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Resumo 

O trabalho pretende analisar o Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do 
Documentário Brasileiro, o DOC-TV. A intenção é examinar o contexto em que o 
programa foi concebido e a postura tomada pelo grupo de realizadores que aderiu a essa 
ação governamental em sua primeira edição. Interessa-nos o resultado final desses 
documentários, pois cremos serem eles capazes de refletir a política de comunicação 
desenvolvida pelo governo e, assim, verificar como ela se relaciona com o audiovisual 
contemporâneo. Queremos demonstrar que ela retoma procedimentos já experimentados 
em outros períodos de nossa história política e social. Também buscamos identificar as 
matrizes estéticas das obras, partindo da hipótese que a produção documental que chega 
ao DOC-TV atualiza procedimentos consagrados pelo campo imagético desse gênero. 
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Introdução 

 

Os trabalhos de Anita Simis – Estado e cinema no Brasil –; de Paulo Militello – 

A transformação do formato cinedocumentário para o formato teledocumentário na 

televisão brasileira: o caso Globo Repórter –; e de Sheila Schvarzman sobre o cineasta 

Humberto Mauro e o Instituto Nacional de Cinema Educativo, apenas para citar alguns 

nomes entre tantos outros, trataram das relações estabelecidas entre o estado brasileiro e 

a produção audiovisual sob diversos prismas. Schvarzman em artigo publicado na 

coletânea Documentário no Brasil: tradição e transformação, ao abordar essa forma de 

fazer cinema, mais particularmente o de formato educativo, é emblemática em nos 

revelar um mecanismo incontornável quando estamos trabalhando com segmentos do 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP Comunicação Audiovisual. 
2 Professor adjunto do Departamento de Comunicação Social da Universidade Católica de Pernambuco, 
mestre em Cinema pela Universidade de São Paulo (USP) e doutor em Estudos Cinematográficos e 
Audiovisuais pela Universidade Paris 3. Publicou La Vague du Cinema Novo em France fut-elle une 
invention de la critique? (Paris, L’Harmattan, 2000); O Cinema em Pernambuco (Recife, ALP, 2003) ); 
Cinema Novo, a onda do jovem cinema e sua recepção na França (Campinas, Papirus, 2004). 
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audiovisual cujo processo de realização está associado, de alguma maneira, a uma 

estrutura institucional estatal: 

 

"O surgimento do cinema educativo no Brasil vem da necessidade de tentar 
controlar as imagens que se produziam sobre o país e sua realidade, 
instrumentalizando essas imagens para as mudanças econômicas e sociais que 
viriam, dirigidas por aqueles que detinham o poder e o saber, e definiriam a sua 
direção. Esse não é um processo inédito no cinema, e está inscrito em suas 
potencialidades, seja no filme de enredo, seja na feitura consciente de filmes 
educativos ou de propaganda. Isso já é visível nos filmes soviéticos dos anos de 
1920, e nos anos de 1930, com o fim do liberalismo em grande parte dos países 
ocidentais, o formato se consolida na Itália e na Alemanha, e também em países 
como o Brasil." [SCHVARZMAN in TEIXEIRA, 2004:270] 

 

A afirmação de Schvarzman nos servirá, portanto, para deflagrar um percurso 

sobre o qual ainda estamos delineando como objeto de pesquisa: a observação de como 

a ideologia e a política interagem na forma e no conteúdo do documentário audiovisual 

patrocinado pelo Estado, mais precisamente o Programa de Fomento à Produção e 

Teledifusão do Documentário Brasileiro, o DOC-TV, lançado em 2003 pelo Ministério 

da Cultura. Nossa intenção é examinar o contexto social em que o programa foi 

concebido e a postura tomada pelo grupo de realizadores que aderiu a essa ação 

governamental em sua primeira edição. Interessa-nos, sobremaneira, o resultado final 

desses documentários, pois acreditamos serem eles capazes de refletir a política de 

comunicação desenvolvida pelo governo e, assim, verificar como ela se relaciona com o 

audiovisual contemporâneo. Queremos demonstrar que essa política retoma 

procedimentos já experimentados em outros períodos de nossa história política e social. 

Também pretendemos identificar as matrizes estéticas das obras produzidas, partindo da 

hipótese que a produção documental brasileira que chega ao DOC-TV, em sua primeira 

versão, realimenta-se e reatualiza procedimentos consagrados pelo campo imagético 

desse gênero, impressão constatada pelos próprios condutores do programa que se 

apressaram, nas edições posteriores, a reformularem o processo de seleção de projetos. 

