços abertos, Bel Noronha 

- Um segundo olhar - Social Club Buena Vista, Carsten Möller 

- A estação de trem de Gdanski, Maria Zmarz-Koczanowicz 

- Entre a luz e a sombra, Luciana Burlamaqui 

- Hóspedes da noite, Licínio Azevedo 

- Minha Palestina, Nadine Naous 

- Lakshmi e eu, Nishtha Jain 

- O sistema Putin, Jean-Michel Carré 

- Amor mecânico, Phie Ambo 

- Moro na Tiradentes, Henri Arraes Gervaiseau, Claudia Mesquita 

- A música de meu pai, Igor Heitzmann 

- O sonho de Tilden, Moara Rossetto Passoni 

- O útimo Kuarup Branco, Bhig Villas Bôas 

- Quem matou Sérgio Vieira de Mello?, Amal Moghaizel 

- Quilombo, do campo grande aos Martins, Flavio Frederico 

- Tirando o capuz: viagem ao mundo da tortura, Patricio Henriquez 

- Stalags - holocausto & pornografia em Israel, Ari Libsker 

- O caça-ditador, Klaartje Quirijns 

- Os últimos dias de Yasser Arafat, Sherine Salama 

- O dilema humanitário de James Orbinski, Patrick Reed  

 

FOCO LATINO-AMERICANO 

- Bajo Juárez, Alejandra Sánchez Orozco, José Antonio Cordero 

- A construção de uma cidade, Nestor Frenkel 

- O círculo, José Pedro Charlo, Aldo Garay 

- No país dos saxofones, Sonia Goldenberg 

- Circunstâncias especiais, Marianne Teleki 

- Terra vermelha, Ramiro Gómez 

- Tigre de papel, Luis Ospina  

 

HORIZONTE 

- Das ruínas a rexistência, Carlos Adriano 

- Viagem, Anastasia Lapsui, Markku Lehmuskallio 

- Miss Universo 1929 - Lisl Goldarbeiter, uma rainha em Viena, Peter Forgacs 

- Filme-diário - eu tinha 12 Anos em 1956, Boglárka Edvy, Sándor Silló 

- Cenas da caça ao javali, Claudio Pazienza 

- Poeira, Hartmut Bitomsky 
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- Além dos trilhos, Wang Bing 

   

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL: 10 DOCUMENTÁRIOS QUE ABALARAM O 

MUNDO  

- Em nome da liberdade, Hussein Torabi 

- Tiros em Columbine, Michael Moore 

- Morte de uma nação: a conspiração timorense, David Munro, John Pilger 

- A dor e a piedade, Marcel Ophüls 

- McDifamação, Franny Armstrong 

- Minamata: a vitória das vítimas, Tsuchimoto Noriaki 

- A revolução não vai passar na TV, Kim Bartley, Donnacha O’Briain 

- A tênue linha da morte, Errol Morris 

- O triunfo da vontade, Leni Riefenstahl 

  

RETROSPECTIVA DO DOCUMENTÁRIO EXPERIMENTAL BRASILEIRO 

- A velha a fiar, Humberto Mauro 

- Céu sobre água, José Agrippino de Paula 

- Chapeleiros, Adrian Cooper 

- Cinema inocente, Julio Bressane 

- Congo, Arthur Omar 

- Conversas no Maranhão, Andrea Tonacci 

- Dormente, Joel Pizzini 

- Dr. Dyonélio, Ivan Cardoso 

- Juvenília, Paulo Sacramento 

- Lavra-Dor, Paulo Rufino, Ana Carolina 

- Le Hasard, Antonio Dias 

- O fim da viagem, Carlos Nader 

- O porto de Santos, Aloysio Raulino 

- Parabolic People, Sandra Kogut 

- Poesia é uma ou duas linhas e por trás uma imensa paisagem, João Moreira Salles 

- São Paulo, a sinfonia da metrópole, Adalberto Kemeny, Rodolpho Rex Lustig 

- São Paulo, sinfonia e cacofonia, Jean-Claude Bernardet 

- Semi-ótica, Antonio Manuel 

- Sopro, Cao Guimarães, Rivane Neuenschwander 

- Triste trópico, Arthur Omar 

- Tudo é Brasil, Rogério Sganzerla 

- Vera Cruz, Rosangela Rennó 

- Wholes, A. S. Cecílio Neto 

 

