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RESUMO 

 

CARDOSO, Ana Tázia Patricio de Melo Cardoso. A noção de acontecimento na 
experiência do DOCTV – RN IV – Sangue do Barro. 2012. Dissertação. (Mestrado em 
Ciências Sociais)- Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2012. 
 

A presente dissertação de mestrado consiste na reflexão sobre a noção de acontecimento, à 
luz do pensamento de Edgar Morin, particularmente refletida na experiência do 
documentário Sangue do Barro, vencedor da quarta edição do DOCTV, no Rio Grande do 
Norte, em 2008. Neste sentido, a pesquisa extrai do fazer documental o foco nas questões 
cotidianas, de onde se parte dos fatos para se questionar as realidades sociais. Assim, no 
exemplo de Sangue do Barro, a dissertação analisa a hipótese de como o procedimento 
documental, com foco em revelar uma história particular, pode de fato fazer com esse 
particular reflita o universal, o que finda por configurar-se em uma sociologia do presente, 
conforme proposta por Edgar Morin. A presente pesquisa é complementada ainda por uma 
breve análise contextual do cinema verdade, das políticas públicas de audiovisual e difusão 
do documentário no Brasil. Além dos pressupostos teóricos da sociologia do presente de 
Edgar Morin, são abordadas ainda as contribuições teóricas para a compreensão do gênero 
documentário de Jean Rouch, Bill Nichols, Ismail Xavier, Consuelo Lins, Gilles 
Lipovetsky, Jean Serroy, Michel Foucault, Alfredo Pena-Vega, Nicole Lapierre, entre 
outros.  
 
Palavras-chave: Acontecimento. Cinema-verdade. Documentário. DOCTV. Sociologia do 
presente. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This dissertation presents a reflection upon the notion of event, inspired by the 

contributions of Edgar Morin to the thinking of the present. The research analysis this 

notion particularly from the experience of the documentary titled Sangue do Barro, which 

was the winner of the 4th edition of DOCTV, in the federal state of Rio Grande do Norte in 

2008. The study focuses on how facts from daily life can be approached by the 

documentary making process, and how in this process the questioning of facts leads to the 

questioning of social realities. In this perspective, through the illustrative case of Sangue 

do Barro, the research develops the hypothesis of how in the documentary process, which 

aims at revealing a particular history, is the revealing of the particular able to reflect the 

universal. The dissertation thus assumes this situation as precisely the configuration of the 

sociology of present, proposed by Edgar Morin. Furthermore, along with the theoretical 

premises of the sociology of the present, the research performs a brief historical analysis of 

documentary practices, Brazilian audiovisual public policies, and it also discusses the 

technical contributions of several contemporary film makers and contemporary thinkers, 

such as Jean Rouch, Bill Nichols, Ismail Xavier, Consuelo Lins, Gilles Lipovetsky, Jean 

Serroy, Michel Foucault, Alfredo Pena-Vega, Nicole Lapierre, etc. 

 

Keywords: Event. Direct cinema. Documentary. DOCTV. Sociology of the present. 
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Fonte: Flávio Aquino (2008) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O motivo de escrever estas poucas 
linhas, não é para justificar o erro que eu 
fiz, mas só assim eu conseguiria provar 
para todo mundo, (...)” 
 
Trecho da carta de Genildo  
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 A presente dissertação visa dar continuidade aos estudos iniciados a cerca de nove 

anos, surgidos a partir de inquietudes teóricas no decorrer do trabalho do meu trabalho na 

coordenação do DOCTV - Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário 

Brasileiro, no estado do Amazonas. O acompanhamento das discussões e as reuniões por todo 

o Brasil me propiciaram um contato mais aprofundado com as políticas públicas de produção, 

realização e difusão de documentários para televisão no Brasil.  

 Essa experiência resultou em considerações que serviram de base para a discussão 

fundamental do nosso estudo, pois do ponto de vista sociológico, o DOCTV nos remete à 

sociologia do presente, como proposto por Edgar Morin, e que busca estudar os 

acontecimentos da atualidade, o questionamento da tendência do momento, a curiosidade 

voltada para o cotidiano, partindo dos fatos para questionar as realidades sociais. Será, 

portanto, a partir da noção de acontecimento como “produtor de efeitos” que nosso estudo se 

constituirá de uma análise do documentário Sangue do Barro (Ver Anexo A), vencedor da 

quarta edição do DOCTV, no estado do Rio Grande do Norte, em 2008.  

 Nesse sentido, buscamos nesta pesquisa, compreender esse tipo de acontecimento, 

onde os encontros, as falas, somente têm vida pela existência do documentário, ou seja, foram 

provocados por um procedimento documental (a entrevista, o registro in loco). Assim como 

observamos em Sangue do Barro, os documentários focados em histórias pessoais podem 

parecer não ter ambições políticas ou sociais, já que revelam o particular mais do que o 

universal, em termos de caráter histórico. Porém, entendemos, assim como Morin, que 

dependendo da forma como o documentarista aborda o tema, o particular refletirá o universal 

– pretensão esta, que se aproxima, da pretensão documental –, já que o recorte da realidade 

proposta é parte de um real bem mais amplo. 

 No tocante à metodologia utilizada por esta pesquisa, a dissertação foi estruturada com 

base nos pressupostos a serem adiante mencionados, e na escolha do documentário vencedor  

da quarta edição do DOCTV no Rio Grande do Norte, intitulado Sangue do Barro. Nessa 

perspectiva, buscamos refletir sobre o acontecimento acionador, evidenciado no fazer deste 

documentário. Para isso, realizamos uma pesquisa junto à TV Universitária - UFRN, que 

colaborou na liberação de documentos oficiais de todo o processo de lançamento do edital do 

programa DOCTV até a finalização, com a contratação do projeto Sangue do Barro. O acesso 

ao arquivo pessoal e clippings impressos e eletrônicos dos documentaristas envolvidos na 

produção do documentário também foram decisivos para o desenvolvimento deste trabalho, 

como também toda a pesquisa na mídia local, nacional e internacional (Ver Anexo E) sobre as 
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notícias do acontecimento “Genildo”, na época do fato ocorrido, além da cobertura dada dos 

veículos de comunicação no período de produção até o lançamento do documentário.  

O DOCTV foi desenvolvido no núcleo de documentários da TV Cultura, através da 

Gerência de Documentários, partindo da ideia de criar um Programa de Fomento à Produção e 

Teledifusão do documentário brasileiro. Depois, a iniciativa foi levada ao Governo Federal, 

que fomentou quatro edições do DOCTV, além de encontrar sua expressão internacional em 

2006, com o desenvolvimento do DOCTV Ibero - América e o DOCTV Países de Língua 

Portuguesa. Na abertura de sua primeira edição, em 2003, o então Ministro da Cultura, 

Gilberto Gil (2003), fez um pronunciamento pela Rede Pública de Televisão, enfatizando que 

“o DOCTV desenvolvia as mais diversas narrativas alternativas sobre o Brasil, com olhares 

variados que as novas gerações têm sobre o Brasil”. 

 Em relação à nossa fundamentação teórica, norteadora de toda a pesquisa, seguimos os 

pressupostos de Edgar Morin (1969), que acredita que nenhuma pesquisa deve delimitar seu 

campo ou construir barreiras de acesso a seu domínio. Esses pretextos metodológicos servem 

mais para preservar as incursões exteriores e exorcizar medos pessoais. Ao perceber essa não 

delimitação do campo, devemos assim viver a tensão permanente entre o singular e o 

universal, o fenomênico e o fundamental, o empírico e o teórico, a compreensão e a 

explicação. É preciso saber propor questões universais, assim como obter reflexões gerais 

(PAILLARD, 2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 2008). Na história, qualquer “campo” 

encontra-se aberto e é atravessado por correntes que ultrapassam seus limites geográficos. Sob 

essa perspectiva, buscamos este acontecimento acionador no desenvolvimento do 

documentário vencedor na quarta edição do DOCTV, intitulado “Sangue do Barro” , que 

reconstrói a partir de relatos da população, nos dias 21 e 22 de maio de 1997, os momentos 

em que Genildo Ferreira de França assassinou 14 pessoas, num curto período de 24 horas, no 

Distrito de Santo Antônio dos Barreiros, no município de São Gonçalo do Amarante/RN. 

 O diretor do documentário, Fábio DeSilva (2012), intuitivamente seguiu o slogan de 

divulgação do DOCTV: “Quando a realidade parece ficção é hora de fazer documentários". 

Ele explica sua motivação para resgatar o episódio ocorrido: "Queríamos filmar essa história 

que é trágica, mas é fantástica". Esse caso teve grande repercussão na mídia local, nacional e 

internacional, com divulgação no jornal The New York Times, como também, na emissora de 

TV CNN. Os moradores de Santo Antônio, até hoje buscam a razão para o ocorrido. O 

documentário mostra a vida da comunidade, antes e depois desse acontecimento. 

 Para composição do primeiro capítulo, faremos uma breve historiografia do cinema 

documentário, para uma maior compreensão da ideia da pesquisa, mostrando as primeiras 
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discussões acerca do gênero, das escolas documentárias, além de contextualizá-las a partir de 

seus autores. Assim, nos voltaremos às influências de Robert Flaherty, Dziga Vertov, Jean 

Rouch, Eduardo Coutinho, entre outros, trazendo suas experiências sobre o percurso do 

gênero no mundo, no Brasil e no Nordeste. A discussão se revelará importante porque 

evidenciará novas possibilidades de se contar histórias, novos acordos entre os que filmam e, 

os que se deixam filmar, como também  para com aqueles a quem se conta a história. 

Apresentaremos ainda, a relevância do gênero não-ficcional, que aponta possibilidades para a 

produção de registros in loco, considerados típicos do cinema documentário, mostrando 

evidências do uso de depoimentos e entrevistas, como ferramentas para a captação do real, 

pois ao valorizar personagens reais,  dá-se voz aos que dificilmente seriam ouvidos. 

 No segundo capítulo, quando abordamos a noção de Acontecimento, apontaremos os 

princípios que orientam a Sociologia do presente, atentos à proposta de Morin de não só 

questionar as mídias de massa e a cultura de massa, mas de buscar problematizar os 

acontecimentos, apostando na elaboração de novas respostas às contradições da existência no 

movimento do presente. “A noção de acontecimento é certamente aquela à qual Morin trouxe 

maior precisão; a cada vez, as diferentes modificações refletiam um avanço em sua concepção 

da complexidade” (PAILLARD, 2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 2008, p. 16). Dessa 

forma, retornaremos a um período em que Morin (1981) desenvolveu pesquisas que 

culminaram em uma coletânea de artigos denominados de Sociologia do presente. Inaugurada 

em Plozévet, foi uma sociologia atípica para a época e que não demorou muito para ser 

contestada, pois era caracterizada por uma forma de pesquisa in vivo, próxima do percurso 

etnológico, comumente usada na sociologia da escola de Chicago, tão celebrada hoje, mas 

naquela época quase desconhecida na França.  

 Ainda neste capítulo, destacaremos também o pensamento de Foucault (1988) para 

tratar do acontecimento, que diferencia a atualidade, do presente, onde o acontecimento é o 

que constrói a interrogação sobre o que somos, na perspectiva dos limites contemporâneos do 

necessário, isto é, para aquilo que não é, ou já não é, indispensável para a constituição de nós 

mesmos, como sujeitos autônomos: a problematização. 

 Por fim, no terceiro capítulo, trataremos da noção de acontecimento na experiência  do 

DOCTV – RN IV – Sangue do Barro, momento em que buscaremos compreender como, em 

um procedimento documental com foco em revelar uma história particular, pode esse 

particular refletir o universal.  Com Morin, descobrimos que é partindo dos fatos do cotidiano 

que podemos questionar as realidades sociais.  
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 Nas considerações finais, mostraremos alguns aspectos apontados na introdução, que 

nos farão compreender os desdobramentos e relevância de nossa pesquisa, possibilitando uma 

reflexão sobre a noção de acontecimento, como algo presente no fazer documentário, e como 

podemos sob a perspectiva desse conceito elaborar uma reflexão centrada no Sangue do 

Barro.  
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CAPÍTULO 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Flávio Aquino (2008) 
 
“Por esse comentário foi que aconteceu 
toda essa tragédia.” 
(Genildo)  
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 A concepção de um método: a abordagem teórica-prática 

 

 Morin em Cultura de massas no século XX: o espírito do tempo II: necrose (1999, 

p.244) diz que “A angústia brota de todos os poros da cultura de massa, mas brota porque é 

expulsa por meio de movimentos, agitações, trepidações, suspenses, imagens de violências, 

armadilhas, ataques, [...]”. Assim, ele aposta na elaboração de novas respostas às contradições 

da existência nesse e por esse movimento do presente, em que as próprias respostas se 

mostram em um movimento contínuo. O presente como campo de pesquisa por excelência é 

teorizado por esse autor, que insiste em dizer que, “a cultura de massa tem como tendência 

trazer o espírito para o presente” (MORIN, 1999, p.244). 

 Logo no início da obra supracitada, Morin anuncia as bases metodológicas e 

epistemológicas de uma nova abordagem do sistema da cultura (1999, p.17), onde acredita na 

coerência de uma obra que alinhe sua parte teórico-conceitual e sua parte fenomenológica. 

Portanto, para o autor, o fenômeno é o acontecimento, a crise, o presente, a atualidade. 

Significa a irrupção simultânea do vivido, do acidental, da irreversibilidade, do singular 

concreto inscrito no tecido da realidade social. O acontecimento, acrescenta ele, “é a 

informação”(1999, p. 17). Essa que perturba, desestrutura, desestabiliza e questiona.  

 Atento à cotidianidade, Morin teoriza o presente, tecendo suas reflexões sobre o 

cinema, sobretudo, nas obras O cinema ou o homem imaginário (1956) e As estrelas: o mito e 

sedução no cinema (1989). É este o caminho que buscaremos trilhar, pois assim como o autor, 

percebemos que através do cinema podemos refletir sobre nossa vida, nossa cultura, sobre 

nossos conflitos, sobre as relações sociais. Segundo Morin (1956), o cinema é um modo 

afetivo e concreto de expressão e de compreensão do homem, do mundo e da vida, pois 

poetiza o cotidiano transportando para a trivialidade das coisas a imagem que surpreende, faz 

sorrir, comove ou mesmo se maravilha. Nessa perspectiva, buscaremos compreender a noção 

de acontecimento, a partir do documentário Sangue do Barro. 
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1.1 DISCUTINDO O GÊNERO DOCUMENTÁRIO 

 

 A breve apresentação do percurso histórico do documentário nos dá indícios de que a 

determinação de paradigmas apresenta-se inapropriada, para a discussão do fazer 

documentário. Já nas primeiras experiências audiovisuais de não-ficção, a definição de 

características próprias e imutáveis para amarrar as novas possibilidades que apareciam 

mostrava-se confusa. Algumas perspectivas do debate sobre o audiovisual podem ser 

retomadas, mas objetivamos compreender o nosso objeto de pesquisa, ou seja, o 

documentário para TV, o DOCTV, sem necessariamente nos preocuparmos em encaixá-lo 

num molde previamente definido. De fato, sabemos que as diferenças entre os dois gêneros 

não garantem uma separação absoluta entre ficção e documentário. Conforme aponta Nichols 

(2005, p. 17): 

Alguns documentários utilizam muitas práticas e convenções que 
normalmente associamos à ficção, por exemplo, roteirização, encenação, 
reconstituição, ensaio e interpretação, enquanto que, alguns filmes de ficção 
utilizam muitas práticas ou convenções que normalmente associamos à não-
ficção ou documentário, por exemplo, filmagens externas, não-atores, 
câmeras portáteis, improvisação e imagens de arquivo. 
 