 

Um pouco de história 

 

A aproximação efetiva do estado brasileiro com o documentário audiovisual 

aconteceu a partir da Revolução de 30, quando Getúlio Vargas chegou ao poder. Os 

sistemas oficiais de produção cinematográfica dos alemães e russos foram fontes de 

inspiração para o governo brasileiro produzir filmes de propaganda e filmes 
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pedagógicos. Não que antes isso não tenha acontecido. Embora sem seguir uma 

sistematização de procedimentos, na fase muda do cinema, muitos cineastas rodaram 

filmes sob encomenda de governantes, registrando ações governamentais e solenidades 

públicas. Com forte tendência nacionalista, Vargas criou uma série de medidas para 

proteger e incentivar o cinema nacional, como a obrigatoriedade de exibição de curtas-

metragens nas salas do país. Também, nesse período, foram criados o Instituto Nacional 

de Cinema Educativo (INCE) e o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

órgãos que tinham como principal objetivo regular e censurar o cinema, produzir as 

propagandas governamentais e os filmes pedagógicos para integrar a população. O 

INCE foi organizado em 1936 pelo Ministério da Educação e Saúde e era dirigido pelo 

antropólogo Edgard Roquette-Pinto. Sua produção, todavia, distanciou-se da 

propaganda pura e simples e é lá que o cineasta Humberto Mauro vai se estabelecer 

destacando-se na produção de filmes oficiais. Sua permanência no órgão, porém, 

ultrapassou o fim do Estado Novo de Vargas e se estendeu até 1964. Ele realizou, 

durante esse tempo, 357 filmes, com temas eminentemente de cunho educativo, ou seja, 

de caráter científico para serem usados em campanhas pedagógicas e sanitárias, mas 

também filmes sobre o folclore e a cultura popular. Com o fim do Estado Novo, em 

1947, o INCE abandonou o projeto político de utilização oficial do cinema e Mauro 

abriu-se para uma abordagem mais pessoal. Dessa fase destaca-se a série Brasilianas. 

Ela é composta de filmes marcados por um olhar dirigido sobre a natureza e um Brasil 

pitoresco.  

A partir de 1950, a produção de filmes documentais buscava de alguma maneira 

retratar a identidade cultural nacional, a imagem do homem brasileiro comum; uma 

influência direta da literatura da segunda geração do modernismo brasileiro. 

Apareceram então, os filmes de autor, com foco crítico nos contextos sociais, políticos e 

econômicos. Um dos marcos do período foram os curtas documentários financiados 

pelo Centro de Cultura Popular da União Nacional dos estudantes posteriormente 

reunidos no longa Cinco vezes favela (1962). É nesse contexto que  surgiu o Cinema 

Novo com sua proposição de engajamento político e uso do cinema como instrumento 

de transformação da sociedade. Segundo Fernão Ramos "o documentário brasileiro da 

década de 60 deve ser pensado em correlação estreita com o horizonte cinemanovista" 

[RAMOS in TEIXEIRA, 2004:83]. Arraial do Cabo, de Paulo César Saraceni, de 1959, 

sobre uma colônia de pescadores, e, flertando com os princípios do Cinema Direto, está 

nos primórdios do ideário cinemanovista de flagrar a face do povo. Aruanda, de 
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Linduarte Noronha, rodado na Paraíba em 1961, com fotografia do pernambucano 

Rucker Vieira, radicalizou essa experiência, rompendo com os cânones do classicismo e 

expondo uma luminosidade classificada por Glauber Rocha de "explosão violenta da 

paisagem na luz crua"[ROCHA,  1963:119]. 

 Mas é interessante observar, além das nuances estéticas, outras matrizes que 

unem essas obras. Os vínculos de produção emanam, mesmo indiretamente, de 

repartições ligadas ao governo federal. Ainda sem uma pasta ministerial específica para 

a cultura, a realização de documentários trilhava caminhos como o apoio da Divisão de 

Assuntos Culturais do Itamaraty, em Brasília, ou do então Instituto Joaquim Nabuco de 

Pesquisas Sociais (IJNPS), no Recife, que associou-se ao INCE e conseguiu com 

Humberto Mauro uma câmera emprestada para Noronha rodar Aruanda3 . Filmes eram 

feitos em vários espaços de possibilidades. Governos estaduais como o da Guanabara, 

mesmo em campo oposto das disputas entre partidos políticos que compunham a base 

federal, lançavam mecanismos de apoio à produção, embora enfrentando conflitos 

constantes com os realizadores, que, por sua vez, acorriam aos financiamentos. É bom 

lembrar ainda que o governo desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek havia criado o 

Instituto Nacional do Cinema e instituído leis de proteção e incentivo ao cinema 

brasileiro, fato que foi precedido de um intenso debate entre produtores nacionalistas e 

universalistas (termo antecessor de globalização?) nas comissões e congressos de 

cinema promovidos pelo próprio governo.   