 PROJEÇÕES ESPECIAIS 

 - Conversas com Billy Wilder, Volker Schlöndorff 

- Geração 68, Simon Brook 

- Na sombra da lua, David Sington 

- Jimmy Carter – o homem de Plains, Jonathan Demme 

- Cidadão Havel, Pavel Koutecky, Miroslav Janek 

- Luz branca/Chuva negra, Steven Okazaki 

 

HOMENAGENS 

- A voz de Bergman, Gunnar Bergdahl 

- Cândido Portinari: um pintor de Brodósqui, João Batista de Andrade   
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- Ingmar Bergman; intermezzo, Gunnar Bergdahl 

- O rosto de Karin, Ingmar Bergman 

- Liberdade de imprensa, João Batista de Andrade   

- Linha de montagem, Renato Tapajós   

- O olhar de Michelangelo, Michelangelo Antonioni   

- O gigante, Mario Civelli   

   

PROGRAMAS ESPECIAIS- ROUND MIDNIGHT  

- Joy Division, Grant Gee 

- Palavras de conselho - na estrada com William S. Burroughs, Lars Movin, Steen Moller 

Rasmussen 

 

8ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRIO 

"O DOCUMENTÁRIO EXPERIMENTAL" 

- Tudo é Brasil, Rogério Sganzerla 

- A alma do osso, Cao Guimarães 

- Os cinco obstáculos, Lars Von Trier, Jorgen Leth 
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É TUDO VERDADE 2009 

 

 A décima quarta edição contou com uma alteração significativa com a realização de 

duas edições no mesmo ano, uma em abril e outra em setembro. Outra alteração importante 

foi a queda nos recursos para a realização do festival. Por causa da recessão econômica que 

tomou o mundo e também o Brasil o evento contou com um terço a menos dos investimentos 

da edição anterior. A primeira edição do ano de 2009 foi dedicada às mostras competitivas e o 

vencedor da disputa nacional foi o filme Cidadão Boilesen, de Chain Litewski. Nesse 

momento também foi realizada uma retrospectiva do cineasta israelense Avi Mograbi. Já na 

segunda edição do ano foi a vez de homenagear o cineasta francês Louis Malle e o cineasta 

brasileiro Paulo César Saraceni. A realização do festival em dois momentos foi importante 

para aumentar o público de cada documentário em cerca de 50%. 

 

Júri Nacional 2009 

- Ricardo Miranda- montador e diretor de cinema que iniciou a carreira nos anos de 1960. 

- Lina Chamie- cineasta e documentarista que se tornou conhecida nos anos de 1990. 

- Aloysio Paulino- diretor de fotografia e cineasta que começou sua produção na década de 

1970. 



173 

 

  

 

Cidadão Boilesen- Chaim Litewski 

 O documentário Cidadão Boilesen coloca em cena uma perspectiva particular do 

regime militar no Brasil, que vigorou de 1964 a 1985. O filme escolhe mostrar não as vítimas 

ou os mártires, mas um dos inimigos: Henning Boilesen, um empresário de origem 

dinamarquesa que coordenou o financiamento à repressão militar. Para contar essa história, o 

filme dá um tom mais moderno à narrativa clássica, unindo diferentes vozes over à uma 

colagem rápida de depoimentos, informações oficiais, cenas de filmes, imagens de arquivo e 

trilha sonora animada.  

Chaim Litewski nasceu em 1954 no Rio de Janeiro. Graduou-se em cinema na 

Inglaterra e fez trabalhos para a TV Globo, BBC (Grã Bretanha), RAI (Italia), CBC (Canadá), 

NBC (EUA) e RTP (Portugal). Atualmente é o chefe do departamento de TV nas Nações 

Unidas em Nova York. 