Assim, retrocedamos ao ano de 1895, quando precisamente das mãos dos irmãos Lumière 
com seu cinematógrafo, pioneiros das imagens em movimento, se deslocavam para onde 
estavam os acontecimentos e ‘documentavam’ essas manifestações da vida humana. A 
genialidade dos Lumière é destacada por Morin (1956, p. 32):  
 

Lumière teve a intuição genial de filmar e projetar como espetáculo: a vida 
prosaica, os transeuntes no seu dia a dia. Mandou os seus operadores para a 
rua. Lumière percebera que a primeira curiosidade do público iria incidir sobre 
esse espelho da realidade.  
 

Deste modo, percebemos que não era pelo real, mas pela imagem do real, que a multidão se 

comprimia às portas do Salon Indien, para ver uma imagem do comboio a entrar numa 

estação. Afinal, Lumière tinha conseguido perceber e explorar o encanto da imagem 

cinematográfica. 

 Morin (1997, p.65) destaca que “o cinematógrafo foi uma máquina necessária e 

suficiente para fixar uma investigação errante e operar, em seguida, a sua própria 

transformação em cinema”. Ele acreditava que não passava de mera tendência, o cinema-

espelho de Lumière, assim como, o cinema-olho de Dziga Vertov (1896-1954). Afinal, o 

cinematógrafo representava um momento breve e único de passagem, momento em que se 

equilibraram a fidelidade realista do reflexo e a virulência das potências humanas de projeção. 
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Hoje, estes filmes são considerados testemunhos históricos de grande importância, ao oferecer 

o olhar da realidade, na virada do século, através da forma de vestir, dos costumes, dos 

transportes e do cotidiano das pessoas.  Lumière propôs ainda novas tentativas visuais, ao 

projetar uma parede, sendo demolida de frente para trás, algo que chamou muito atenção, pois 

ia contra todas as leis da natureza. 

 Para a percepção do seu conceito, entendemos que o documentário é um gênero de 

não-ficção, porque é filmado no local onde ocorrem as ações, utilizando pessoas, eventos e 

situações reais. Por não adotar uma narrativa rígida, isso não implica em não organizar a 

informação, ao incorporar diferentes elementos narrativos, como entrevistas, depoimentos, 

comentários, dados, e outros recursos. O documentário se anuncia como um ponto de vista, 

sobre algum assunto, que pode ser social, policial, histórico, literário ou científico, claro que 

em seu escopo expusesse também, alguma relevância pública. Portanto, sob esse ponto de 

vista, nos é apresentado o mundo que nos rodeia. 

 Para Nichols (2005), muitas vezes o documentário é influenciado pela visão das 

organizações e instituições que lhe concedem apoios, como também, a audiência, que pode 

alterar a concepção da prática documental. Pois enquanto espectadores, quanto mais a 

imagem estiver fiel à realidade que conhecemos, mais valor lhe damos. Além disso, exigimos 

que o documentário mantenha a fidelidade para com a realidade, isto porque os eventos 

representam uma determinada realidade histórica. Os filmes de ficção, para o autor, têm como 

objetivo conceder ao espectador novos mundos, por não se basearem necessariamente no 

mundo real, ou seja, que permitem a concretização visual de sonhos e desejos. Por outro lado, 

os documentários pretendem representar realidades sociais que nos são familiares, em maior 

ou menor grau. Assim, eles dão sentido à realidade e permitem ao espectador explorar e 

compreender outras facetas do mundo. Como destaca o autor, uma história sobre um mundo 

imaginário não é mais do que uma história. Uma história sobre um mundo real é um 

argumento.  

 Assim, nos anos 20, Nanook (1922), o esquimó, que representava os esquimós do 

norte do Canadá, do norte-americano Robert Flaherty (1884-1951), é o marco inaugural do 

documentário. Flaherty e John Grierson (1898-1972), mesmo considerando as diferenças 

temáticas tratadas por eles, são considerados os inventores do que hoje é conhecido como 

documentário clássico, que seriam os filmes que trabalham com grandes acontecimentos e 

grandes homens. Foi Grierson, um dos líderes da escola inglesa de documentários, o primeiro 

documentarista a utilizar a palavra documentário e a teorizar acerca das características deste 

gênero.  Ele filmou Drifters (1929), apresentando vários pescadores em ação, que na verdade 
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representavam o modelo do pescador inglês, por inspiração aos moldes do herói coletivo do 

cinema soviético.  

 Segundo Lins (2004), esses documentaristas trabalharam juntos, mas Grierson partiu 

para uma vertente mais urbana, inclusive criticava o “romantismo nostálgico” de Flaherty, 

que costumava filmar povos distantes, o combate mítico entre um herói e a natureza hostil, 

sem levar em conta os problemas sociais. Flaherty tinha como método um princípio básico da 

exploração prévia e familiaridade com os assuntos tratados, e isso influenciou mais tarde 

cineastas do cinema-verdade, entre eles, Jean Rouch (1917-2004).  

É importante salientar que Nanook e Drifters são filmes do período do cinema mudo, 

que contavam com entretítulos que separavam as imagens, e que de certa forma funcionavam 

como uma voz gráfica de autoridade. Somente mais tarde, no início dos anos 30, foi instituída 

no documentário inglês a voz em off. De acordo com Lins (2004, p. 69): 

 

A montagem do modelo clássico elimina qualquer referência ao 
processo de produção, seleção e organização dos acontecimentos 
filmados e estrutura o filme a partir de uma narração – “a voz do 
saber” – que desenvolve uma idéia geral de maneira linear, dentro de 
uma lógica causa-efeito e problema-solução. Essa voz interpreta o que 
vemos nas imagens e fornece ao espectador o significado unívoco do 
filme.  

 

Por diferentes aspectos estéticos e éticos, o modelo clássico é questionável, pois os 

documentários que se estruturam a partir desse modelo apresentam um argumento 

desenvolvido pela narração em off, ilustrado por imagens e exemplificado ou comprovado por 

depoimentos ou entrevistas.  

 Com o advento de novos modos de se fazer documentário, no final dos anos 50, os 

filmes de inspiração inglesa foram extremamente criticados, especialmente pelo excesso da 

narração em off usados para a compreensão da obra. Muitos documentaristas dos anos 60 

refutavam tal recurso em respeito ao espectador, e para se evitar a imposição de uma visão 

única dos acontecimentos filmados (LINS, 2004). A autora ainda esclarece que os cineastas 

não criticavam propriamente a voz em off, mas a forma de autoridade que ela assumia nos 

documentários. Um desses cineastas foi Jean Rouch, que filmou Eu, um Negro (1958) sem 

som, e que só foi sonorizado em seguida, com um comentário improvisado, por um dos 

personagens do filme, a partir do que ele via nas imagens. Neste filme, por exemplo, uma voz  

exprimia sentimentos, como de tristeza, alegria, confusão. Já em filmes do cinema direto 

norte-americano, a opção era eliminar todo e qualquer off e buscar reduzir a intervenção da 
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equipe na filmagem. As “técnicas do direto” favoreceram as filmagens de “observação”, 

tornando-se o elemento estético central desse movimento.  

 Segundo Carlos (2005), a poética do cinema clássico – poética de ações e 

representações, constrói intrigas, nas quais o valor da verdade se sustenta com um sistema de 

arranjos e verossimilhanças, que constitui o específico da ficção. Já no cinema documental, ao 

contrário, os fatos e ações são verdadeiros, porque são existentes e não imaginados, 

submetidos a arranjos e jogos de verossimilhanças que, ao menos, comovem, no seu afã de 

autenticidade e evidência. Assim, esses documentaristas pioneiros contribuíram para a 

consolidação do gênero, permitindo assim, o surgimento de novas formas documentais.  

 

 

1.1.1 Cinema verdade – Documentário verdade 

 

 

 Iniciados, na Europa, por Jean Rouch nos anos 60, os fundamentos do Cinema-

Verdade seguiam os princípios de intervenção, propostos por Vertov, pregando justamente a 

intervenção antes, durante e depois da filmagem, como elemento ativo na produção do filme. 

Destacamos que esse formato já não privilegiava os registros históricos como fontes da 

verdade.  Ao contrário, dava ênfase aos depoimentos, às histórias contadas sobre o tema. Não 

que o documentário se ausente de comprovação documental, mas a realidade nos é 

apresentada a partir da experiência dos próprios personagens. Mesmo antes do sincronismo da 

imagem e do som, Rouch já se recusava a desenhar narrativas documentais em que uma voz 

em off representasse a ‘voz da verdade’. 

 No Brasil, Eduardo Coutinho (1964) revela o Cinema-Verdade, com o filme Cabra 

Marcado para Morrer (1984), que conta a história de como grupos de camponeses do 

Nordeste conseguiram se organizar para superar a opressão do regime político autoritário 

brasileiro, mas acabaram tendo suas atividades desmanteladas à força, depois da morte de um 

de seus líderes. A estratégia de Coutinho era surpreender os entrevistados. O diretor chegava 

com a equipe já gravando o encontro surpresa, registrando o impacto de retomar aquela 

história passada. Porém, Coutinho (apud LINS, 2004, p.44) alerta: 

 

[...] o documentário, ao contrário do que os ingênuos pensam, e grande parte 
do público pensa, não é a filmagem da verdade. Admitindo-se que possa 
existir uma verdade, o que o documentário pode pressupor, nos melhores 
casos - e isso já foi dito por muita gente - é a verdade da filmagem. 
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Para a reflexão que nos propomos neste capítulo, buscamos o entendimento também a partir 

das ideias de Eduardo Coutinho quando em Cabra marcado para morrer (1964/1984) ele 

aposta no processo de filmagem como aquele que produz acontecimentos e personagens, 

apostando no encontro entre quem filma e quem é filmado, como fator essencial para tornar o 

documentário possível. Neste sentido reinteramos o que pensa Morin, pois trata-se de abrir a 

câmera para a complexidade das representações que os camponeses fazem de sua experiência 

e de sua história, muitas vezes contraditórias.  Ao percorrer o caminho feito por Coutinho 

neste documentário, observamos a importância deste filme, inclusive apontado por Jean-

Claude Bernardet como um “divisor de águas” para o documentário brasileiro, deixando de 

lado os acontecimentos extraordinários e nomes da história do Brasil (LINS, MESQUITA, 

2008).            

 Cabra marcado para morrer foi iniciado e interrompido pelo golpe militar em 1964. 

A intenção era contar a trajetória do líder camponês João Pedro Teixeira, que foi assassinado 

a mando de latifundiários. O documentário contou com camponeses como atores de uma 

ficção inspirada em “fatos reais”, com a viúva de João Pedro, desempenhando seu próprio 

papel. Em 1981, o filme é retomado e se apresenta como um filme aberto e sem certezas, 

centrado em entrevistas. Coutinho reencontra Elizabeth em São Rafael, no Rio Grande do 

Norte e nesse reencontro fica sabendo o que aconteceu com os filhos dela. Lins (2004) pontua 

bem que a partir daquele momento, trata-se de sequências em que a memória não está mais 

em questão. Se a repressão foi responsável pela separação inicial da família de João Pedro, a 

trajetória deles não foi tão diferente da maioria dos nordestinos pobres naquele período. 

Naquele momento, são mostrados os nordestinos nascidos nos anos 50 e 60 que tiveram sua 

existência marcada pela precariedade e com remotas chances na vida. São camponeses que 

participaram de uma luta coletiva e que sofreram os efeitos da ditadura. Coutinho ao investir 

no processo de filmagem, acredita que produz acontecimentos e personagens. Ismail Xavier 

(apud LINS; MESQUITA, 2008, p. 26) esclarece que: 

 
trata-se de um filme que encerra simbolicamente o período ‘estética e 
intelectualmente’ mais denso do cinema brasileiro,  marcado pela tradição do 
cinema moderno, articulando de forma inventiva e heterogênea a dimensão 
estética com as questões políticas nacionais. 

  

O deslocamento de campo social trouxe para o trabalho de Coutinho uma transformação 

específica na relação com as imagens midiáticas, entre outras mudanças.  

 Segundo Lins (2004), o entusiasmo de Coutinho ao constatar as potencialidades da 
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filmagem longa, sem cortes, para o documentário logo após sua experiência com Cabra 

Marcado fez com que ele fosse em direção ao vídeo, técnica essa que permitia a conversa dele 

com seus entrevistados sem limite de tempo e com redução de custo. Como bem observou 

Ismail Xavier (2009, p. 104) 

 

A vontade agora é explorar mais os sujeitos no que têm de singular. Evitam-
se generalizações, a busca dos porquês. Concentra-se na apresentação de um 
inventário dos imaginários – enfim outra fenomenologia mais regrada – sem 
se deter no problema da relação entre eles e as condições materiais de 
existência, sem saltos da experiência imediata para suas implicações sociais 
e políticas.  

  

 Importante salientar que  no período posterior à ditadura, cabia ao documentário no 

Brasil se voltar para grupos urbanos até então praticamente invisíveis, como a população 

carcerária, os moradores de rua e de favelas, pivetes e mendigos, prostitutas, trabalhadores do 

lixo, pois até então, só se via nas imagens televisivas, o Brasil harmonioso, rico, branco, 

saudável, higienizado, com imagens bem enquadradas e estáveis. No início dos anos 90, 

podemos identificar uma relação direta do documentário com a mídia, principalmente com as 

imagens produzidas nos programas de televisão, como as do telejornalismo. De acordo com 

Lins, Mesquita (2008, p. 44) é “uma relação contraditória, perturbadora, cheia de tensões e 

nuances, e presente em várias etapas, da realização à recepção dos filmes. 

 Lins (2004) ao analisar a abordagem cinamatográfica de Eduardo Coutinho na maior 

parte dos filmes que realizou seguidamente a partir de Cabra Marcado para Morrer, pôde 

observar que Coutinho partia de personagens reais, porém, o que registra não é a pessoa “tal 

qual ela é” na vida cotidiana, como também, não pretendia obter de seus entrevistados, 

palavras que expressassem uma verdade ou reproduzissem o que efetivamente aconteceu. 

Importando apenas um passado, uma memória. Ao contrário do pensamento de Lins (2004), 

que o mais importante é como essas lembranças surgem no presente, como são narradas no 

momento da filmagem, mesmo que não coincidam com o que está estabelecido pela história 

oficial. No caso do documentário, a presença do documentarista em cena normalmente 

representa uma aproximação dele com os personagens reais do filme. Isto pode representar 

também sua iniciativa em conduzir a história, tornar seu ponto de vista mais evidente, como 

se fosse um repórter, capaz de guiar os espectadores, por caminhos mais reveladores. 