Em São Paulo, outro grupo de documentaristas, com Thomas Farkas à frente da 

empreitada, realizou filmes de média metragem, entre eles, Memórias do cangaco, de 

Paulo Gil Soares e Viramundo, de Geraldo Sarno, o primeiro uma co-produção com o 

Itamaraty e o Departamento de Cinema do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

Fernão Ramos observa que o estilo documentário verdade do grupo paulista "parece ter 

um acabamento formal mais cuidado" e que o filme de Soares ironiza sutilmente o 

discurso que marcou o documentarismo brasileiro dos anos 30 e 40 [RAMOS in 

TEIXEIRA, 2004:92]. Essas duas obras, mais Nossa escola de samba, de Manoel 

Horacio Gimenez e Subterrâneos do futebol, de Maurice Capovilla, foram reunidas em 

um longa intitulado Brasil Verdade, lançado em 1968. Essa experiência seria a base do 

futuro empreendimento de Farkas: a série A condição brasileira, filmes produzidos para 

                                                 
3 Além de Aruanda, o IJNPS patrocinou outros documentários importantes do período, entre os quais 
destacamos Cajueiro nordestino (1961), de Linduarte Noronha; A cabra na região semi-árida (1963), de 
Rucker Vieira; e Os homens do caranguejo  (1969), de Ipojuca Pontes. [FIGUEIRÔA, 2004:38] 
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serem vendidos ou alugados às escolas. Temos de volta a preservação das tradições e 

costumes como tema central, localizadas, no caso, na região nordestina. No total eram 

20 documentários e os principais diretores da série foram Paulo Gil Soares (dos quais A 

morte do boi, Frei Damião – a trombeta do aflitos e O homem de couro) e Geraldo 

Sarno (autor de Jornal do sertão e Viva Cariri, entre outros).  

O golpe militar, em 1964, arrefeceu pouco a pouco os ímpetos de renovação 

iniciados pelo Cinema Novo. Às vésperas da mudança, Leon Hirszman rodou Maioria 

absoluta, e Paulo César Saraceni, Integração racial. Esses filmes seguiam a escola do 

cinema verdade, dos quais o francês Jean Rouch era o principal ideólogo. Em 1967, 

Arnaldo Jabor filmou Opinião pública, seguindo os mesmo princípios. Esses trabalhos 

confirmam uma relativa autonomia dos realizadores em relação aos financiadores dos 

projetos e marcaria o cinema brasileiro até 1968. O endurecimento do regime e criação 

da Embrafilme inaugurou, em 1969, em plena ditadura, a política cultural de 

intervenção estatal que permaneceu até 1990. Dos anos 70 até 1985, período em que o 

Brasil passou do milagre econômico à recessão, o Cinema Novo aliou-se ao 

tropicalismo, o cinema marginal ultrapassou os limites da Boca do Lixo, em São Paulo, 

e a videoarte brasileira realizou seus primeiros experimentos. Todas essas tendências 

artísticas audiovisuais influenciaram a produção dos documentaristas. Com o apoio, 

financiamento e distribuição da Embrafilme, foram então produzidos diversos 

documentários em curta-metragem sobre as manifestações culturais no Brasil. Em 

muitas cenas desses filmes, os cineastas utilizavam recursos ficcionais, metáforas e 

alegorias para driblar a censura federal. Surgiram importantes festivais e publicações 

sobre a área, e, em 1973, foi criada a Associação Brasileira de Documentaristas (ABD). 

Os cineastas começaram a utilizar a bitola  Super 8 e tentaram viabilizar uma 

democratização da imagem, mas as produções nesse formato não ultrapassavam (com 

raríssimas exceções) os limites dos circuitos culturais e não chegavam às salas de 

exibição comerciais ocupadas pelos profissionais. Com a entrada efetiva da televisão na 

vida dos brasileiros e do videocassete no mercado audiovisual diminuiu a freqüência do 

público ao cinema nacional e os superoitistas ou se profissionalizaram, passando a rodar 

em 16 e 35 mm, ou transferiram para o vídeo o experimentalismo de linguagem que 

caracterizava boa parte da produção. O Conselho Nacional do Cinema (CONCINE) 

premiava filmes nessas bitolas e os realizados em 16 mm eram ampliados para poderem 

ser distribuídos.  
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O cinema encontra a televisão e o vídeo 

 

 Aqui é o momento de assinalar a relação entre cinema e televisão no Brasil4. O 

dispositivo eletrônico de transmissão em sistema broadcasting era para alguns cineastas 

de ficção um inimigo. Mas outros não se incomodaram em experimentar o veículo. 

Glauber Rocha participou do programa Abertura, na TV Tupi, e documentaristas foram 

trabalhar na Rede Globo. O programa Globo Repórter, por exemplo, levou importantes 

nomes para a televisão e conquistou o filão dos formadores de opinião da audiência. 