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
» VJs de Mianmar – notícias de um país fechado, Anders Høgsbro Østergaard 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Segundas sangrentas e tortas de morango, Coco Schrijber 

» René, Helena Treštíková 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

» Arrancando a alma, Barbara Klutinis 

 

MENÇÃO HONROSA 

» La Chirola, Diego Mondaca 

» Escravos, Hanna Heilborn, David Aronowitsch 

 

PRÊMIO CPFL ENERGIA- MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO 

BRASILEIRA 
» Cidadão Boilesen, Chaim Litewski 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Corumbiara, Vincent Carelli 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA 

METRAGEM 

» Leituras cariocas, Consuelo Lins 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Dossiê Rê Bordosa, César Cabral 

http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/chaim-litewski
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PRÊMIO AQUISIÇÃO CANAL BRASIL DE INCENTIVO AO CURTA METRAGEM 

» Nello‘s, André Ristum 

 

PRÊMIO ABD - SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

CURTA METRAGEM 

» Ser tão, Luiz Guilherme Guerreiro 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Nello‘s, André Ristum 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

  

SESSÃO DE ABERTURA EM SÃO PAULO  

- Celeste, Aloysio Raulino 

- Cartas ao Presidente, Petr Lom 

  

SESSÃO DE ABERTURA NO RIO DE JANEIRO 

- Domingos, Maria Ribeiro  

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA - LONGA E MÉDIA 

- A chave da casa, Paschoal Samora, Stela Grisotti   

- Cidadão Boilesen, Chaim Litewski 

- Cildo, Gustavo Rosa de Moura 

- Corumbiara, Vincent Carelli   

- Garapa, José Padilha   

- Moscou, Eduardo Coutinho   

- Sobreviventes, Miriam Chnaiderman, Reinaldo Pinheiro  

  

COMPETIÇÃO BRASILEIRA - CURTA 

- A arquitetura do corpo, Marcos Pimentel   

- A casa dos mortos, Debora Diniz   

- Chapa, Tatiana Toffoli   

- Confessionário, Leonardo Sette 

- Leituras cariocas, Consuelo Lins   

- Nello‘s, André Ristum 

- No tempo de Miltinho, André Weller   

- Samba de quadra, Gustavo Mello, Luiz Ferraz   

- Ser tão, Luiz Guilherme Guerreiro  

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL - LONGA E MÉDIA  

- Tudo é relativo, Mikala Krogh 

- Am I black enough for you - a história de Billy Paul, Göran Olsson 

- Além do jogo, Jos de Putter 

- Segundas sangrentas & tortas de morango, Coco Schrijber 

- VJs de Mianmar - notícias de um país fechado, Anders Høgsbro Østergaard 

- O esquecimento, Heddy Honigmann 

- Esquecido papai, Rick Minnich, Matt Sweetwood 

- Perturbados - Kazuhiro Soda 
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- Retorno a Fortin Olmos, Patricio Coll, Jorge Goldenberg 

- René, Helena Trestikova 

- Tias duronas, Kim Longinotto 

- Problema é comigo, Juliette Veber  

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL - CURTA-METRAGEM  

- Coração negro, Ada Bligaard SØby 

- Chirola, Diego Mondaca 

- O segredo, Edgar Feldman 

- Areias vermelhas, David Procter 

- Segunda vida, Anna Thommen 

- Arrancando a alma, Barbara Klutinis   

- Escravos, Hanna Heilborn, David Aronowitsch   

- Bem longe de casa, Marika Väisänen   

- Zietek, Bartosz Blaschke  

 

PROJEÇÃO ESPECIAL 

- Z32, Avi Mograbi  

 

2009- LADO B- 50 ANOS DE ARRAIAL DO CABO- HOMENAGEM A SARACENI 

- A etnografia da amizade, Ricardo Miranda 

- Arraial do Cabo, Mario Carneiro, Paulo César Saraceni 

 

PREMIÈRE CINEMARK 

- Entre a luz e a sombra, Luciana Burlamaqui 

- O equilibrista, James Marsh 

- Paulo Gracindo- o Bem-Amado, Gracindo Junior 

- Rita Cadillac, a lady do povo, Toni Venturi 

- Simonal – ninguém sabe o duro que dei, Claudio Manuel, Micael Langer, Calvito Leal 

- Só 10 por cento é mentira, Pedro Cezar 

 