 Sobre a subjetividade dos próprios realizadores, Rouch reconheceu ao fim de 

Chronique d´un été (Paris 1960), que “o problema é que nós (realizadores) também estamos 

na banheira com eles”, referindo-se aos personagens. Ou seja: ao olhar o outro, o autor acaba 
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por descobrir nuances da sua própria subjetividade. Ao permitir que os personagens se 

reinventassem, o autor dá a possibilidade de refletir sobre a subjetividade dessas pessoas, 

sobre seus sonhos. Em seu artigo “Por um novo cinema-verdade”, Morin (1960) destaca que o 

grande mérito de Rouch foi ter definido um novo tipo de cineasta: ‘cineasta-mergulhador’, 

aquele que mergulha nas situações da vida real, e destaca que a verdade não consegue escapar 

às contradições, pois há verdades do inconsciente e verdades da mente consciente. Essas duas 

verdades se contradizem.    

 

 

 

 

 

 

 Figura 1: Jean Rouch e Edgar Morin em reuniões após as filmagens de Crônica de um Verão (1961).    
 Fonte: http://www.cinefrance.com.br/cinemateca/documentarios/ 
 

 Em Crônica de um verão, algumas entrevistas não foram feitas pelos diretores Rouch 

e Morin, mas, por personagens que se incorporaram à equipe, já com a filmagem em 

andamento (LINS, 2004).  Os modos de filmar que Rouch colocava em prática, aberto às 

intervenções de quem tinha sido filmado, tiveram o efeito muito específico de inventar uma 

outra forma de ser autor. 

 Segundo Lins (2004, p. 126), “Deleuze chama esses personagens de Rouch, de 

‘intercessores’ do cineasta, figuras por meio das quais o diretor conseguiu sair de sua 

civilização dominante e alcançar as premissas de outra identidade”. Essa foi uma década 

excepcionalmente marcada por uma renovação cinematográfica, que perturbou radicalmente 

as relações entre a imagem e o mundo. Para Lins (2004, p. 41):  

 
A idéia, implícita ao cinema clássico, de que a imagem reproduz o real - na 
ficção e no documentário, sofreu abalos consideráveis, e o cinema tornou-se 
também produtor do real, de acontecimentos, motor de comportamentos, 
falas, gestos e atitudes. Foi um momento em que fronteiras entre vida e arte, 
ficção e documentário, ator e personagem, sujeito (cineasta) e objeto 
(personagens e situações) se dissolveram, em que se experimentavam novas 
relações entre a imagem e o som, em obras tão diferentes e modernas como 
as do Cinema Novo, do cinema independente norte-americano, da Nouvelle 
Vague, do cinema-verdade francês, do cinema italiano dos anos 60.  
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O cinema-verdade francês1, em particular o filme Crônica de um verão, de Rouch e Morin, 

mostra-se como possível inspiração à metodologia usada por Eduardo Coutinho, em Cabra 

Marcado para Morrer (1984), apesar das profundas diferenças temáticas. Deste modo, a 

prática cinematográfica de Jean Rouch em muitos de seus documentários é uma referência 

possível à atitude de Coutinho em seus filmes, apesar de não serem os mesmos 

procedimentos, mas há certas convergências e um efeito comum. Crônica de um verão traz de 

forma inovadora à discussão ética das imagens e da relação dos cineastas com seus 

personagens – dimensão também fundamental para o cinema de Eduardo Coutinho.  

 Podemos, portanto, observar que no Brasil, o jovem cinema brasileiro traçou percursos 

paralelos à experiência europeia e latino-americana, conforme aponta Xavier (2003, p.15):  

 
No início dos anos 60, o Brasil viveu os debates em torno do nacional-
popular e da problemática do realismo, dados que nos lembram, em especial, 
o contexto italiano. Por outro lado, ao longo da década, se discutia os 
caminhos do cinema entre uma linguagem mais convencional e uma estética 
da colagem e da experimentação, própria ao documentário tradicional, e a 
linha mais indagativa, de pesquisa aberta, do cinema-vérité.  

 

Esses debates confrontavam cineastas que acreditavam na força comunicativa da linguagem 

clássica e cineastas que buscavam, naquele momento, definir a crítica ao próprio cinema, 

como condição de um cinema crítico, voltado para as questões sociais. No Brasil, a situação 

social e política no início da década de 60 era também um fator de convergência dos 

interesses dessa geração. Vivia-se um momento em que os intelectuais e os artistas de 

esquerda, engajavam-se no projeto de transformação social e, no cinema, um grupo de jovens 

lançou-se na realização desse objetivo, ao dotar o cinema brasileiro de uma linguagem e 

estética ancorada na realidade social e cultural do país, conforme destaca Figuerôa (2006). 

Comandado por Nelson Pereira dos Santos e Glauber Rocha (1939-1981), o grupo de 

cineastas buscava intervir na vida política do país, por intermédio dos filmes e de criar as 

condições para que o Brasil pudesse ter sua indústria cinematográfica, como uma forma de 

escapar do colonialismo econômico e cultural ao qual estavam submetidos.  

 Uma nova estética passa a surgir com a nova forma de utilizar as câmeras, pois a 

imagem não é mais limpa, estática, devidamente iluminada, e, sim, a câmera na mão provoca 

oscilações, tremores, se locomovendo ao caminhar. A falta de condições e de recursos no 

                                                 
1 O cinema-verdade francês e o cinema direto norte-americano surgiram no final dos anos 50 e faziam uso das 
mesmas tecnologias do “direto” recém-criadas (câmeras leves sincronizadas com o som); também 
compartilhavam de um elemento estético comum: a filmagem em plano-sequência; se diferenciam contudo na 
forma de filmar os acontecimentos: os cineastas do cinema-verdade participavam dos acontecimentos; os do 
cinema direto se limitavam a observar o mundo, sem interagir. 
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Cinema Novo foi incorporada pelos cineastas, caracterizando uma nova linguagem nos 

documentários brasileiros, impulsionada por Glauber Rocha e denominada de “Estética da 

Fome.” Ele representa a experiência documental mais significativa da época, e, se consagra 

como um dos mais importantes cineastas brasileiros. Nessa época, os filmes documentais com 

enfoques na esperança do povo nordestino, começam a ser produzidos. Um desses filmes é 

Viramundo (1965), de Geraldo Sarno, que demonstra a trajetória do migrante nordestino em 

São Paulo. De forma crítica, o filme abordou a situação de pobreza que grande parte da 

população brasileira estava vivendo na época. 

 Com as inovações técnicas chegando ao documentário brasileiro dos anos 60, 

observava-se que as propostas políticas do Cinema Novo criavam um momento especial para 

o documentário, recorrendo aos significados sociais e políticos dos filmes, com uma estética 

que fosse muito além de uma dimensão social e pedagógica, ao contrário dos filmes de ficção 

do mesmo período. Lins (2004, p. 70) destaca que:  

 

Eram filmes que integravam o que Jean-Claude Bernardet chama de 
“Modelo sociológico”, cujas características, definidas por ele no ensaio 
sobre os documentários brasileiros entre 1960 e 1980, coincidem em 
inúmeros aspectos com a estética do documentário clássico; em especial, os 
mecanismos de produção de significação do filme, centrados na relação entre 
o particular e o geral.   

 
Na realidade, os filmes analisados por Bernardet transmitem uma informação não só dos 

indivíduos que estão nas telas, mas a uma classe de indivíduos e a um fenômeno, e, para isso, 

se faz necessário que os casos particulares mostrados, contenham elementos necessários para 

a generalização. Lins (2004) esclarece a metodologia de análise de Bernardet, quando 

exemplifica com um personagem que migrou do Nordeste, porque brigou com a mulher, e não 

por causa da miséria e da seca, este elemento, portanto, ficará fora do filme (BERNARDET 

apud LINS, 2004, p. 71). Ela explica ainda que esse processo de “limpeza do real” transforma 

o personagem em um “tipo sociológico”, que poderá ser um camponês, um operário 

qualificado ou um favelado, do qual estão excluídos os traços singulares de sua história.  

 O curso do documentarista sueco Arne Sucksdorff (1917-2001), realizado em 1962, 

contribui decisivamente para a introdução da técnica de gravação direta e da linguagem do 

cinema-verdade no Brasil. Foi através dele que toda a geração do Cinema Novo teve contato 

com os procedimentos técnicos, ligados ao cinema direto e ao cinema-verdade. As técnicas 

foram difundidas na prática cinematográfica, a partir de alguns jovens cineastas, que teriam 

papel de destaque no desenvolvimento do cinema brasileiro, como Arnaldo Jabor, Eduardo 
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Escorel, Dib Lutfi, Antônio Carlos Fontoura, Luiz Carlos Saldanha, Vladimir Herzog, Alberto 

Sabá, Domingos de Oliveira, Oswaldo Caldeira, David Neves e Gustavo Dahl, entre outros. A 

técnica de Sucksdorff consistia, principalmente, em levar consigo gravadores, e, desta forma, 

explorar o som direto na narrativa. Destacam-se como filmes feitos segundo as técnicas do 

cinema-direto: Maioria Absoluta (1964), de Leon Hirszman; Integração Racial (1964), de 

Paulo César Saraceni; e O Circo (1965), de Arnaldo Jabor. Ainda no estilo direto, várias 

experiências foram desenvolvidas no Brasil, como por exemplo, uma série denominada A 

Condição Brasileira.  

 Nesse momento efervescente do cinema brasileiro, a universidade teve um papel 

importante na produção e difusão dos filmes. Apoiados pelo Centro Popular de Cultura (CPC) 

e pela União Nacional dos Estudantes (UNE), os jovens documentaristas tinham um olhar 

crítico sobre o crescimento da urbanização e industrialização do país, como também, 

valorizavam a cultura popular. Muitos diretores foram perseguidos pela ditadura e tiveram 

seus filmes censurados. Em 1964, Eduardo Coutinho, no início de suas filmagens de Cabra 

Marcado para Morrer, teve seu filme interrompido pelo governo militar. A obra foi concluída 

20 anos depois, tornando-se um marco do documentarismo brasileiro. Outros filmes surgem 

na busca de repercutir os movimentos sociais e mostrar o povo, como A Opinião Pública 

(1966), de Arnaldo Jabor e Nelson Cavaquinho (1969), de Leon Hirszman.  

 A TV se firmava como importante veículo de massa no Brasil, no final dos anos 60, 

surgindo com experiências significativas, na busca por formatos de documentários televisivos 

ou jornalismo investigativo. Por iniciativa dos jornalistas Vladimir Herzog (1937-1975) e 

Fernando Pacheco Jordão é criado o telejornal A Hora da Notícia, em 1972, na TV Cultura de 

São Paulo. O telejornal tinha o objetivo de mostrar o Brasil real, fazendo um certo 

contraponto com a imagem oficial criada pelo governo militar e seus filmes institucionais. 

Entre esses jovens que se lançaram em novas experiências, destacamos Luiz Carlos Maciel, 

Eduardo Coutinho, Maurice Capovilla, Hermano Penna e Walter Lima Jr. Neste período 

surgia o Globo Repórter. O programa foi exibido pela primeira vez em 3 de abril de 1973, 

com o objetivo de cobrir os principais acontecimentos jornalísticos nacionais e internacionais 

com mais profundidade. Era de fato um trabalho bem documental, que acabou gerando logo 

em seguida a estreia, o Globo Repórter Documento – que exibia programas da série Globo 

Shell Especial. Nesse período os principais documentaristas do país passaram pela equipe, 

que buscavam desenvolver seus programas abordando temas que abordavam desde o futebol, 

seleção brasileira até o Padre Cícero, astros do cinema e música internacional.  
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1.1.2 DOCTV 

 

 O interesse pela prática documental pode ser constatado pelo aumento de filmes 

produzidos na última década, além de festivais e a ampliação de editais públicos e outras 

formas de fomento à realização de filmes documentais e o aumento da presença de 

documentários independentes na televisão brasileira. Nesse momento, também como 

indicativo desse interesse que se espalhou pelo país inteiro, surge o DOCTV, mostrando um 

novo meio de produção, exibição e distribuição do gênero documentário. 

 O Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro 

(DOCTV) foi um projeto criado em 2003 pela Secretaria do Audiovisual do Ministério da 

Cultura (SAv/MinC), com a TV Cultura e a Associação Brasileira de Emissoras Públicas, 

Educativas e Culturais (ABEPEC), tendo o apoio da Associação Brasileira de 

Documentaristas (ABD), criada com o objetivo de promover a regionalização da produção de 

documentários, a articulação de um circuito nacional de teledifusão, através da Rede Pública 

de Televisão e a criação de ambientes de mercado, para o documentário brasileiro.   

 Destacamos que, desde 2003, foram co-produzidos 170 documentários com a marca 

DOCTV, nas edições Brasil I, II, III e IV, carteiras especiais estaduais e o DOCTV IBERO-

AMÉRICA que reúne organismos audiovisuais nacionais, TVs públicas e educativas, como 

também, associações de produtores independentes de 13 países latino-americanos, além de 

Portugal e Espanha. Outros desdobramentos a mencionar são a realização dos Programas 

DOCTV Colômbia e DOCTV CPLP (Comunidade dos Países de Língua Portuguesa). Essa 

iniciativa gerou mais de 3 mil horas de programação para a Rede Pública de Televisão, 

promovendo a descentralização de recursos financeiros para as 27 unidades federativas, entre 

recursos do Ministério da Cultura e das TVs e instituições públicas estaduais, participantes da 

Rede DOCTV. O DOCTV consolidou-se como um Programa de Fomento à Produção e 

Teledifusão do Documentário Brasileiro de muita credibilidade, principalmente garantindo a 

veiculação dos documentários vencedores nas grades de programação das TVs Públicas e 

circuitos alternativos de exibição participantes do Programa. Destacamos que esse tipo de 

política de incentivo à produção vem romper com o problema de distribuição e 

comercialização em nosso país, que sempre contou com poucas cópias quando lançados, 

refletindo no número reduzido de espectadores. Percebemos, no entanto, que no Brasil as 

produções como as do DOCTV ainda não foram bem aceitas no circuito comercial. 

 Apesar disso, considerado um dos mais bem sucedidos projetos do setor audiovisual 

brasileiro, o Programa teve na sua quarta edição, uma expansão na premiação de projetos de 
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documentários, por meio das chamadas Carteiras Especiais, que consistiam na realização de 

um ou mais documentários nos estados. Isto levou a uma articulação efetiva das emissoras 

públicas, do poder público e da iniciativa privada, permitindo a seleção de projetos de 

documentários, além dos já garantidos pelo DOCTV IV. Todos os documentários 

selecionados nos Concursos DOCTV IV (inclusive as Carteiras Especiais) receberam uma 

verba de R$ 110 mil (cento e dez mil reais) para a realização do documentário. Só nesta 

edição foram 55 semanas de documentários inéditos, resultando em um ano de programação, 

em uma parceria da  Rede DOCTV IV com a produção independente de todo Brasil. 

 Em suas quatro edições, o DOCTV teve quase 3.000 projetos de documentário 

inscritos, nos seus 100 concursos estaduais. Também foram realizadas 67 Oficinas para 

Formatação de Projetos, com a participação de mais de 2.000 realizadores de todo Brasil, e 

três Oficinas para Desenvolvimento de Projetos, nas edições II, III e IV do DOCTV, reunindo 

para a discussão detalhada de cada projeto os autores dos projetos selecionados e grandes 

nomes do documentário brasileiro, como Jean-Claude Bernardet, Eduardo Coutinho, Eduardo 

Escorel, Maurice Capovilla, Geraldo Sarno, Jorge Bodanzky, Ruy Guerra, Giba Assis Brasil, 

Cezar Migliorin, Felipe Lacerda, Joel Pizzini e Cristiana Grumbach. A partir de sua 

implantação em todo território nacional e o desdobramento de suas carteiras regionais de 

produção e teledifusão, o DOCTV alcançou reconhecimento internacional pela Conferência 

de Autoridades Audiovisuais e Cinematográficas de Ibero-América (CAACI) e já conta com o 

3º Programa de Fomento à Produção e à Teledifusão de Documentários Latino-americanos, 

DOCTV América Latina III.  