Paulo Militello, em projeto de pesquisa que está realizando, cita Eduardo Coutinho, 

Paulo Gil Soares e Maurice Capovilla entre os nomes cuja passagem pela televisão foi 

significativa. Militello afirma que muitos dos cineastas que passaram pelo programa 

"tiveram trajetórias ligadas às questões da revolução naciona l-popular no Brasil dos 

anos 1960, especialmente com as formas de representação do popular discutidas pelo 

Cinema Novo"5. Coutinho, com apoio do Movimento de Cultura Popular (MCP), criado 

pelo governo de Miguel Arraes em Pernambuco, iniciara as filmagens de Cabra 

marcado para morrer, a história do assassinato do líder camponês Joaquim Pedro 

Teixeira. O documentário estava sendo rodado no engenho Galiléia, na zona da mata 

pernambucana, quando aconteceu o golpe militar e a produção foi interrompida 

[FIGUEIRÔA, 2004:40]6.  

Coutinho e outros documentaristas conseguiram dar visibilidade ao Globo 

Repórter, cujas imagens eram captadas com equipamento cinematográfico, mas eram 

operadas com habilidade pelos realizadores do programa. A presença deles na Globo, 

contudo, foi também alvo de críticas. Militello faz referência em seu artigo desse fato, e 

a partir do pensamento de Renato Ortiz, discute a incompatibilidade da ideologia do 

nacional-popular com a indústria cultural em nível expressivo. Os programas, mesmo 

assim, abordavam temas diversos, adequados aos desejos da classe média 

telespectadora, porém não raro os realizadores enfrentavam problemas com a censura 

                                                 
4 A relação entre os dois veículos, no caso do documentário, remete ao Cinema Direto, forma de 
realização, a exemplo do Cinema Verdade de Jean Rouch, caracterizada pelo uso de câmeras leves e do 
gravador som direto Nagra. A principal irradiadora dessa tendência é a produtora norte-americana Drew 
Associates e o cinegrafista Robert Leacock, realizadores de filmes para a televisão, iniciando essa 
parceria. 
5 Artigo Brasil, da película ao vídeo: cineastas de esquerda fazendo TV (1971-1979) em ECO em Revista  
site http://www.pos.eco.ufrj.br/revista/modules/wfsection/print.php?articleid=103 acessado em 
15/05/2006.  
6 Nos anos 80, Coutinho retomou o projeto com alterações e realizou um dos documentários mais 
interessantes da cinematografia nacional. 
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por tocarem assuntos delicados como a miséria sertaneja e a fome. Temas recorrentes na 

cinematografia brasileira: a seca, o cangaço, mitos sertanejos, estavam inseridos na 

grade de produção. Não se pode esquecer que, paralelo a isso, existiam outros 

programas de reportagem na televisão e filmes financiados pela Embrafilme 

identificados com a onda patriótica e ufanista do regime militar cujo conteúdo eram as 

realizações governamentais e temas que ilustrassem o progresso econômico do país. 

Essa fase da história do audiovisual no Brasil é marcada por uma intensa busca 

de meios alternativos de produção e difusão de obras documentais. A imagem eletrônica 

não era privilégio da televisão e tornou-se uma nova ferramenta de trabalho. Muitas 

produções foram empreendidas utilizando desde as câmeras de registro doméstico até 

equipamentos profissionais. Depois da abertura política, os movimentos populares, em 

fase de intensa reorganização, foram grandes usuários desses dispositivos e muitas 

produtoras firmaram-se no cenário nacional. Surgiram associações de produtores de 

vídeo, organizaram-se festivais, métodos de exibição na rua como a TV Viva, em 

Olinda, Pernambuco alcançaram repercussão, e um circuito de circulação de bens 

culturais atrelados a esse segmento consolidou-se. O documentário em vídeo acabou 

incorporando as experiências acumuladas no passado e modelos de realização e 

procedimentos de linguagem foram reaproveitados. Documentários educativos, 

institucionais ou de realização independente, foram feitos seguindo padrões narrativos 

convencionais, mas também outras frentes foram abertas de modo a atender a demanda 

por imagens alternativas em contraposição ao discurso oficial. A cultura popular, a luta 

social, os problemas urbanos foram focados sob novos ângulos, procurando uma 

reordenação das instâncias de poder e dando voz aos segmentos excluídos da sociedade. 