O ESTADO DAS COISAS 

- Um povo nas sombras, Bani Khoshnoudi 

- Um presidente a lembrar- na companhia de John F. Kennedy, Robert Drew 

- Capturando a realidade: a arte do documentário, Pepita Ferrari 

- A rainha e eu, Nahid Persson Sarvestani 

- Fordlândia, Daniel Augusto, Marinho Andrade 

- Olhos bem abertos, Gonzalo Arijón 

 

RETROSPECTIVA LOUIS MALLE DOCUMENTARISTA 

- Humano, demasiadamente humano, Louis Malle 

- A busca da felicidade, Louis Malle 

- O país de Deus, Louis Malle 

- Índia fantasma- episódio I- a câmera impossível & Episódio 7, Louis Malle 

- Place de la Republique, Louis Malle 

- Vive le tour, Louis Malle 

  

9ª CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DO DOCUMENTÁRO 

- Agosto - um momento antes da explosão, Avi Mograbi 

- Alívio, Avi Mograbi 



176 

 

  

- Como aprendi a superar meus medos e amar Ariel Sharon, Avi Mograbi 

- Deportação, Avi Mograbi 

- Espere, são os soldados, tenho que desligar!, Avi Mograbi 

- Feliz aniversário, Sr. Mograbi, Avi Mograbi 

- Ver é crer: handicams, direitos humanos e o noticiário, Peter Wintonick, Katerina Cizek 

- Vingue tudo mas deixe um de meus Oohos, Avi Mograbi     

 - Z32, Avi Mograbi 

 

ATIVIDADES PARALELAS 

- O cineasta da selva, Aurélio Michiles 

- Ôri, Raquel Gerber 
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É TUDO VERDADE 2010 

 

Em 2010 o Festival Internacional de Cinema Documentário chega a sua décima quinta 

edição. Nessa edição foram mais de mil obras inscritas, sendo que 400 brasileiras. O filme 

vencedor da competição nacional foi Terra deu, terra come, do estreante Rodrigo Siqueira. 

Nas retrospectivas foram homenageados o brasileiro J.B. Duarte e o francês Alain Cavalier. 

 

Júri Nacional 2010 

- Andrea Pasquini- cineasta e produtor de comerciais e programas de Tv que iniciou sua 

carreira nos anos de1990. 

- Carlos Eduardo Lourenço- crítico de cinema 

- Mariza Leão- cineasta e documentarista que começou a produzir na década de 1970 e que 

nos anos de 1990 integrou a distribuidora Riofilme. 

 

Terra deu, cerra Come- Rodrigo Siqueira 

O filme Terra deu, terra come conta a história de seu Pedro de Almeida, um 

garimpeiro de 81 anos de idade, que vive no quilombo Quartel do Indaiá, em Minas Gerais. 

Seu Pedro é o último cantador de vissungos, um canto ritual de matriz africana usado em 
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cerimônias fúnebres. O filme mostra esse homem comandando o velório, o cortejo fúnebre e o 

enterro de João Batista, que morreu com 120 anos. No meio desse ritual a personagem 

principal e seus parentes e vizinhos rememoram histórias de vida. Usando apenas os 

depoimentos e as imagens captadas durante o ritual o filme nos põem em dúvida todo o tempo, 

em um jogo constante que embaralha real e ficção.  

Rodrigo Siqueira nasceu em Minas Gerais e começou sua carreira atuando como 

jornalista e editor na TV pública e educativa de Minas Gerais. Em 2002 começou uma 

pesquisa para o Helvécio Ratton que estava fazendo o filme Uma Onda no Ar e assim entrou 

no cinema. Seu longa de estreia foi Terra deu, terra come.  

 

 

- PREMIADOS 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 
» La danse, o balé da ópera de Paris, Frederick Wiseman 

» O homem mais perigoso da América: Daniel Ellsberg e os documentos do Pentágono, Rick 

Goldsmith, Judith Ehrlich 

  

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO INTERNACIONAL 

» A escuridão do dia, Jay Rosenblatt 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Notas sobre o outro, Sergio Oskman 

 

PRÊMIO CPFL ENERGIA- MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO 

BRASILEIRA 
» Terra deu, terra come, Rodrigo Siqueira 

 

MELHOR DOCUMENTÁRIO DA COMPETIÇÃO BRASILEIRA DE CURTA 

METRAGEM 

» Querida mãe, Patricia Cornils 

 