 É importante apontar também que o interesse por imagens “reais” não só se limita ao 

campo do documentário: parece corresponder a uma atração cada vez maior pelo “real”, em 

diversas formas de expressão artísticas e midiáticas (LINS; MESQUITA, 2008). As 

produções audiovisuais que circulam na televisão, no cinema, na Internet, nos espaços de arte 

contemporânea, além de nos dispositivos móveis, como em telefones celulares, são 

atravessados por imagens “reais” violentas, banais, com celebridades, anônimos, etc. Isto nos 

leva a questionar se tudo isso seria uma tentativa de revitalizar um espectador entediado, a 

quem é preciso apresentar-lhe uma dose maior de “realidade”, para romper a indiferença. 

Assim, observamos cada vez mais produções de ficção cinematográfica, e até para televisão, 

com investimento em uma estética de teor documental, como também adaptações de relatos 

literários, cuja matéria são situações reais. Também é comum vermos que os telejornais e 

programas de variedades não se limitarem mais às imagens estáveis e bem enquadradas, 

usando planos-sequências tremidos e imagens de baixa qualidade nas coberturas. O uso 
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frequente de microcâmeras, câmeras de vigilância, amadoras e de telefones celulares tem o 

objetivo de imprimir, de certa forma limitada, um efeito de “realidade”. 

 Nessa conjuntura o DOCTV veio para estimular na reflexão sobre a situação do 

documentário no Brasil, sabendo que o contexto e o quadro ampliado do audiovisual 

brasileiro são complexos. A produção documental não sucumbiu à crise que marcou a 

passagem dos anos 80 para os 90, com a extinção da Embrafilme, estatal produtora e 

distribuidora de cinema pelo Governo Collor de Mello, diferente do cinema brasileiro de 

ficção, principalmente em longa-metragem. Em uma trilha que iniciou nos anos 80, a 

produção documental seguiu seu destino de gênero “menor”, com produções em vídeo, 

mantendo ligações com os movimentos sociais que surgiram ou reconquistaram espaço com a 

redemocratização do país, fora do circuito de festivais, associações, sindicatos e TVs 

comunitárias – fora dos eixos de exibição.  

 Com a “retomada” do cinema brasileiro, a situação mudou bastante, pois a prática 

documental ganhou impulso com o barateamento e disseminação do processo de produção 

dos filmes, em função das câmeras digitais, e, principalmente, da montagem em equipamento 

não-linear (LINS; MESQUITA, 2008). São muitas as vantagens técnicas, econômicas e 

estéticas dos equipamentos digitais sobre os analógicos, que permitem hoje, tanto aos 

cineastas renomados, quanto aos estreantes, fazerem experimentações com o gênero 

documentário, com investimento relativamente baixo na realização de seus filmes.  

 A partir da década de 90, percebemos um estímulo objetivo à produção de cinema, por 

intermédio de uma legislação de incentivo, ancorada em mecanismos de renúncia fiscal. 

Empresas privadas e estatais se viram atraídas pelos patrocínios a projetos audiovisuais, com 

instrumentos de renúncia fiscal, como a Lei do Audiovisual (Lei Federal 8.685/93) e a Lei 

Rouanet (Lei Federal 8.313/91), que estimulam a criação de editais de fomento e “prêmios”, 

visando à produção de documentários, por órgãos e empresas públicas e por instituições 

culturais, que são mantidas por empresas privadas.  

 Todos esses incentivos fizeram com que o documentário conquistasse as telas do 

cinema, numa abertura do mercado que até então não existia para este gênero. O formato 

tradicional até os anos 90 era o curta e o média-metragem. Mas o mercado do audiovisual já 

apresentava uma certa mudança, e entre os muitos longas documentais brasileiros lançados 

comercialmente, destacamos Os anos JK (1980) e Jango (1984), de Silvio Tendler, com 

exibição em salas de cinema, com 800 e 558 mil espectadores. Estima-se que de lá para cá a 

produção de documentários no Brasil vem vivendo um bom momento do mercado. As estreias 

em 2010 levaram aproximadamente 850 mil espectadores às salas de exibição, números 
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tímidos se comparados com o cinema de ficção, mas para o gênero documental representa um 

valioso avanço (Observatório da Imprensa, TV Brasil - 2011). 

 

 

1.1.3 O DOCTV NO RN: documentário SANGUE DO BARRO 

 

 No Rio Grande do Norte, o DOCTV teve quatro edições, de 2003 a 2009, e contou 

com o apoio da Associação Brasileira de Documentaristas – Seção Rio Grande do Norte, e a 

contrapartida da TV Universitária no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que nas 

últimas edições foi repassada pelo Banco do Nordeste. O Programa também contou com o 

apoio da Fundação José Augusto por ocasião do evento de lançamento do concurso. O 

documentário Sangue do Barro, do diretor Fábio deSilva, com roteiro de Mary Land de Brito 

Silva, foi o ganhador da quarta edição estadual, entre dezoito concorrentes; começou a ser 

produzido em 2008 e teve seu lançamento oficial em junho de 2009, em um cinema de Natal. 

O documentário aborda a exploração da violência pelos programas jornalísticos 

sensacionalistas, a partir de um fato ocorrido no Rio Grande do Norte: em 22 de maio de 

1997, Genildo Ferreira de França, 27 anos, ex-atirador do exército, marcou para sempre o 

distrito de Santo Antônio dos Barreiros, no município de São Gonçalo do Amarante/RN, ao 

cometer, em menos de 24 horas, uma série de 14 assassinatos. Para compreender a ideia de 

acontecimento, objeto desse estudo, e que estruturam o argumento do documentário, 

apresentaremos agora uma análise do documentário Sangue do Barro.  

O distrito de Santo Antônio dos Barreiros, com aproximadamente cinco mil 

habitantes, conhecido por suas olarias e seu artesanato em barro, amanheceu naquela fatídica 

quinta-feira com a notícia de que havia um assassino à solta, ‘matando quem ele encontrava 

pela frente’. A partir daquele momento, o pânico se instaurava na localidade, com a circulação 

de informações desencontradas, correria nas ruas, casas vazias, e enxurrada de jornalistas e 

policiais no local. Genildo, conhecido por Neguinho, era uma figura bem quista na 

comunidade, de comportamento discreto, respeitador. No entanto, aquele Genildo de atitude 

insuspeita, pôs em prática naquele dia um plano arquitetado há meses: matar as pessoas que 

de alguma forma vinham prejudicando sua vida. 

Muito se especulou sobre o que teria motivado a matança em série. A equipe de 

pesquisa do documentário apurou razões diversas para a motivação, desde perturbações 

decorrentes da morte de um filho até a ira por estar sendo chamado de homossexual pela 

comunidade, hipótese mais amplamente defendida. Pouco antes dos assassinatos, acredita-se 
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que ele havia escrito uma carta a um dos programas televisivos sensacionalistas, solicitando 

espaço para se manifestar. Na carta posteriormente divulgada pela imprensa e supostamente 

escrita pelo assassino, ele justifica seus atos pelo fato de que alguns cidadãos da comunidade 

estarem apontando-o como homossexual. "As pessoas não deviam falar mal umas das outras", 

afirmava Genildo na carta (ANEXOS  D – E). No entanto, mesmo sem conseguir o espaço 

desejado, ele findou por encontrar seu lugar na mídia ao cometer a série de assassinatos. 

 Assim como tantos outros filmes que retratam um acontecimento gerado pela 

violência, Sangue do Barro estabelece um pano de fundo, desencavando os mecanismos da 

violência. Neste sentido, o documentário apresenta-se como a síntese de uma 

situação/acontecimento.  

Da mesma forma que em Sangue do Barro, que o diretor partiu do material filmado por um 

canal de televisão e realizou uma série de entrevistas e investigações e buscou recuperar a 

trajetória do assassino, assim também fizeram os diretores José Padilha e Felipe Lacerda ao 

realizar o documentário Ônibus 174 (2002), que aborda o sequestro de um ônibus na Zona Sul 

do Rio de Janeiro, em uma tarde de junho de 2000, acontecimento este que mobilizou o país 

inteiro, por ter sido transmitido durante cinco horas ao vivo. 

Nesse episódio, o seqüestro terminou em tragédia, com a refém Geísa Firmo 

Gonçalves sendo assassinada diante das câmeras, e o seqüestrador, Sandro Nascimento sendo 

assassinado (asfixiado) pela polícia, quando a caminho da delegacia.  Nesse caso, o filme faz 

o trabalho que a imprensa deveria ter feito e não fez, que é ampliar as conexões possíveis 

entre diferentes acontecimentos, complexificando a situação inicial, fazendo-nos refletir, 

criticamente, sobre o quanto esse fato está relacionado à tragédia social brasileira.    

 Em Sangue do Barro e Ônibus 174 observamos a preocupação em extrair do fluxo de 

informações televisivas, um acontecimento já esmaecido na nossa memória, e nos obrigar, de 

algum modo, à reflexão. Neste sentido, Lins e Mesquita (2008, p.47) afirmam “o maior 

interesse talvez resida na exposição pormenorizada de como a mídia hoje organiza os 

acontecimentos do “interior” – já eclodem dentro de uma lógica midiática, que captura 

simultaneamente todos os envolvidos”. 

Nas últimas décadas, muitas transformações foram produzidas pela transmissão ao 

vivo, feitas pelas câmeras de televisão. Ônibus 174 mostra todas as etapas dessa “teatralização 

do mal”, que foi a impactante performance do sequestrador Sandro Nascimento. Ele se deu 

conta do espetáculo que protagonizava, e, a partir daí, começa a intuir o desfecho. Até a morte 

de uma das reféns ele encena, pedindo para elas representarem com mais realismo o estado do 

desespero em que se encontravam, como destaca Lins e Mesquita (2008, p.48). 
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Apropria-se da imagem de bandido ensandecido inspirado no cinema e grita 
através da janela, não para os que estavam ali do lado de fora do ônibus, mas 
para os milhões de telespectadores que acompanham ao vivo os 
desdobramentos de sua arriscada operação: “Isso não é um filme de ação, 
não. É sério”. Sandro sabe que foi esse papel de algoz que lhe restou para ser 
reconhecido socialmente, e não hesita em desempenhá-lo até o fim.  

 

Assim como em Ônibus 174, Sangue do Barro se filia mais diretamente a “notícias”, ao 

reutilizar imagens e refazer entrevistas com alguns personagens. Ambos os filmes têm em 

comum o fato de se dedicarem à trajetória de um único indivíduo, com um alcance social 

construído a partir de investigação e “ressignificação” de arquivos televisivos.  

 No caso de Sangue do Barro, o documentário marca a trajetória dos documentaristas 

Mary Land Brito e Fábio DeSilva, que, pela primeira vez, puderam ter a garantia de uma rede 

nacional para exibição de seu filme, elaborado essencialmente a partir dos relatos dos 

moradores de Santo Antônio dos Barreiros, sobre aqueles dias de terror. Para Lins e Mesquita 

(2008, p. 18) “o momento da filmagem tem para o diretor uma dimensão quase mística. Ali, 

no encontro com o outro, é tudo ou nada”. Para os cineastas norte-riograndenses, tratava-se de 

uma operação que necessitava retirar tudo o que não era essencial, e nesse exercício de 

depuração, era preciso uma postura ética, ativa, que pensa, repensa e discute o que é 

produzido. Muito comum nesse processo de construção é o surgimento de críticas sobre o 

olhar dos cineastas, que podem apresentar passividade ou submissão, diante do “real”. Assim, 

percebemos em Sangue do Barro um complexo e difícil processo de elaboração, diante do 

desafio de manter uma escuta ativa diante de tantos depoimentos. Isto é, abster-se de qualquer 

julgamento moral, diante do que as pessoas filmadas dizem – pessoas estas responsáveis pela 

elaboração de sentidos e interpretações, a partir de suas experiências.  

Pelo acontecimento em si, mesmo estando numa localidade carente e com um 

histórico alto de violência, não cabia ali buscar “tipos” com um perfil sociológico 

determinado, como aponta Mary Land (2009) no seu relatório de produção: “O nosso objetivo 

com o pesquisador na cidade foi atingido e o resultado concreto é que conseguimos 

depoimentos de familiares de vítimas, de filhos e ex-mulher do assassino, das duas pessoas 

apontadas como cúmplices, e algumas testemunhas dos assassinatos”. Em um documentário, 

ambiguidades e sentidos múltiplos não são “resolvidos” na montagem. Notamos que as 

contradições não ganham uma síntese, mas são postas lado a lado (LINS; MESQUITA, 2008). 

A equipe conseguiu ainda matérias e fotos dos jornais locais e autorização para uso desse 

material no documentário, além dos documentos oficiais da polícia, como o inquérito que 
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estava desaparecido, conforme aponta a cineasta. Outros documentos também ajudaram a 

compor o quebra-cabeça, como laudos e fotos da perícia do ITEP, e, principalmente, a carta 

original escrita pelo assassino.  

Assim como Coutinho percebe que para seu cinema é importante filmar em um espaço 

que permita estabelecer relações complexas, entre o singular de cada personagem e de cada 

situação, os cineastas de Sangue do Barro buscaram percorrer esse caminho, nesta produção, 

fazendo o percurso do Genildo nas 24 horas de terror, apresentando as nuances deste 

acontecimento marcante, para os moradores da cidade.  

Sangue do Barro enquadra-se perfeitamente no que se denomina como  documentário 

contemporâneo brasileiro e encaixa-se na definição do chamado documentário moderno, 

sobretudo, quando se fala em moderno, pois refere-se a um conjunto de obras de curta ou 

média metragens, realizadas por documentaristas ligados ao Cinema Novo. Esses 

documentários abordavam aspectos críticos, sociais e independentes no Brasil, que eram 

problemas e experiências das classes populares, rurais e urbanas, em que emergem os pobres, 

desvalidos, excluídos e marginalizados. Assim como em tantos outros documentários e 

documentaristas que buscaram dar voz a esse “outro” desconhecido, Sangue do Barro 

também faz uso das técnicas de gravação de som direto, como meio para obter informações, 

que apóiam os documentaristas, na estruturação de um argumento sobre a situação real 

focalizada. O diretor do Sangue do Barro buscou filmar, promover o sujeito da experiência, à 

posição de sujeito do discurso.   

 Durante a fase de produção, após entrevistar mais de quarenta pessoas, o roteiro 

mudou sua abordagem radicalmente, como aponta Mary Land (2009):  

 

Quando pensamos em fazer o documentário, nosso objetivo era mostrar um 
assassino sangue frio, uma figura negativa que proporcionou pânico na 
pequena comunidade. Acreditávamos que íamos encontrar uma cidade 
magoada e irada com o assassino. Porém, o que encontramos foi uma cidade 
confusa, que não entendia como que um homem tão bom, tão querido e 
respeitado no lugar fosse fazer o que ele fez.  