No cinema, desde o início dos anos 80, produziram-se documentários de caráter 

político, filmes que serviam de arma contra os governos militares e em defesa da volta 

dos civis ao poder, como é o caso de Os anos JK – uma trajetória política (1980), 

produzido por Silvio Tendler; Jânio a 24 Quadros (1981), por Luís Alberto Pereira; e 

Cabra Marcado para Morrer (1984), por Eduardo Coutinho. Porém, à medida que os 

militares deixavam o poder, a mídia e a produção cultural dos anos 80 modificaram os 

seus discursos. O cosmopolitismo pós-modernista conquistou espaço, e passou-se a 

rejeitar o discurso de ordem nacionalista – e questões a ele invariavelmente atreladas. A 

resistência à ditadura cedeu lugar à contestação aos hábitos e aos costumes nacionais. 

Essa situação só mudou com mais clareza durante os anos 90, quando o audiovisual 
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voltou a valorizar e a registrar as diferenças regionais para a construção da história do 

país e para a discussão de problemas sociais. 

Em 1990, o recém-eleito presidente, Fernando Collor de Mello, promoveu a 

desregulamentação e extinção de diversos órgãos federais que subsidiavam diferentes 

áreas da economia nacional. A Embrafilme que, para alguns, já estava deficitária e 

operava um modelo ultrapassado de fomento ao cinema, foi extinta e, em seu lugar, 

novos modelos de financiamento estatal para a produção audiovisual foram 

implantados, entre os quais as leis Rouanet e a Lei do Audiovisual. O período 

conturbado levou o cinema brasileiro a uma de suas crises mais graves, observando-se 

em conseqüência de tal situação uma queda drástica na realização de filmes e a quase 

total dispersão dos cineastas, obrigados a rumar para outras atividades para 

sobreviverem. Com o afastamento de Collor e a chegada de Itamar Franco ao poder, 

rearticularam-se as forças produtivas do audiovisual que passaram a exigir uma maior 

participação do Estado. Os prêmios reapareceram, permitindo que os antigos cineastas 

voltassem a filmar e os estreantes tivessem também oportunidade de iniciarem-se na 

atividade.  É o que se convencionou de chamar Cinema da Retomada, uma classificação 

de ordem meramente cronológica, haja vista a diversidade de opções estéticas e de 

gênero verificadas nessa fase da produção nacional iniciada em 1994.  

Nos anos do governo Fernando Henrique Cardoso, outras medidas foram 

tomadas para apoiar ou ajudar a organizar festivais, produtoras, publicações impressas, 

mostras e programas de incentivo à produção. Nesse momento criou-se o festival É 

Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários. Em alguns estados 

estruturaram-se pólos de produção, tentativa de quebrar a hegemonia do Rio de Janeiro 

e São Paulo na captação dos recursos, e tanto governos estaduais quanto municipais 

criaram mecanismos de apoio à produção de filmes e vídeos por meio de concursos de 

roteiros ou leis de renúncia fiscal. Agregadas à nova institucionalização dos 

mecanismos de apoio à produção audiovisual desenvolvidos pelo governo federal, 

emergiram as ideologias da responsabilidade social, da solidariedade, das políticas 

afirmativas, do voluntariado, da cidadania, enfim, da valorização do terceiro setor. As 

entidades representativas da categoria ressurgiram, assim como os congressos de 

cinema passaram a influenciar nas decisões políticas voltadas para o setor. Deixaram-se 

de lado limites de modelos de produção baseados nos suporte da imagem, questão que 

vem se tornando cada vez mais anacrônica diante das mudanças tecnológicas em 

andamento, e passou-se a pleitear diretrizes e incentivos para o audiovisual em todas as 
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suas formas. Certamente a criação da Secretaria do Audiovisual (SAV) e da Agência 

Nacional do Cinema (Ancine) significaram avanços rumo a uma uniformização das 

estratégias de fomento à produção.  A posse de Luís Inácio Lula da Silva na presidência 

da República não interrompeu o processo desencadeado desde 1994. As diretrizes do 

Ministério da Cultura e o sistema de financiamento de novos filmes pelos órgãos 

federais e empresas estatais gerou expectativas e conflitos no meio cinematográfico. 

Não faltaram rupturas, mobilizações de realizadores e produtores que questionaram as 

formas de alocação dos recursos disponíveis para a realização de filmes e também os 

critérios na seleção de projetos, quando queixas de monitoramento ideológico e de 

conteúdo vieram à tona e foram amplamente noticiadas nos meios de comunicação. 

Mesmo assim, novas iniciativas foram implementadas e uma delas foi o lançamento 

pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria do Audiovisual, do Programa de 

Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro, o DOC TV, em 2003, e 

que, em 2006, ganha a sua terceira versão.  