MENÇÃO HONROSA 

» Karl Max way, Flavia Guerra, Maurício Osaki 

 

PRÊMIO AQUISIÇÃO CANAL BRASIL DE INCENTIVO AO CURTA METRAGEM 

» Mãos de Outubro, Vitor Souza Lima 

 

PRÊMIO ABD - SP (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DOCUMENTARISTAS) 

CURTA METRAGEM 

» Mãos de Outubro - Vitor Souza Lima 

 

 

- SELEÇÃO OFICIAL 

 

SESSÃO DE ABERTURA- RIO DE JANEIRO 
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- Segredos da tribo, José Padilha 

 

SESSÃO DE ABERTURA- SÃO PAULO 

- Uma noite em 67, Renato terra, Ricardo Calil 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA - LONGA E MÉDIA 

 - Arquitetos do poder, Vicente Ferraz, Alessandra Aldé 

- Eu, o vinil e o resto do mundo, Lila Rodrigues, Karina Ades 

- Fora de campo, Adirley Queirós, Thiago Mendonça 

- O contestado - restos mortais, Sylvio Back 

- Os representantes, Felipe Lacerda 

- Programa Casé - o que a gente não inventa, não existe, Estevão Ciavatta 

- Terra deu, terra come, Rodrigo Siqueira 

 

COMPETIÇÃO BRASILEIRA - CURTA  

- Acontecências, Alice Villela, Hidalgo Romero 

- As aventuras de Paulo Bruscky, Gabriel Mascaro 

- Bar da estação, Leo Ayres 

- Bernnô, Pedro Gorski 

- Karl Max way, Flavia Guerra, Maurício Osaki 

- Mãos de Outubro, Vitor Souza Lima 

- Querida mãe, Patricia Cornils 

- Se meu pai fosse de pedra, Maria Camargo 

- Xetá, Fernando Severo 

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL - LONGA E MÉDIA  

- 48, Susana de Sousa Dias 

- Budrus, Julia Bacha   

- Químio, Pawel  Lozinski   

- Inimigos do povo, Rob Lemkin, Thet Sambath   

- Adeus, Ditteke Mensink 

- La danse, o balé da ópera de Paris, Frederick Wiseman   

- Viver com o homicídio, John Kastner   

- Os pais da Praça de Maio - 10 caminhos possíveis, Joaquín Daglio   

- Roubados, Dan Fallshaw, Violeta Ayala   

- O deserto da arte proibida, Amanda Pope, Tchavdar Georgiev   

- O homem mais perigoso da América: Daniel Ellsberg e os documentos do Pentágono, Rick 

Goldsmith, Judith Ehrlich 

- O jogador, John Appel   

 

COMPETIÇÃO INTERNACIONAL - CURTA  

- A travessia do pato, Koldo Almandoz 

- Antes tarde do que nunca, Olivia Humphreys 

- Mamãe querida, Boutheyna Bouslama 

- Mine & Tablou 2, Hossein Jehani  

- Meu tio Bluey, Britt Arthur 

- Notas sobre o outro, Sergio Oskman 

- Seis semanas, Marcin Janos Krawczyk 

- A escuridão do dia, Jay Rosenblatt 
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- Uma história em preto e branco, Gloria Argüelles  

  

 

PROJEÇÕES ESPECIAIS 

- Americano radical: as provações de Norman Finkelstein, Nicolas Rossier, David Ridgen 

- Capitalismo: uma história de amor, Michael Moore 

- Difamação, Yoav Shamir 

- No meio do rio entre as árvores, Jorge Bodanzky 

- Ruhr, James Benning  

 

O ESTADO DAS COISAS  

- Doce Brasil holandês, Monica Schmiedt 

- Mugabe e o africano branco, Lucy Bailey, Andrew Thompson   

- Separações, Andréa Seligmann Silva, Mieke Bal 

- Sobre rios e córregos, Camilo Tavares 

- A cidade dos mortos, Sérgio Trefaut 

- O povo contra George Lucas, Alexandre O. Phillipe 

- Quando o dragão engoliu o sol, Dirk Simon 

  