 
A documentarista esclarece ainda que, através do contato com as pessoas da comunidade e a 

produção do documentário, os moradores também puderam entender melhor os 

desdobramentos do caso, os indícios de como e o porquê de tudo,  pois até então, ninguém do 

local havia tido acesso ao material policial e nunca a comunidade havia realmente sido 

procurada para falar sobre o caso.  
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 Fazendo um paralelo com a realidade nacional, algumas experiências, como os 

documentários realizados no programa de televisão Globo Repórter, ainda na década de 70, 

permitiram testar outras formas de abordar a realidade. Como o já citado em Cabra Marcado 

para Morrer que reúne, sintetiza e indica novos caminhos para o documentário brasileiro, 

representando na verdade, um “divisor de águas”, entre o cinema moderno dos anos 60 e 70 e 

o documentário das décadas de 80 e 90. Esse filme se ocupa de episódios fragmentários, 

personagens anônimos, aqueles que foram esquecidos e recusados pela história oficial e pela 

mídia, em vez dos grandes acontecimentos e dos grandes homens da história brasileira, ou de 

fatos e pessoas exemplares (LINS; MESQUITA, 2008).  

 Sangue do Barro, assim como, Cabra Marcado para Morrer, dialoga com diferentes 

estéticas documentais, ao retomar algumas delas e reinventar outras, além da reportagem 

televisiva. Neste caso, a entrevista também não é mais um simples depoimento, mas um 

diálogo, resultado da permanente negociação, em que as versões dos personagens são 

produzidas na medida em que eles se põem em contato com a câmera.  

 Em outro documentário, também dirigido por Coutinho, o filme Peões (2004) 

concentra-se nos operários do ABC paulista, companheiros do ex-presidente Lula, que haviam 

participado das grandes greves naquela região de São Paulo, no final dos anos 70. Assim, 

como em Sangue do Barro, Coutinho neste filme não se restringe apenas ao presente dos 

personagens, mas à memória pessoal e coletiva de um determinado grupo social, com um 

passado com experiências em comum. Todos esses filmes já citados poderiam sugerir 

interpretações ou apontar algumas teses sobre o cenário que apresentam, pois é comum em 

filmes baseados na interação, que os espectadores estabeleçam conexões entre os dados 

sensíveis que os filmes apresentam e sua experiência social e política. 

 Como escreveu Ismail Xavier (2004), o cinema não vem apenas registrar a vida 

reclusa, seus dramas e ameaças, mas também se somar ao que ajuda a inventar o cotidiano, 

estabelecendo uma rotina de práticas variadas. A partir do final da década de 90, podemos 

identificar alguns sinais de um aspecto que se tornou muito representativo para o 

documentário: a relação direta, incontornável com a mídia. Podemos destacar as imagens 

produzidas nos programas de televisão, sobretudo no telejornalismo. Mas esta não foi sempre 

uma relação harmoniosa, sendo em alguns momentos marcada por tensões, na verdade, uma 

relação contraditória, perturbadora presente nas etapas da realização à recepção dos filmes, 

conforme aponta Lins e Mesquita (2008, p. 45-46): 
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O programa Aqui e agora, que foi ao ar pela primeira vez pelo SBT em 
1991, inaugura um estilo de reportagem que fará escola para o 
sensacionalismo televisivo, em franca oposição à estética clássica do 
jornalismo da TV Globo. O programa exibe ‘a vida como ela é’ nas favelas e 
periferias pobres da cidade de São Paulo, através de longos planos 
sequências tremidos, com narrações feitas ao vivo pelos próprios repórteres, 
repletos de ‘sujeiras’ que eram, até então, mantidas fora do ar.  

 

Ao reciclar e associar a um tipo de jornalismo que faz da miséria espetáculo midiático, esse 

tipo de reportagem traz elementos estéticos do Cinema Verdade dos anos 60, ao colocar a 

câmera na mão e som direto. Desta forma, permite eventualmente vislumbrar imagens de um 

Brasil que não aparecia na TV. Até mesmo a TV Globo teve que incorporar gradativamente 

imagens sem muita qualidade, no intuito de imprimir “realidade” ao padrão estético que 

marcava o jornalismo da emissora. Observamos que nesse momento, o Brasil saía de uma 

cultura cinematográfica, utópica e modernista para incorporar uma cultura de massa 

televisiva. Aliás, a imagem televisiva se transformou em um dos meios mais potentes de 

legitimação da realidade, onde basta aparecer para existir (LINS; MESQUITA, 2008). As 

autoras afirmam ainda que tanto o instrumento de formação como o de reconhecimento, ditos 

aspectos centrais da cultura midiática contemporânea, produzem situações insólitas, como 

constatamos em documentários mais recentes.  

 Os que fazem seus filmes a partir da fala do outro correm o risco de imprimirem, 

muitas vezes, inconscientemente, maior existência social e mais crédito a pensamentos e 

emoções que têm origem nos próprios clichês, que circulam na televisão.  Vivemos em um 

turbilhão de imagens, filmar hoje é entrar nesse turbilhão, como afirma Lins e Mesquita 

(2008, p.46) é “imiscuir-se no fluxo midiático de representações, confrontar-se com essa 

espécie de “meio ambiente” contemporâneo”.  

 Assim, identificamos na maioria dos filmes abordados, a existência de uma tendência 

à particularização do enfoque, com temas versando sobre experiências e expressões 

estritamente individuais, ao invés de grandes sínteses e análises ou interpretações de situações 

sociais mais amplas.  Na realidade, notamos que há uma valorização da subjetividade do 

homem comum, pois, muitos são os filmes que se relacionam com experiências socialmente 

demarcadas, como pode ser destacado na entrevista de Ismail Xavier (apud LINS; 

MESQUITA, 2008, p.50):  

 

A vontade agora é explorar mais os sujeitos no que têm de singular. Evitam-
se generalizações, a busca dos porquês. Concentra-se na apresentação de um 
inventário dos imaginários – enfim outra fenomenologia mais regrada – sem 
se deter no problema da relação entre eles e as condições materiais de 
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existência, sem saltos da experiência imediata para suas implicações sociais 
e políticas.  
 

 
O que observamos nessa análise são as diferenças temáticas e formais, e de particularidades 

de obras, que dissolvem distinções tradicionais entre ficção e documentário, ampliando as 

diferentes possibilidades do cinema brasileiro, trazendo a problematização que ronda, mas 

pouco se discute, na criação audiovisual contemporânea, que seria a crença do espectador 

diante das imagens do mundo. Como bem destacam Lins e Mesquita (2008), alguns 

documentários têm essa capacidade de perturbar a crença do espectador sobre aquilo que ele 

está assistindo, de suscitar dúvidas a respeito da imagem documental e de fazer com que essa 

percepção seja menos uma compreensão intelectual e mais uma experiência sensível. 

Podemos perceber que, por caminhos diversos, e, muitas vezes, sem que houvesse intenção 

dos diretores, eles realizaram filmes que nos obrigam a nos relacionar, com situações 

audiovisuais novas, e, forçosamente renunciar ao desejo de controle sobre o que é ou não real. 

Através da articulação das imagens no tempo da projeção é que oscilações, incertezas, 

reflexões, sensações e aprendizados acontecem. É na duração que a impressão de realidade e a 

crença do espectador, tão caras à tradição do documentário são colocadas em questão. O 

espectador se vê a indagar o que ele vê na tela: realidade, verdade, simulacro, manipulação, 

ficção, ou tudo ao mesmo tempo.  
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CAPÍTULO 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Flávio Aquino (2008) 
 
“Eu posso até não vingar a morte do meu 
filho, se não tiver condições..” 
 
(Genildo)  
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A noção de acontecimento 

 Com Edgar Morin pensamos o nosso hoje, e de sua recusa por pensamentos fechados, 

surgem sinais do que influenciou seu pensamento, segredos e sofrimentos de infância, 

juventude tumultuada pela história e engajamento na resistência aos vinte anos, experiência de 

minoria e ausência de enraizamentos. Na verdade, tudo isso reforça esta oscilação permanente 

entre o presente mutável da sociedade, a atualidade política e o pensamento da complexidade. 

 Na diversidade de seus trabalhos se delineiam duas linhas contínuas que buscamos 

percorrer. Elas se apresentam tanto na sua vasta curiosidade que não se limita à ordenação das 

disciplinas e o questionamento permanente aos enigmas da vida, da criação e das capacidades 

racionais e imaginárias do espírito, quanto na sua tendência espontânea à descentralização, no 

ir e vir entre envolvimento e exterioridade, uma arte ou uma prática do dentro/fora e uma 

forma de consciência dupla que o pensamento crítico e postura autocrítica favorecem (PENA-

VEJA; LAPIERRE, 2008). 

 Em 1968, pela primeira vez, Morin enuncia os princípios de uma sociologia do 

presente, na revista Communications2. Nesta edição intitulada O acontecimento, Morin faz 

uma ponte entre a sociologia do presente e a invenção de O método, num período de transição 

que seguiu até o começo dos anos 1970. No número-manifesto de Communications 

consagrado ao acontecimento, Morin abre e encerra a edição com os artigos: O retorno do 

acontecimento e O acontecimento-esfinge, onde anuncia de forma explícita a sua preocupação 

compreensiva do acontecimento. Questionar o acontecimento para Morin é questionar 

novamente as disciplinas, desordenar suas separações e embaralhar suas fronteiras. 

Reconhecendo o acaso, admiti-se o “acontecimento-escândalo”, integrando o princípio da 

ordem a partir do ruído, considerando que são os acontecimentos perturbadores ou acidentais, 

desorganizadores ou destruidores que, de certa forma, têm um efeito reorganizador (PENA-

VEGA, 2008). Ele define ali, a noção de acontecimento como um acidente perturbador / 

modificador. Vê na crise a revelação significante de realidades latentes e subterrâneas, 

invisíveis em tempos ditos normais. Ao defender a pesquisa “ao vivo” e “instantânea”, 

formula os problemas apresentados por esse tipo de pesquisa, que trás o emprego da 

observação, participação-intervenção, e essencialmente, o problema da relação sujeito 

observador-fenômeno observado (PENA-VEJA; LAPIERRE, 2008). Ter esse pensamento 

                                                 
2 Communications, Nº18, 1972. O número da revista sobre acontecimento foi pensado de forma transdisciplinar, 
pois nele Edgar Morin exige pouco dos sociólogos, ao convocar pesquisadores em História, Economia, 
Psicanálise e também em Física, Biologia e Teoria dos sistemas. Os quatro membros do Comitê de Redação 
eram: Roland Barthes, Claude Brenand, Edgar Morin e Violette Morin. 
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como pressuposto é importante e nos leva a compreender como os acontecimentos 

determinam os processos auto-organizadores dentro de sistemas sociais.  

 Observamos uma relação dialógica entre a elaboração teórica da complexidade e o 

exercício prático do acontecimento. Sob a pena de Morin, vislumbramos o plano de trabalho 

de uma experiência de pensamento que sempre recomeça, desde as greves de maio de 1968 ao 

conflito Israel-Palestina, passando pelo fim da Iugoslávia.  De acordo com Pena-Vega e 

Lapierre (2008, p. 101): 

 A complexidade vai ao encalço de suas potencialidades, persegue as falsas 
aparências, descobre suas tramas e armadilhas. Não se trata de decodificar as 
crises – maneira morta de fixá-las, como numa dissecação ou numa autópsia 
– mas de desenvolvê-las insistindo na busca do que possa ser possível e do 
que possa ser surpreendente, do que possa ser um impasse e do que possa ser 
promissor.  
 
 

De um teatro da época atual a outro, Morin propõe cenários criados unicamente por ele, 

caminhando solitariamente sem convocar nenhum de seus contemporâneos. Ele não exige 

nenhum outro interlocutor que não seja seu leitor, ao dialogar apenas com a realidade que 

questiona. Desta forma, muitas vezes Morin destoa de um universo midiático em que 

normalmente o factício indevidamente se traveste com os trajes da novidade. Em qualquer 

abordagem do autor confrontamos-nos com um intenso vaivém, circular que mostra que ele 

adota como disciplina intelectual o pensamento de Pascal.  Para Morin (1977, p. 87)  

 

Como todas as coisas são causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, 
mediatas e imediatas, estando tudo unido por uma ligação natural e 
insensível unindo as mais afastadas e as mais diferentes, acho impossível 
conhecer todas as partes sem conhecer o todo, impossível conhecer o todo 
sem conhecer particularmente cada uma das partes.  

 

Logo no prólogo da publicação ele anuncia sua ambição que é questionar novamente o 

acontecimento, como já foi apontado anteriormente, é embaralhar suas disciplinas, fazer 

emergir uma ciência inédita num território inédito situado entre várias disciplinas, como bem 

frisa Morin no artigo introdutório:  

A rejeição do acontecimento talvez fosse necessária para os primeiros 
desenvolvimentos da racionalidade científica. Mas ela pode corresponder 
também a uma preocupação de racionalização quase mórbida que exclui o 
aleatório, pois ele implica o risco e o desconhecido. 
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Constatamos, a partir daí, o desafio que ele se impõe. Já no artigo final da publicação ele traz 

o acontecimento-esfinge onde seu pensamento se debruça na espera de uma recompensa:  

O acontecimento se situa no limite no qual o racional e o real se comunicam 
e se separam. Mas é realmente nesses territórios limites que se encontram os 
problemas do singular, do individual, do novo, do aleatório, da criação, da 
história....Epistemológica e ontologicamente, nossa compreensão se recusa a 
optar pela alternativa da ordem e da desordem, do acaso e da necessidade, do 
caos e dos cosmos, do sistema e do acontecimento. É em sua unidade 
(contraditória) que podemos situar a organização, a transformação. É nesse 
eixo que nos orientamos em direção do scienza nuova: ciência dos sistemas 
complexos auto-organizadores, ciência da evolução, ciência (das condições) 
da criação.  

A prática do acontecimento, a preocupação com a sua problematização, o questionamento de 

seu enigma, sempre acompanharam o pensamento de Morin. Já na revista Arguments (1956-

1962)3, observamos questionamentos que jamais abandonariam Morin.  Podemos considerar 

que esta publicação era um espaço de confronto de teses e ideias, com abordagem de temas 

que emergem de um mundo em plena mutação.  Com o término da publicação em 1962, 

Morin lamenta não ter conseguido impor à revista “numa zona intermediária entre a reflexão e 

a atualidade”, e ter sido penalizado pela cadência desordenada dos vários números da revista, 

que tornava “impossível intervir no acontecimento”. Para Pena-Vega e Lapierre (2008) a 

partir desse momento, ele vai se esforçar para ultrapassar solitariamente essa contradição, 

fazendo alternar ou coabitar, da imprensa diária ao livro em andamento, indo e vindo, a 

inflexão da reflexão e o questionamento da atualidade. Em sua obra O espírito do tempo, 

Morin (1962, p. 246) insiste: 

A cultura de massa tem como tendência trazer o espírito para o presente, 
fazer do presente o quadro absoluto de referência, pulverizar o tempo e o 
indivíduo, mas, simultaneamente, ela opera uma prodigiosa circulação dos 
espíritos em outras direções, ao fazer do homem um ser de origem longínqua 
cujo espírito continua a errar nos horizontes de sua vida.  