 

O país imaginário do DOC TV 

 

 As idéias de rearticulação da tradição e construção da identidade nacional, da 

história do país, foram reforçadas pelo I Programa de Fomento à Produção e 

Teledifusão do Documentário Brasileiro, o DOC TV. A primeira série do projeto 

chamou-se “Brasil Imaginário” e financiou e apoiou 26 documentários, versando sobre 

a multiplicidade de expressões da cultura regional. Ao longo de um ano, e contando 

com o apoio da Associação Brasileira de Documentaristas, produtores e tevês públicas 

organizaram pólos regionais de produção em 20 estados brasileiros para selecionar, 

através de concursos públicos estaduais, os projetos de documentários realizados para o 

DOC TV. Os documentários se desenvolveram a partir de um amplo exercício de co-

produção, que envolveu a parceria dos canais públicos com empresas produtoras e 

realizadores independentes, movimentando o setor audiovisual nos estados 

participantes. Os documentários foram exib idos para todo o país através da TV Cultura, 

de 26 de junho a 18 de dezembro de 2004, aos sábados na faixa das 21 horas.   

Os objetivos centrais do DOC TV, quando do seu lançamento, foram assim 

expressos pela coordenação nacional do projeto: fomentar a regionalização da produção 

de documentários; incentivar a parceria da produção independente com as tevês 

públicas; valorizar as manifestações culturais regionais; e implantar um circuito 
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nacional de teledifusão de documentários através da Rede Pública de Televisão. 

Pretendia-se com o projeto revelar a diversidade cultural do país e o potencial da 

parceria entre a produção independente, as emissoras públicas, a iniciativa privada e o 

setor público no Brasil.  Os documentários exibidos na primeira versão do DOC TV 

foram: A Selva na selva (AM), sobre os mitos amazônicos e seus reflexos no cotidiano 

do cidadão amazonense; Eretz Amazônia (PA), a imigração judaico-marroquina na 

Amazônia desencadeada pela vinda da família real para o Brasil; Cadê Porfiro? (TO), 

biografia de José Porfírio de Souza, primeiro líder camponês a eleger-se deputado 

estadual em 1960, cassado e preso pelo regime militar; Quilombos maranhenses: 

cultura e política (MA), a invisibilidade social das comunidades negras nos conflitos de 

desapropriação de terras quilombolas; Borracha para a Vitória (CE), a história do 

segundo Ciclo da Borracha e a dívida do estado brasileiro para com 50 mil nordestinos 

transferidos para a Amazônia para a extração do látex durante a Segunda Guerra 

Mundial; Fabião das queimadas, poeta da liberdade (RN), a poesia popular nordestina, 

através do poeta Fabião Hermengildo, escravo que compra sua alforria tocando toadas 

em vilarejos e fazendas potiguares; Mitos e lendas do reisado de Inhamum (PE), a 

história do folguedo popular Reisado do Inhamum, tradição do sertão do São Francisca, 

narrada pela comunidade; Imagem peninsular de Ledo Ivo (AL), biografia do poeta 

alagoano Ledo Ivo, integrante da geração de 45 do Modernismo brasileiro, hoje imortal 

da Academia Brasileira de Letras; O rio das mulheres pelo olhar de Ivaneide (SE), 

elegia mulher ribeirinha do baixo São Francisco, narrada pelo cotidiano de Ivaneide; 

Tumbalalá tupinambás irmãos no mundo (BA), a troca de experiências entre duas 

nações indígenas da Bahia situadas na mata atlântica e no semi-árido do São Francisco e 

o diálogo entre estas culturas como alegoria de um mundo plural. 

E mais: A máquina de fazer democracia (BA), biografia do educador baiano 

Anísio Teixeira, seu legado ao processo educacional brasileiro e sua cont ribuição à 

cultura democrática; Vladimir Carvalho (DF), biografia do documentarista Vladimir 

Carvalho e sua contribuição ao moderno documentário brasileiro; Cerimônias do 

esquecimento (MT), a partir do livro do matogrossense Ricardo Guilherme Dicke, a 

difícil condição de isolamento a que é relegado o escritor no mundo midiático da cultura 

jornalística; O poeta é um ente que lambe as palavras e se alucina, trajetória da vida e 

obra do poeta Manoel de Barros, num exercício de criação compartilhado entre o 

documentarista e o próprio poeta; Mil sons geniais (MG), a diversidade musical mineira 

num mosaico que coloca lado a lado manifestações da cultura popular, o pop e a 
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vanguarda; O canto da araponga (MG), a revolução constitucionalista de 1932 sob a 

perspectiva do povoado de Araponga, onde foi preso o líder do movimento no estado, o 

ex-presidente Artur Bernardes; Viagem capixaba (ES), redescoberta da diversidade 

cultural capixaba a partir do guia de viagens produzido pelo escritor Rubem Braga e o 

artista plástico Carybé na década de 1950; Aldir Blanc, 2 prá lá, 2 prá cá (RJ), o 

imaginário poético da Zona Norte carioca através da vida e obra do compositor Aldir 