FOCO LATINO-AMERICANO  

- Kawase-San, Cristián Leighton   

- A casa, Tayo Cortés 

- Meu terreno, Jason Burlage 

- De volta à Vvda, Carlos Hagerman   

    

RETROSPECTIVA INTERNACIONAL: ALAIN CAVALIER - RETRATOS/ 

AUTORETRATOS 

- A "Maitrê-Verrier", Alain Cavalier 

- Esta secretária eletrônica não grava recados, Alain Cavalier 

- Irene, Alain Cavalier 

- A senhora-lavabo, Alain Cavalier 

- A fazedora de colchões, Alain Cavalier 

 

 HOMENAGEM A BENEDITO JUNQUEIRA DUARTE    

- A metrópole de Anchieta, Benedito Junqueira Duarte   

- Festa do Divino em Nazaré Paulista, Benedito Junqueira Duarte   

- Lucas Nogueira Garcez (Título atribuído) - Benedito Junqueira Duarte   

- Retificação do Rio Tietê, Benedito Junqueira Duarte   

- Um lençol de algodão, Benedito Junqueira Duarte   

- Uma escola de médicos, Benedito Junqueira Duarte   

- Viagem em redor de São Paulo, Benedito Junqueira Duarte   

 

  

Fonte: LABAKI, Amir. É Tudo Cinema: 15 anos de É Tudo Verdade. São Paulo: Imprensa 

Oficial do Estado, 2010. 

 

http://etudoverdade.com.br/br/edicoes_anteriores/ 

 

 

 

http://etudoverdade.com.br/br/edicoes_anteriores/
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APÊNDICE II - TABELA 1- JÚRI OFICIAL E PREMIADOS DAS 15 PRIMEIRAS 

EDIÇÕES DO FESTIVAL É TUDO VERDADE 

 

Ano Júri Oficial Premiado 

1997 Jorge Bodansky 

Vladimir Carvalho 

Ricardo Dias 

O Velho, a história de Luís Carlos Prestes- 

Toni Venturi. 

1998 Tata Amaral 

Tetê Vasconcelos 

Thomaz Farkas 

Geraldo Filme- Carlos.  

 

1999 Aurélio Michiles 

Giba Assis Brasil 

Carlos Augusto Calil 

A Pessoa é Para o que Nasce- Roberto Berli-

ner. 

2000 Eduardo Escorel 

Jean-Claude Bernardet 

Rebeca Kritsch 

Notícias de uma Guerra Particular- João Mo-

reira Salles e Kátia Lund. 

2001 Laís Bodansky 

Roberto Gervitz 

Mônica Schimidt 

A Negação do Brasil- Joel Zito Araújo. 

2002 Helena Solberg 

Ide Lacreta 

Dario Oliveira 

Rocha que Voa- Éryk Rocha 

2003 Consuelo Lins 

José Carlos Avellar 

Lucas Bambozzi 

O Prisioneiro da Grade de Ferro- Paulo Sa-

cramento. 

2004 Zuenir Ventura 

Ana Luiza Azevedo 

Roberto Moreira 

A Alma do Osso- Cao Guimarães. (média) 

2005 Beatriz Barcellos  

Paulo Sacramento 

Joel Pizzini 

Aboio- Marília Rocha.  

 

2006 Dorrit Harazin 

Newton Moreno 

Caparaó- Flávio Frederico.  
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Paulo Rufino 

2007 Maria Dora Mourão 

Carlos Nader 

José Joffily 

Elevado 3.5- João Sodré, Maíra Bühler e Paulo 

Pastorelo.  

2008 Renato Barbieri 

Vânia Debs  

Beatriz Kushnir 

Pan Cinema Permanente- Carlos Nader. 

 

2009 Ricardo Miranda 

Lina Chamie 

Aloysio Paulino. 

Cidadão Boilesen- Chaim Litewski. 

 

2010 Andrea Pasquini 

Carlos Eduardo Lourenço 

Mariza Leão 

Terra Deu, Terra Come- Ricardo Siqueira.  

 

http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/joao-sodre
http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/maira-buhler
http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/paulo-pastorelo
http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/paulo-pastorelo
http://www.cineclick.com.br/falando-em-filmes/perfil/chaim-litewski