Com foco no contemporâneo, O espírito do tempo vem propor não só questionar as mídias de 
massa e a cultura de massa. Ele vai mais além, no cerne da mitologia que acompanha o 
avanço tecnológico, industrial e de consumo das sociedades industriais. A esse entendimento, 
Morin associa uma sequência de ensaios sobre as estrelas de cinema, obra esta que não veio 
para questionar apenas as mídias de massa e a cultura de massa.   

                                                 
3 Edições integrais publicadas com o apoio do Ministério da Cultura, Toulouse, Privat, col. “Réflexion faite” 
(Reflexão feita). Percebe-se já indícios das coerências  e as constantes morinianas. 
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 Assim, Morin aposta na elaboração de novas respostas às contradições da existência 

nesse e por esse movimento do presente. É a busca de uma problematização dos 

acontecimentos cuja compreensão ele se esforça em ampliar, principalmente a crítica. Nesse 

sentido, ao revelar os novos ideais que mobilizam a sociedade, Morin trata de temas culturais 

planetários que transpõem fronteiras. Revela os novos ideais que mobilizam a sociedade, 

como o desenvolvimento individual, o amor sexualizado, a promoção dos valores femininos e 

juvenis (PAILLARD, 2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 2008, p. 19). O distanciamento 

das reflexões críticas de Morin – de denúncia, de condenação, de preconceito, não significa a 

neutralização do acontecimento. Ao final de Meus demônios (1951), Morin afirma acreditar 

na necessidade do repensar político. E para isso, o jornalismo é, então, o instrumento 

privilegiado desse esforço para repensar a política. Percebemos que do ponto de vista prático, 

a sua matéria-prima é o acontecimento, a surpresa, o acaso, o inédito, o imprevisto, o 

acidente, a crise, etc.  Foi o interesse de Morin pelo acontecimento que o encorajou aos 

estudos de análise do tratamento midiático e o trabalho de campo. De fato, o acontecimento 

acionador para a continuidade de seus estudos foi a “louca noite da Praça da Nação”. Em 22 

de junho de 1963, a emissora de rádio Europa convida os adolescentes para um grande show 

musical na Praça da Nação, em Paris, com um público esperado de trinta mil pessoas. O que 

seria um sucesso midiático transformou-se em violência, portões arrancados, automóveis 

virados e enfrentamentos com a polícia.  Na imprensa e na política, a indignação instalava-se. 

Jornalista do Le Monde, Morin parte para uma reação e estabelece reflexões sobre o 

surgimento dos adolescentes na cena pública. Portanto, esse acontecimento provocou um 

impacto metodológico no desenvolvimento de seus trabalhos: o acontecimento adquire status 

de análise social e essa instantaneidade permitiria a formulação de “diagnósticos” sobre os 

processos evolutivos em ação na sociedade.        

 De acordo com Paillard (2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 2008) a respeito da 

fundação do “Grupo de Sociologia do Presente”, no Centro de Estudos de Comunicações de 

Massa (CECMAS) constituiu-se um grupo de jovens pesquisadores que no início da década 

de 1960 participaram de uma extensa pesquisa pluridisciplinar em Plozévet4, uma pequena 

comunidade na região sul de Finistére, na Bretanha, oeste da França, agitada por movimentos 

modernizadores. O CECMAS foi criado em 1960, estudava a explosão das comunicações de 

massa na França. Foi com a criação deste centro de estudos que Edgar Morin começou a 

estruturar a sociologia do presente. As pesquisas em Plozévet mobilizaram cerca de uma 

                                                 
4 MORIN, Edgar. Comunne em France. Lá métamorphose de Plodémet (Comuna na França, a metamorfose de Plodémet), Paris, Fayard, 
1967; nouvelle édition, Coll. “Biblio Poche”, 1984. Depois, o título desse livro mudou para A metamorfose de Plózevet.  
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centena de pesquisadores durante mais de cinco anos. A RCP (Pesquisa Cooperativa 

Programada), concebida com a obrigação da interdisciplinaridade, pretendia examinar uma 

microssociedade da forma mais próxima possível, desde suas particularidades 

bioantropológicas de seus habitantes até a integração dessa comunidade no vasto movimento 

modernizador, incluindo as zonas rurais francesas. Lá, Morin usou um método que no início 

denominou “abordagem multidimensional” e só depois “método in vivo”. A questão 

moriniana, portanto, reside no fato de que uma pesquisa não consiste na aplicação de receitas 

neutras, impessoais e abstratas. Mas sim, de uma experiência viva feita de encontros não com 

os pesquisados, mas com pessoas ricas em particularidades. Uma entrevista nada mais é do 

que o encontro entre duas pessoas que se interrelacionam, cada uma delas com uma história 

singular, uma personalidade, uma experiência de vida. Paillard (2008 apud PENA-VEGA; 

LAPIERRE, 2008, p. 41) sintetiza o pensamento de Morin sobre essa forma de sentir o 

presente:  

A pesquisa do presente é uma aventura que, como qualquer aventura 
encontra dificuldades e imprevistos, uns favoráveis, outros desfavoráveis. 
Por vezes, ela pode adquirir as nuanças de uma busca quase iniciática, pois 
a tensão rumo à descoberta é tão grande que impõe à pessoa uma 
mobilização total e uma atenção ininterrupta. 

  

As pesquisas politemáticas, difíceis de classificação, fogem ao domínio dos “campos” 

disciplinares acadêmicos definidos, que foram instituídos na segunda metade do século XX. 

Como exemplo, em Comuna na França, que Morin questiona as múltiplas transformações de 

uma sociedade rural. Destacamos aqui que Morin nesse momento ainda não possuía alguns 

conhecimentos, como por exemplo, noções vindas da cibernética que, só alguns anos mais 

tarde, lhe fizeram explicitar a dinâmica do acontecimento contingente, como afirma Paillard 

(2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 2008, p. 21) que era integrante do grupo de 

pesquisadores:  

 

Seu interesse pelo acontecimento incita-o a encorajar estudos que combinam  
a análise do tratamento midiático e o trabalho de campo; eu mesmo realizei 
um a respeito da grande proliferação de boatos desencontrados acerca da 
morte de Che Guevara, e outros.  
 

 

Voltemos à pesquisa pluridisciplinar em Plozévet, pois ao revisitá-la, queremos com isto a 

compreensão do método de pesquisa “in vivo”, citado anteriormente, empregado por Morin. 

Ao relatar sua participação na pesquisa, Paillard (2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 
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2008, p. 23) afirma ter sido atraído por saber que Morin estudava o “moderno”. Pouco 

conformista para a época, a conduta de Morin suscitou problemas entre os pesquisadores. Para 

ele uma pesquisa não consistia na aplicação de receitas neutras, impessoais e abstratas. Por ser 

uma experiência viva, a pesquisa do presente é uma aventura que pode, assim como qualquer 

aventura, encontrar dificuldades e imprevistos, uns muitas vezes favoráveis e outros 

desfavoráveis.  

 Em Plozévet, Morin integra a intervenção sociológica como método de pesquisa. Ele 

acredita que a pesquisa deve ser útil ao pesquisado, e assim, preconiza diversos princípios, 

que vão desde a maiêutica social, uma forma de fazer com que os grupos tomem consciência 

do que trazem dentro de si próprios, até a troca, uma forma de compartilhar com eles o saber e 

os questionamentos (PAILLARD, 2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 2008). Para esta 

intervenção sociológica, muitas ideias foram cogitadas, como dar aos habitantes de Plozévet 

câmeras fotográficas para que eles pudessem fazer pequenas pesquisas paralelas, até mesmo a 

organização dos “Estados gerais de Plozévet” e também, a elaboração dos “Cadernos Gerais”. 

Mas de fato, apenas dois tipos de intervenção aconteceram, um que permitiu o diálogo com os 

camponeses sindicalistas e outro que originou um clube de jovens. Vários conflitos foram 

provocados por essa iniciativa da juventude e ficaram registrados nos anais de Plozévet.  

 Em maio de 1968, os pesquisadores parisienses, particularmente Morin, foram 

acusados de terem causado uma pequena revolução, na verdade, teriam instigado o espírito de 

revolta numa juventude antes bastante obediente. Naquele momento, Plozévet testemunhou 

sua primeira barricada, em um tumulto de fim de festa por causa de um local onde 

anteriormente os jovens se reuniam e que, naquele instante um novo proprietário resolvera 

impedi-los de frequentar. Assim, vemos que é a partir da reflexão sobre o “campo” do 

presente que visualizamos nesta pesquisa pluridisciplinar em Plozévet, aquilo que Morin 

compreendeu, que embora esse fenômeno ocorrido em Plozévet esteja temporária e 

geograficamente circunscrito, não se encontra encerrado dentro de fronteiras.  

  Devemos, portanto, observar que já desde a primeira obra de Morin, O ano zero da 

Alemanha (1946), existia uma manifestação de uma curiosidade tanto empírica quanto teórica.  

Essa obra foi um tipo de reportagem sociológica da história até o presente. Ao aproveitar sua 

estada na Alemanha servindo ao Exército de Ocupação como tenente, Morin percorreu um 

país em ruínas. Os fatos que obteve dos serviços de informação e suas observações diretas em 

“campo” nutriram seus questionamentos. Surpreendente é ver, já nesta obra, a forma 

embrionária daquilo que já expressava as características da sociologia do presente, que é 

questionar tudo imediatamente. O que ele buscava na verdade era viver a tensão passado / 
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presente dentro de uma perspectiva histórica a fim de identificar os germens do futuro.  

 Em relação aos jornalistas, Morin demonstra uma sociologia compreensiva que não 

exclui evidentemente o olhar crítico, mas não supõe, obrigatoriamente, um distanciamento, 

como bem destaca Pena-Vega e Lapierre (2008). O Morin sociólogo que estuda a mídia de 

massa e se interessa pela noção de “grande público” explicita na edição de comunications 

sobre acontecimento, entre várias citações, de vários autores, seu habitual gosto pela 

diversidade, e convoca primeiramente Max Weber5: “Apenas quem é capaz de se surpreender 

diante do andamento dos acontecimentos pode se questionar sobre o sentido do universo”. 

Sabe-se que durante toda sua vida Weber mostrou seu interesse pela imprensa e pelo trabalho 

jornalístico e considerava a participação na vida intelectual de um jornal como uma das 

formas do “serviço do presente” que chama ao engajamento democrático. Como expectador 

da primeira massificação midiática da história, paralela à industrialização da imprensa e à 

profissionalização do jornalismo, Weber elaborou em 1910 um grande projeto de pesquisa 

sociológica sobre a imprensa. Weber não tinha unicamente curiosidade pela imprensa como 

produto acabado, ele abordava a imprensa como fato social total, interessando-se pelos 

processos e pelas práticas, mostrando curiosidade em relação à indústria e suas forças 

materiais, além da preocupação com os procedimentos artesanais da profissão, interrogando 

as culturas produzidas e os imaginários por eles veiculados.  

 De volta a Morin, vemos em Paillard (2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 2008) a 

constatação da importância de um imaginário capaz de criar mitos, crenças e ideais para o 

autor. Longe de ser um conjunto de ideias desencarnadas, o imaginário pode apoderar-se do 

próprio homem e torná-lo capaz de matar por uma causa ou aceitar morrer por ela. Assim, em 

seus estudos sobre cinema, Morin se depara com a redescoberta e pregnância de um 

imaginário com capacidade de dar vida a simples imagens animadas. “Ele descobre mitos 

modernos em ação que se integram ao espírito da civilização moderna e encarnam em 

semideuses que são as estrelas de cinema” (PAILLARD apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 

2008, P. 54).  

 Nesse sentido, trazemos à discussão o acontecimento de Orleães, como pensado por 

Morin, em uma espécie de reflexão sobre a condição mortal do homem, que manifesta a 

vontade de ser pensada de maneira global. Neste sentido, antecipamos uma analogia entre o  

                                                 
5 Gilles Bastin, “La presse au miroir Du capitalisme moderne. Une ênquete de Max Weber sur les journaux et le 
journalisme [A imprensa à luz do capitalismo moderno. Uma enquete de Max Weber sobre os jornais e o 
jornalismo”, Réseaux, n. 109, 2001; e do mesmo autor, Médiatisation et anonymisation du monde em Max 
Weber], IEP de Grenoble, documento de trabalho, 2006.  
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acontecimento em Orleães e a situação vivida no distrito de Santo Antonio dos Barreiros. Em 

Orleães, denotamos a busca de visão antropossociológica geral, articulada via religação dos 

conhecimentos dispersos feita por Morin.  Em Orleães o rumor surge como uma encarnação 

particularmente sintomática da capacidade da mente humana de racionalizar. Ao refletir sobre 

essa temática, Morin se aprofundará e se consolidará posteriormente com a formulação de 

uma concepção, no quarto volume de O método (1991).  

 Tudo começou em 23 de maio de 1969. Nesse dia por toda parte em Orleães, uma 

pequena cidade de cerca de 100 mil habitantes nos arredores de Paris, nas lojas, nos 

escritórios, nos cafés, nas escolas, começou a contar-se de boca a boca, coisas terríveis. Em 

princípio, falava-se de uma mulher da cidade, que desapareceu quando fazia compras em um 

armazém de roupas. O seu marido, que esperava em frente à porta, não a tinha visto sair. Ao 

estranhar a demora, entrara na loja e perguntara pela mulher. Diante da negativa do 

comerciante, chamou a polícia. O estranhamento nesta situação se deve ao fato de que 

algumas horas depois, a desaparecida e outras mulheres jovens foram encontradas, amarradas 

e amordaçadas, no subsolo do armazém. Segundo o chefe da segurança pública de Orleães, 

este boato chegou até a polícia, mas não haviam elementos para seguir uma investigação, 

pois, nenhuma queixa havia sido apresentada, nenhuma solicitação de intervenção existia e 

nenhum desaparecimento foi apontado. O boato aumentava quanto mais os dias se passavam. 

O rumor generalizado atingiu seu ápice em 31 de maio, véspera das eleições e dia de mercado 

quando todos já falavam do caso. Nesse ponto, já não eram somente três mulheres, mas sim 

vinte e seis que haviam desaparecido. Os nomes nunca eram citados, apenas indicava-se que 

entre as desaparecidas estava a mulher do inspetor de polícia.  

 Morin e sua equipe seguiram o rastro deste boato, até encontrá-lo ainda vivo, porém já 

metamorfoseado. A intenção era fazer um inquérito ao vivo, “a quente”, no sentido de uma 

sociologia dos acontecimentos, como ele mesmo afirmava, ou clínica, fomentada na seção de 

sociologia do presente, cujos princípios foram expostos anexo ao seu livro Alarme em Orleães 

(1969). Para a realização desse “inquérito”, ele e sua equipe procederam com entrevistas, 

renunciando aos gravadores, realizando uma “dragagem sociológica”, nos bares de jovens e 

em outros locais de encontro.  