Blanc; Rever (RJ), busca por personagens que atuaram como figurantes de um filme 

realizado há 22 anos na periferia de Nova Iguaçu e a partir de suas experiências na 

militância nas pastorais operárias; Assombração Urbana com Roberto Piva (SP), a 

poética da metrópole através da biografia do poeta Roberto Piva; Preto contra branco 

(SP), sobre jogo de futebol que se realiza há 30 anos na favela de Heliópolis, reunindo o 

time dos brancos e o time dos pretos, numa alegoria da diversidade racial no Brasil; 

Comunidade do sutil (PR), por meio das trdições de uma comunidade de descendentes 

de escravos, propõe-se a reinserção do negro na história da formação cultural 

paranaense; Contos da terra sagrada (PR), a condição atual de vida das tribos 

kaikangue e xetés em sua relação à sua contribuição às raízes culturais paranaenses; 

Mbyá Guarani, guerreiros da liberdade (SC), o proceso de aculturação e a resistência 

na luta pela terra dos índios guarani mbyá; Coberta d’alma, um ritual para os mortos de 

Osório (RS), ritual de origem açoriana praticado pela comunidade de Osório; 

Continente dos viajantes (RS), uma viagem refazendo o roteiro de desbravamentos que 

ampliaram as fronteiras brasileiras, integrando o território do Rio Grande do Sul ao país.     

Os temas escolhidos e a tendência da abordagem dos documentários produzidos 

e exibidos pelo DOC TV na sua primeira edição, como é possível observar, já delineiam 

algumas pistas para se compreender as diretrizes do projeto naquela ocasião, marcado, 

sobretudo, pelo anseio de reconquistar no audiovisual um espaço de resistência na 

televisão e que foi interpretado, na maioria das vezes, tanto pelas comissões de seleção 

quanto pelos realizadores como necessidade de um olhar que retomava, mesmo 

inconscientemente, a ideologia do nacional-popular apesar da conjuntura histórica bem 

diferente aquela vivida entre os anos 60 e 80. Ainda é cedo para generalizações, porém, 

arriscamos aqui sugerir ou indagar se esses aspectos não estariam ligados ao paradigma 

de visão da realidade política e social do país preconizado de alguma forma pela ABD, 

como foco de defesa de uma tradição revolucionária, além, é claro, da orientação do 

governo federal, dirigida pelo Partido dos Trabalhadores, agremiação de esquerda com 

origem na área sindical e que congrega em seu seio vários grupos ideológicos de 
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tendência marxista. Abedistas e sindicalistas, nos anos 70, resistiam ao regime militar. 

O sindicato resistia nas áreas da política salarial e da política econômica, e a ABD 

praticava a resistência cultural, através de curtas-metragens engajados e da luta por mais 

espaço para a expressão audiovisual genuinamente nacional.  

Não seria, portanto, um exagero estabelecer uma ligação entre os temas 

selecionados para o DOC TV e sua tendência de abordagem com a linguagem 

audiovisual praticada pelos cinedocumentaristas da primeira fase do programa Globo 

Repórter como aponta Militello em sua pesquisa – a identidade nacional é revelada 

pelas diferenças regionais e a história é contada a partir da memória do povo e não da 

oficial, embora os heróis sejam os heróis dos dirigentes (líderes populares) e alguns dos 

personagens ouvidos pelos documentaristas são representantes do poder (como explicar 

a fala do governador do estado do Acre no documentário  Borracha para a vitória numa 

aparição perfeitamente dispensável?). O que vemos na série Brasil Imaginário é, assim, 

o retorno do “mosaico da realidade brasileira”. Mostra-se a situação de índios, negros, e 

judeus; músicas, mitos, lendas hábitos e tradições de regiões e de seus habitantes; 

escritos poéticos que refletem a alma do povo brasileiro; resistências às ditaduras de 

Getúlio Vargas e dos governos militares, a partir de 1964; e migrações que modificaram 

paisagens sociais do país. Uma diversidade de olhares sobre diferentes realidades para a 

construção da identidade nacional. Impossível, nesse momento, não estabelecer um 

paralelo com a série Brasilianas, dirigida por Humberto Mauro, e A condição brasileira, 

concebida por Tomas Farkas, projetos inseridos em outros contextos sócio-culturais, 

mas movidos, ambos, pelo mesmo desejo de revelar um outro país aos brasileiros. 