 Com o objetivo de apresentar o que de fato se passou em Orleães, Morin (1969) inicia 

apontando o fato como o encontro impetuoso do boato desencadeado e dos elementos 

repressores que ele põe em movimento. Ímpeto que, por um processo de ações e reações em 

cadeia, movimenta todas as fibras do misterioso ser que constitui uma cidade. Para descrever 

essa situação de crise que viveu Orleães, o autor aponta aspectos como a irrupção, aberta no 
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corpo social, de uma realidade subterrânea, escondida, desconhecida e muito nova; depois 

levanta o desencadeamento de um processo de desestruturação em cadeia e o 

contradesencadeamento de um processo de reestruturação pela ação da polis, levantando 

assim os conflitos políticos locais; e por fim ele coloca o fator desencadeador de repressores 

psicológicos que provocariam, em conjunto, ou de forma diferenciada, a racionalização, ele 

quer dizer, a explicação do novo fenômeno por redução a esquemas antigos. Morin alerta para 

uma amnésia análoga àquela que, no despertar, pode liberar as lembranças do pesadelo. 

 Neste sentido Morin (1998, p. 166) é categórico ao afirmar que: 

 

Ora, parece-nos que o acontecimento deve ser concebido em primeiro lugar 
como uma informação que irrompe tanto no sistema social como no sistema 
mental do sociólogo. O acontecimento-informação é precisamente o que 
permite compreender a natureza da estrutura e o funcionamento do sistema. 
Se nos permitir uma analogia biológica, o acontecimento é o stress, a 
perturbação que desencadeia processos de reequilíbrio num organismo, quer 
por rejeição ou anulação, quer por integração e evolução, isto é, modificação 
e mudança.  

  

O acontecimento de Orleães não é simplesmente o aparecimento de um mito, mas pode ser 

visto como uma crise, que faz jorrar o oculto que põe em movimento todo o corpo social. Este 

mito espalhou-se rapidamente por todos os cantos de uma cidade. A crença na realidade do 

mito revela um desregramento no sistema de decantação entre o real e o imaginário recebidos.  

 A recapitulação do acontecimento de Orleães foi a primeira coisa a ser feita na análise 

e tentativa de compreensão do que de fato aconteceu, como bem propõe Morin, pois todo o 

mito é compósito, na origem, e só depois adquire a sua unidade pela consolidação. Percorrer 

esse caminho a partir do salão de provas, lugar este erotizado, bastante turvo, como descreve 

Morin, que ainda apresenta efeitos de espelhos, mostrando-se uma tendência narcísica, lugar 

provável de carícias reais e de contatos com comerciantes libidinosos, uma real fonte onírico-

erótica (MORIN, 1969). Ele levanta outro elemento deste cenário,  que seria a droga, ingerida 

por bombons ou injetada, a qual teria permitido o rapto das mulheres, um elemento bem 

folhetinesco, televisionário e cinematográfico e bastante popularizado. Só com a união destes 

dois elementos já se constituía aí uma crônica, ou seja, um acontecimento possível digno da 

curiosidade pública. E finalmente, o ápice desta trama, um típico tema que alimenta crônicas e 

boatos das pequenas cidades foi o desaparecimento das mulheres, o possível tráfico das 

brancas.  

 Nesse cenário, Morin acreditava que o elemento novo estava na ligação entre o judeu e 

o tráfico das brancas. Para o autor,  surge na França o tema que liga o judeu ao perigo sexual. 
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Foi no seu apogeu que o mito proliferou, pois, se comentava que as lojas estavam ligadas por 

subterrâneos que comunicavam e desembocavam no rio Loire. Típico dos romances do século 

XIX, o tema tipo folhetim do subterrâneo urbano, como via de comunicação do poder oculto 

que ameaça a cidade, volta a reaparecer. Verifica-se que os fantasmas modernos misturam-se 

aos fantasmas medievais e ressuscitam-nos. O judeu é o traço comum repulsivo das angústias 

e fantasmas modernos e arcaicos, urbanos e rurais. Morin (p. 187, 1969) pontua que “o judeu 

desempenhava um papel de unificação mitológica fundamental”. Ao relatar estes dias, Morin 

se diz numa tentativa de querer explicar (racionalizar), portanto, do boato de Orleães, um 

fenômeno evidente. Ele afirma não querer assassinar o acontecimento, mas sim, procurar o 

esquema móvel e multiforme, e observa que o abalo de um elemento acaba por agitar todos os 

outros e altera a figura de conjunto. Se a ficção pode ser escondida, e por este fato o relato não 

é imaginário, mas, informativo, a ficção que se dá como ficção pode tornar-se informação, se 

o terreno for favorável.  Morin (p. 211, 1969) ainda reforça que:  

 

as especulações jornalísticas em torno de um acontecimento, mesmo se são 
dadas desde o princípio como hipóteses, podem muito bem tornar-se teses 
para aquele que as lê, e isto por um duplo mecanismo confiança-
desconfiança. O discurso manifestamente imaginário é decifrado pela 
procura de um discurso latente real.  
 

Ao interpretar o acontecimento, observa-se duas teses, a tese política constata que antes de 31 

de maio, o boato era incontrolado e incontrolável, pois depois foi utilizado com fins políticos. 

Já a outra tese indica um boato orquestrado, mas verificou-se logo em seguida ser uma 

publicidade.  

 Assim como em Rumores em Orleães, em Sangue do Barro, não se sabia bem de onde 

tudo começou, pois ninguém estava na fonte da sua propagação, ninguém estava na origem da 

sua difusão. No caso de Orleães não houve desaparecimento real e não houve informações 

reais, pois não havia provas de fatos, de nomes.  

 Morin dedica a parte final do seu livro Alarme em Orleães (1969) a apresentar os 

princípios de uma sociologia do presente. Há oposição entre uma sociologia da especialização 

disciplinar, da regularidade e das médias estatísticas, não chegariam, porém, a alcançar a 

verificação científica que permite a experimentação, e ele propõe centrar-se mais no 

fenômeno do que na disciplina, mais no acontecimento do que no variável, e na crise mais do 

que na regularidade estatística (MORIN, 1969). 

  A oposição existe tanto no plano da metodologia empírica que aponta como tendência 

privilegiar a observação e a intervenção, como também nos planos da epistemologia e da 
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teoria geral, onde tende-se a concentrar o esforço sobre uma fenomenologia, ou seja, um 

estudo estruturado dos fenômenos sociais situados e datados que deve ligar-se, ao nível 

teórico, a um sistema antropo-sócio-histórico. Morin reintera sua compreensão 

multidimensional dos fenômenos que se esforce por assimilar as aquisições de todas as 

disciplinas e de todos os métodos. Mas ele deixa claro que não rejeita de forma alguma as 

estatísticas ou o questionário e pensa que a sociologia não deve ficar só aí.  O fenômeno, 

portanto, segundo Morin (1969) é aquilo que aparece, emerge na realidade social, como dado 

relativamente isolável. O fenômeno pode ser, por exemplo, uma cidade, uma instituição, uma 

corrente de opinião, um mito, uma moda. E ainda pode ser ao mesmo tempo geográfico-

histórico-econômico-sociológico-religioso-psicológico, etc.   

 Fazemos aqui uma pequena digressão para mencionar uma outra abordagem de 

acontecimento que igualmente nos permite uma segunda analogia: Foucault (1977) trata do 

acontecimento Pierre Rivière, um jovem que depois de executar seus crimes e confessá-los, 

recebeu o perdão do Rei, ou seja, não foi condenado com à pena de morte, mas acabou por 

cometer suicídio na prisão. Eu, Pierre Rivière que degolei minha Mãe, minha Irmã e o meu 

Irmão, é uma história de parricídio e fratricídio ocorrida no século XIX e filosofada por 

Foucault. Acreditando que a explicação para o acontecido poderiam estar nas lembranças 

dele, Foucault debruçou-se sobre este caso, ao reunir o Memorial de Pierre Rivière, o dossiê 

da polícia, os pareceres médico legais, os depoimentos das testemunhas do crime, artigos de 

jornais da época, mapas do local e textos de autores analisando os crimes, conseguiu compor 

esta obra que nos pede reflexão sobre o fato ocorrido. Assim como a história do Sangue do 

Barro, com Pierre também todos falavam ou pareciam falar da mesma coisa: o acontecimento, 

os assassinatos. Foucault (1977) publica todos esses documentos, para fazer, de algum modo, 

o plano dessas lutas diversas, pois restitui esses confrontos e batalhas, reencontrando o jogo 

dos discursos, como armas, como instrumentos de ataque e de defesa, nas relações de poder e 

de saber.  

 De volta a Morin, este propõe ir mais longe, evita a disciplinaridade, e busca novas 

especializações, policentrismos que permitam de um lado o dado singular e do outro a teoria. 

Nesse sentido, Morin (1969, p. 314) explica que “a partir do impulso fenomenológico, dar-se 

vida à teoria e ao concreto, uma e outro correlativamente atrofiados, subdesenvolvidos, 

asfixiados”. A sociologia reduz o fenômeno à simples noção de sociedade industrial e elimina 

simplesmente o acontecimento. Este é considerado como acidente, o contingente que se tem 

de afastar para conceber a verdadeira realidade social que depende da repetição, da 

regularidade e mesmo da estrutura. Pode parecer que o acontecimento primeiramente deve ser 
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concebido como uma informação, ou seja, um elemento novo que irrompe tanto no sistema 

social como no sistema mental do sociólogo. O acontecimento-informação é o que permite 

compreender a natureza da estrutura e o funcionamento do sistema, ou seja, o feedback, o 

processo de integração ou rejeição da informação, da modificação produzida quer no sistema, 

quer pelo sistema.  

 A partir de uma analogia biológica, Morin (1969) afirma que o acontecimento é o 

stress, a perturbação, que desencadeia processos de reequilíbrio num organismo, ou por 

recalcamento ou aniquilação, quer por integração, evolução, isto é, modificação e mudança. 

Ao eliminar os acontecimentos que podem ser inscritos nas regularidades estatísticas (como 

suicídios, delinquências, acidentes de automóvel), os acontecimentos intervêm de maneira 

múltipla e decisiva na história humana, quer sejam de origem externa à vida social, como os 

cataclismos naturais, as modificações climáticas, etc., ou de origem social, mas externas a 

uma dada sociedade, como as invasões, agressões, guerras, mecanismos internos às 

sociedades, como os acontecimentos políticos, os conflitos sociais ou as crises. Estes últimos 

tipos de acontecimentos são considerados importantes, pois dão às sociedades o seu caráter 

histórico.           

 Morin (1969) alerta que não é preciso tomar à letra ou considerar como modelos 

‘verdadeiros’ as racionalizações utópicas e os instrumentos cômodos da realidade social. Pois 

esta é bem mais funcional-disfuncional, em relação a estes pseudomodelos, constituída por 

uma dialética permanente entre tendências de constituição de sistemas equilibrados e as 

contratendências desequilibrantes. Esta dialética é assinalada efetivamente pelos 

acontecimentos apresentados como outras muitas mensagens enigmáticas, tantas advertências 

e outros reveladores significativos.  Consciente de estar no começo de uma sociologia dos 

acontecimentos, Morin, porém, já apresenta polos de interesse metodológico. Primeiro a 

atenção para os processos de modificação e reabsorção provocados pelo acontecimento. E 

segundo a atenção para o desencadeamento de outros acontecimentos ou de novos processos, 

pela sincronização de dinamismos por conjuntura coordenados. Tudo isso fica bem claro no 

pensamento de Morin (p.318, 1969) “O estudo da virulência ocorrencial não pode ser 

separado dos processos de comunicação dos acontecimentos e dos caracteres simbólicos, e 

mesmo mitológicos, que adquirem desde que entram na comunicação social”. A crise é a 

perturbação que permite o diagnóstico, no sentido médico.  O complexo de acontecimentos 

que constitui uma crise é ao mesmo tempo perturbador e informador. Esta no nosso ver deve 

ser um dado fundamental da clínica em fisiologia e em psicologia, como também para uma 
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antropo-sociologia clínica, que é o caso das duas grandes doutrinas metadisciplinares, 

fenomenais e antropo-sócio-históricas do nosso tempo.   

 Com destaque a temporalidade social, Morin considera a história como fator de 

desequilíbrio permanente, patologia permanente e podemos dizer, histeria permanente, não 

considerando não submergir no irracional, mas situar-nos na perspectiva clínica que permite 

concebermos não só as estruturas dialéticas do futuro, como também, através das diversas 

manifestações fenomenais, as estruturas histéricas do anthropos (MORIN, p. 321, 1969). 

 Ao voltar aos fatos dos dias que transcorreram os acontecimentos é tão importante 

para Morin, como para os realizadores de Sangue do Barro, a possibilidade de reviver através 

dos depoimentos dos moradores, o quanto estes casos foram explorados pela mídia naquele 

momento. Morin (1998, p. 166) afirma que  

 

Os acontecimentos intervêm de maneira múltipla e decisiva na história 
humana, quer sejam de origem externa à vida social, como os cataclismos 
naturais, as modificações climáticas, etc., quer sejam de origem social, mas 
externa a uma sociedade considerada, como as invasões, agressões, guerras, 
quer sejam, enfim, internos às sociedades, como os acidentes políticos, os 
conflitos sociais ou as crises.  
 

O autor enfatiza ainda que, portanto, não se deve pretender captar apenas a realidade social 

dos sistemas equilibrados.          

 Ao refletir sobre o percurso dos documentaristas, vemos que em suas jornadas aos 

acontecimentos, a realidade e ficção se interpenetram de tal maneira que sua clivagem teórica, 

tão frequentemente afirmada, deixa de existir. Nessa perspectiva, Lipovetsky (2009, p. 155) 

reintera esse pensamento quando afirma que  

O cineasta filma os cenários, as pessoas, as situações da realidade com que 
se depara o olho da sua câmera, tudo numa narrativa concebida previamente 
sobre um filme sendo feito e que os próprios acontecimentos reais se 
encarregam de conduzir e de modificar.  

No caso de Morin, ele não hesita em sair do pensamento parcelar e fechado, em sistematizar 

recusando simultaneamente o fechamento sistêmico. Quando falamos desse desafio que é em 

essência político, destacamos que Castoriadis (1977) também acredita que o trabalho de 

Morin ajuda a liberar o pensamento e a vontade políticos.  Ao tratar de um tema muito 

discutido na época, a integração da noção de acontecimento a uma teoria de mudança social, o 

autor antecipa uma abordagem sistêmica e cibernética.  De acordo com Carvalho (2009, p. 51) 
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As pesquisas sobre os rumores desenvolvidas nos anos 1960 são exemplos 
de que é possível escutar a sociedade de outra maneira que não seja por meio 
da análise das representações culturais que grupos e indivíduos fazem de si 
mesmos. O rumor de Orléans (1969) é exemplo disso. 
 

Morin (1998, p. 167) afirma que “O estudo da virulência acontecimental não se pode separar 

dos processos de comunicação dos acontecimentos nem dos caracteres simbólicos, ou mesmo 

mitológicos, que adquirem desde que entram na comunicação social”. Assim, vemos de uma 

maneira geral como a compreensão do percurso do pensamento de Morin, adquirida nessa 

revisão das noções centrais nas quais repousa a sociologia do presente. Este olhar sobre a 

obra moriniana nos ajuda, por conseguinte, a construir uma perspectiva de compreensão dos 

fenômenos sociais contemporâneos; nos revela a necessidade cada vez maior de uma 

“conduta multidimensional” em sociologia. É precisamente a partir dessa perspectiva que  

aprofundaremos as reflexões sobre a especificidade desse pensamento com os acontecimentos 

da atualidade, no exemplo do documentário Sangue do Barro. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Flávio Aquino (2008) 
 
“Eu posso até não vingar a morte do meu 
filho, se não tiver condições..” 
 