A escolha por temas da cultura popular mais tradicional e fatos históricos que 

marcaram a sociedade brasileira, pelo DOC TV, demonstra ainda o resgate da prática de 

resistência ao processo de globalização. Cria-se, então, resistência às culturas 

estrangeiras e se reforça as identidades locais. Uma busca da mítica cultura primitiva 

para reafirmar o caráter nacional. A cultura híbrida e urbana, resultado da miscigenação, 

da apropriação negociada entre cultura nacional e cultura cosmopolita, muitas vezes, 

mediada pela televisão, aparece, mas atualizando questões já vistas na produção 

audiovisual de outras épocas. A oposição entre rural e urbano, por exemplo, tão comum 

em filmes dos anos 1950 e 1960, é retomada com outro viés. Em alguns dos 

documentários de estados com forte concentração urbana evoca-se uma saudade do 

campo identificando-o como espaço de paisagem pintada em tons pitorescos. Aqui, 

assinalamos o Humberto Mauro de Engenhos e Usinas (1955), da série Brasilianas, em 
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que “diante da evidência da mudança, a memória reencantada busca os antigos valores, 

procurando tornar a sobrevivência presente menos árida” [SCHVARZMAN, 2204:291]. 

Nos documentários do DOC TV, da série Brasil Imaginário, a cidade pode chegar a ser 

confundida com o sentimento de desencanto. Nos estados onde prevalecem, ainda, 

grandes extensões territoriais agrárias ou de florestas deseja-se o inverso. Afirma-se a 

existência, neles, também de centros urbanos e para melhor representá-los recorre-se a 

imagens clichês que retratam habitualmente o universo das metrópoles (e usados à 

exaustão em filmes sobre elas). E mais: habitantes do meio rural têm no horizonte de 

suas buscas os grandes centros urbanos. 

 Se, no tocante ao conteúdo, as constatações mais evidentes foram essas, do 

ponto de vista imagético, o balanço dos 26 documentários indica uma tendência à falta 

de inovação.  A primeira edição do DOC TV não escapou, como já se viu, da armadilha 

da diversidade temática e igualou-se a outros concursos que elegem o melhor tema para 

produzir filmes e condicionam o projeto de documentário às estruturas consideradas, 

hoje, clássicas de narrativas para esse gênero. Os trabalhos resultantes seguem essa 

linha de desenvolvimento, acumulando experiências que vão da escola britânica de 

documentários, de John Grierson, ao Cinema Verdade, de Jean Rouch, com alguns 

realizadores dialogando com a cultura audiovisual televisiva ao utilizar, como modelo 

para o documentário, os esquemas de reportagem dos telejornais e, talvez, até abusando 

deles, levando-os a sucumbir ao mero registro e a uma organização pouco criativa de 

entrevistas de campo entremeadas por cenas apenas ilustrativas dos depoimentos. Sente-

se até mesmo uma incômoda “indiferença” do autor, pautando-se muito mais pelos 

valores do fazer jornalístico (a exemplo de uma suposta imparcialidade do repórter) do 

que pela inquietação estética, a ponto disso impedir a manifestação de pontos de vistas 

mais abertos e inerentes aos seus valores pessoais. Esses procedimentos tornam-se mais 

visíveis nos documentários realizados em estados em que a produção audiovisual é 

menos intensa (até mesmo no concernente a uma cultura audiovisual mais ampla). Neles 

faltam ousadia narrativa e tratamento da imagem com maior sofisticação expressiva.       

 Para concluir, é preciso assinalar que estamos apenas dimensionando a 

problemática de nosso objeto. Os documentários em questão foram vistos, mas ainda 

não ultrapassamos uma primeira aproximação em que as conjecturas apenas começam a 

tomar forma. Rever todos, ou os mais significativos, e selecionar alguns para uma 

análise mais meticulosa se faz mister. Também deveremos recorrer a abordagens 

teóricas consagradas nos estudos sobre o documentário – nesse sentido algumas idéias 
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já começam a ser esboçadas a partir de especialistas como Bill Nichols e Guy Gauthier 

– para determinar melhor as tipologias e sistemas de classificação dessas obras, para 

assim podermos comprovar ou não nossas hipóteses.  

 

Referências bibliográficas 
 

FIGUEIRÔA, Alexandre (2004).  O Cinema em Pernambuco. Recife: Assembléia Legislativa 
de Pernambuco 
 

MILITELLO, Paulo (1997). A transformação do formato cinedocumentário para o formato 
teledocumentário na televisão brasileira: o caso Globo Repórter. Dissertação de Mestrado, 
ECA/USP. 
 

_______________ (2004). Brasil, da película ao vídeo: cineastas de esquerda fazendo TV 
(1971-1979). http://www.pos.eco.ufrj.br/revista/modules/wfsection/print.php?articleid=103. 
Acessado em 15/05/2006. 
 
 
TEIXEIRA, Francisco Elinaldo (org.) (2004).  Documentário no Brasil: tradição e 
transformação. São Paulo: Summus. 
 

 

 