(Genildo)  
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A noção de acontecimento a partir da experiência do DOCTV – RN IV -                                                                       

Sangue do Barro 

 Em O cinema ou homem imaginário (1956), nos chama a atenção, a ênfase a 

totalidade. Nele, Morin apresenta o cinema como um todo, num nível de compreensão mais 

global. Assim, ao considerarmos que o documentário deve ser observado a partir do 

acontecimento instante, aquele fato acionador, endossamos a perspectiva analítica de Morin 

(1999), numa possibilidade conceitual para designar a noção de ‘acontecimento’, como aquele 

que incita no fazer documentário, o que consideramos ser uma discussão importante. A 

esse entendimento associamos o que pensa DeSilva (2012), quando questionado  sobre a 

escolha da temática da violência como aspecto central de seu documentário Sangue do Barro, 

em um município com um histórico alto deste  problema, e principalmente ter explorado isso 

imageticamente. O diretor do Sangue do Barro diz que primeiramente queria fugir do formato 

dos filmes que ganharam os DOCTVs no Estado, que eram na maioria das vezes biográficos: 

“Lembramos da história do Genildo, e queríamos contar uma história, da melhor forma 

possível”. E quanto ao acontecimento acionador desta história, ele acredita que “da mesma 

forma que aconteceu lá, poderia ter acontecido em qualquer lugar”. Em entrevista concedida 

ao jornal Correio da Tarde (2009), a roteirista e diretora, Mary Land afirmou: “Trouxemos a 

tona a figura do anti-herói, o que de início causou estranhamento. O caso Genildo serve como 

fio condutor que costura diferentes conflitos sociais”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 Conforme apontavam as diretrizes da série DOCTV IV, os roteiros deveriam caminhar 

em três direções, ou deveria enfrentar os processos sociais contemporâneos, ou dialogar com a 

tradição, ou promover revisões históricas, quando não, em um mesmo documentário articular 

duas dessas diretrizes de abordagem. Notamos que a partir desta série, buscou-se ir de 

 
Figura 2: Genildo era ex-atirador de 

elite do Exército e tinha 27 anos.   
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encontro às questões urgentes do país com o povo brasileiro, por meio do olhar de 55 

documentaristas sobre suas realidades, como podíamos verificar nas chamadas de divulgação 

dos 26 Concursos Estaduais DOCTV IV, que traziam imagens atuais de telejornais nacionais, 

que facilmente eram compreendidas pelos telespectadores, e como fechamento a frase: 

“quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários”. Nesse sentido, o cinema 

ocupa uma lacuna que o real não consegue preencher, afinal, são tantas tensões.  Josimey 

Silva (2008, apud GALENO, 2008, p. 41) afirma que 

As rupturas, as continuidades e as idealizações são expressas nas imagens 
cinematográficas que, junto à subjetividade dos espectadores, constroem a 
história que uma sociedade conta sobre si, repleta de congruências e 
conformidades, desajustes e antagonismos. 

Assim, vemos que as experiências são tratadas como irredutíveis. São únicas, singulares. O 

valor está no registro, e o respeito ao tratar com elas, ao expor suas particularidades. 

 Constatamos com a realização do Sangue do Barro que na época do acontecimento 

‘Genildo’ faltou da cobertura midiática aquilo que o Morin jornalista tanto prezava, pois isso 

aconteceu porque o desafio que Morin se impôs era, pura e simplesmente, o desafio que eles 

deveriam se impor e que, mais que frequentemente, infelizmente, lhes escapa. É fazer um 

acontecimento falar em vez de julgá-lo, dar-lhe um sentido em vez de obscurecê-lo, abri-lo a 

todas suas possibilidades em vez de reduzi-lo a uma única saída – ou seja, refletir sobre ele 

oferecendo material para reflexão. 

          Portanto, surge para os realizadores a pergunta: quais os motivos que tornaram essas 

pessoas vítimas de Genildo? Os documentaristas seguiram o caminho percorrido por Genildo 

naqueles fatídicos dias e os relatos das testemunhas apontam diferentes motivos, não 

compreendidos pelos familiares, que o viam como uma pessoa de bem. “Imagine uma cidade 

com cinco mil habitantes perder 14 pessoas de uma só vez, é algo absurdo. É nesse absurdo 

que iremos tocar”, enfatiza Mary Land (2009, apud FERRET, 2009). Tanto a polícia, como a 

mídia, não sabiam de fato, as razões deste acontecimento. Não obstante, os documentaristas 

(2009) tecem suas reflexões: “O que de fato aconteceu não podemos saber. O que é real e o 

que não é, traduz o próprio mote do DOCTV: quando a realidade parece ficção, é hora de 

fazer documentário”. A busca pela verdade e tentativa de reconstrução dos fatos se deu 

através de uma equipe de pesquisa, formada por Geraldo Cavalcanti na pesquisa in loco; 

Genésio Pitanga, na pesquisa da área policial, e Adriana Mota, na pesquisa de mídia. 

Cavalcanti chegou a morar no distrito onde aconteceram os crimes, para assim, conquistar a 

confiança dos moradores, que em princípio não queriam falar sobre esse assunto. A fase de 
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pesquisa e levantamento de dados foi concluída com aproximadamente quarenta pessoas 

entrevistadas. Diante de tantas versões para o acontecimento, uma das explicações é a 

vingança das pessoas que diretamente ou indiretamente espalharam boatos de que ele era 

homossexual. A outra versão seria que desde a morte por atropelamento de seu filho, ele teria 

ficado perturbado. Um fato curioso no caso Genildo é que nunca existiu um boletim de 

ocorrência para este acontecimento. Afinal, vítimas e algoz morreram. Assim, a história da 

ação de Genildo só existe nos registros jornalísticos. Genildo não teve direito a velório e nem 

placa identificando seu túmulo.  Antes de iniciar as gravações, em entrevista ao Jornal Diário 

de Natal, DeSilva (Agosto, 2008) afirma que mesmo tratando da banalização da violência, o 

documentário não chegaria a ser uma crítica, mas seria uma discussão sobre o que é noticiado, 

e como as pessoas percebem essa violência.  

 Voltamos a lembrar da noção de acontecimento em Morin, observando o que afirma o 

pesquisador Geraldo Cavalcanti (Março, 2009), quando diz que acredita que os crimes não 

foram só de autoria de Genildo, a sociedade tem sua grande parcela de culpa, pois a 

intolerância das pessoas pode levar a cometer crimes. Com a análise de todo o material de 

pesquisa, no local, a equipe descobriu situações inusitadas, que não estavam nos inquéritos 

policiais ou no material que saiu na mídia. Entrevistaram, principalmente, as pessoas 

diretamente envolvidas no caso, como os familiares das vítimas, ex-mulher de Genildo, os 

filhos e pessoas da comunidade que cruzaram com ele na rua naquele dia. Destacamos ainda, 

o depoimento do delegado responsável pelo caso e do repórter J. Gomes, da TV Ponta Negra, 

a quem o assassino enviou uma carta que constava seu desabafo. Observamos que o 

documentário apresenta algumas visões para o acontecimento, como a da polícia, da mídia, da 

população local e a dos roteiristas e diretores do documentário. Sangue do Barro extrai do 

fluxo de informações televisivas da época um acontecimento já esmaecido na nossa memória 

e nos leva a reflexão.  Lins e Mesquita (2008) reforçam essa ideia quando revela que a mídia 

hoje organiza os acontecimentos do “interior” – eles que já eclodem dentro de uma lógica 

midiática, que captura simultaneamente todos os envolvidos. A esse entendimento associamos 

ainda as ideias de Jean-Claude Bernadet (2005, p. 144) que propõe analisarmos a perspectiva 

do autor-roteirista, tratando-se do gênero documentário, “o autor se propõe a trabalhar com a 

imprevisibilidade – mas esse grau de incerteza, de caos, só se dá durante as filmagens”. 

Portanto, ao considerarmos a imprevisibilidade da busca e da pesquisa in loco, já não existem 

mais no processo de edição. O percurso percorrido desde o início das filmagens será mostrado 

na montagem, conforme queiram os diretores-documentaristas. Afinal, é preciso o 

delineamento da sua autoria, o seu olhar que será revelado.     
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 Assim, buscamos a partir dos Rumores de Orleães e da trajetória do acontecimento 

que culminou no Sangue do Barro, vislumbrar aquilo que Morin se propôs, que é observar 

essa sociedade contemporânea como um complexo multideterminado, no qual pode parecer 

arbitrário reter como essencial apenas à determinação industrial, ou as problemáticas do 

cotidiano. Morin (1969, p. 315) alerta sobre este conceito econocrático que “sufoca e expulsa 

da sociologia conflitos, crises e acontecimentos que trariam o seu esclarecimento sobre a 

natureza íntima do mundo contemporâneo”. Josimey Silva (2008, apud GALENO, p. 41) 

contempla nossa ideia de cinema ao enfatizar que: 

As imagens técnicas visuais surgem como muito mais que um registro: elas 
são um veículo do deslocamento afetivo, um acelerador/desacelerador 
temporal. Por meio do imaginário, em suas diversas expressões, os homens 
vão dar sentido ao seu cotidiano.  

A esse entendimento associamos o pensamento de Lipovetsky (2009), que acredita que o 

documentário simplifica o mundo ao desenvolver a complexidade dos meios que utiliza, 

permitindo abordar a realidade exterior de todas as maneiras, o documentário também a 

utiliza ao dirigir sua câmera em sentido inverso, para o interior, para o íntimo. Voltada, pelo 

efeito-espelho que oferece, tanto para o indivíduo filmado quanto para o realizador que o 

filma. Outra forma de documentário que ele aponta é a intimista, que toma por tema o 

indivíduo.           

 Lins e Mesquita (2008) alertam para o fato de que o telespectador é incessantemente 

assegurado e esclarecido a respeito do que vê na imagem, tratando-se de documentário, ação 

que o faz acreditar ser “mestre do jogo”, predispondo-o a sofrer manipulações de todo tipo, 

pois considera tarefa fácil se situar em meio às imagens do mundo. Já alguns filmes fazem da 

incerteza e da oscilação entre a crença e a descrença a condição essencial do espectador. Uma 

instabilidade que o obriga a se confrontar com os seus limites e perceber que ‘a posição de 

controle’ é insustentável, tanto no cinema quanto na vida. Uma premissa simples descartada 

pela maior parte das produções midiáticas, talvez por conter possibilidades de evidenciar para 

o espectador o fato de que ele pode, sim, ser manipulado a todo instante, e de que não há nada 

nas imagens que garanta sua veracidade ou autenticidade. Em suma, tudo pode ser simulado, e  

saber disso já é um bom ponto de partida para compreender melhor o que se passa à nossa 

volta (LINS; MESQUITA, 2008).         

 Assim, podemos constatar, ao assistir Sangue do Barro, o uso indireto das falas dos 

personagens, uma tendência à exploração dos depoimentos, que são usadas como narração, 

através da montagem de fragmentos narrativos. Desta forma, percebemos que imagem e som 
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não se subordinam, mas dialogam, sugerindo relações intrigantes, na tentativa de fugir do 

óbvio. Trata-se do uso variado de imagens e a junção de histórias pessoais e coletivas 

misturadas, mais de dez anos depois.        

 Mesmo atentos ao fato de que deviam cumprir a exigência do concurso quanto ao 

formato (ANEXO  G) que enquadra o DOCTV como documentário para televisão, Sangue do 

Barro traz uma proposta que difere dos documentários anteriores, ao adotar uma linguagem 

mais cinematográfica. DeSilva (2009) explica que: 

 
Um filme permite cenas mais longas, explorando melhor os detalhes. Outro 
ponto é o cuidado com a cor, o espectador atento vai perceber, nas imagens 
abertas, um tom aproximado da cor do barro. Já nas imagens mais fechadas o 
tom azul-acinzentado reflete a atmosfera psicológica dos entrevistados. 
 

Nessa perspectiva, observamos que o diretor traz um ritmo acelerado no início do 

documentário, que incorpora um enredo de série policial, mas que gradativamente diminui ao 

apresentar o protagonista antes dos assassinatos e alguns momentos culmina com cenas de 

histeria ao usar o material fornecido pela TV Ponta Negra. Tudo isso intercalado com os 

depoimentos que mostram os efeitos do massacre na vida dos familiares do atirador e dos 

parentes das vítimas. Desta forma, pode-se aproximar ainda a noção de acontecimento de 

Foucault à concepção que Deleuze dá a ela: de um “entre-tempo” como “espera e reserva” 

(DELEUZE, 1993, p. 203-204).  

 Salles (2005, apud MARTINS) destaca em seu texto A dificuldade do documentário, o 

pensamento de Carl Plantinga (1997) que acredita que o gênero documentário, ao contrário do 

cinema ficcional clássico, jamais contou com a força estabilizadora da indústria para impor 

convenções estilísticas e padrões narrativos relativamente homogêneos. Na verdade, existe 

um denominador comum entre a saída da fábrica registrada por Lumière, o filme Nanook, de 

Robert Flaherty; Noite e bruma (1955), de Alain Resnais; e Cabra marcado para morrer, de 

Eduardo Coutinho. Os exemplos tratam de fatos que ocorreram no mundo. Tanto realizador 

como espectador, diante desses filmes, estabelecem um contrato que concordam que tais 

pessoas existiram, que disseram tais coisas e que fizeram algo. Salles (2005, p. 58) reforça 

ainda este pensamento quando diz que “são declarações sobre o mundo histórico, e não sobre 

o mundo da imaginação. Para que o documentário exista é fundamental que o espectador não 

perca a fé nesse contrato”.          

 A maioria dos temas escolhidos nos concursos DOCTVs contempla temas da cultura 

popular mais tradicional e fatos históricos que marcaram a sociedade brasileira. Podemos 

observar, com a análise da diversidade de temas e do ponto de vista imagético, que alguns 
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documentários selecionados desde a primeira edição do DOCTV dialogam com a cultura 

audiovisual televisiva, como podemos verificar em Sangue do Barro e apresentam influências 

da escola britânica de documentários, de John Grierson, até o Cinema Verdade, de Jean 

Rouch. Constatamos ainda que muitos documentaristas não apresentam nenhum tipo de 

inquietação estética, e resumem-se ao fazer jornalístico. Buscamos no pensamento de 

Carvalho (2008, apud GALENO, 2008, p. 137) o entendimento para essa relação de filmar e 

ser filmado e do que filmar. O que de fato está em jogo no direcionamento da montagem deste 

fato, deste acontecimento.  

 

O cinema revela uma pluralidade de imagens e mitos que acaba por se 
petrificar numa temporalidade irreversível, signos de uma arqueologia da 
memória do mundo. Por isso quem vai ao cinema acaba por viver no 
escurinho da sala uma segunda vida, acessar uma narrativa universal, 
certamente mais rica institucional, do qual se extrai a sobrevivência do dia-a-
dia.  
 

Ele reforça essa ideia quando aponta o segredo, o mistério, como atiçadores não-ditos da 

nossa curiosidade, mobilizando nossos desejos sobre alguns ídolos que aprendemos a cultivar. 

Em alguns momentos queremos ser iguais a eles, no mesmo momento que queremos nos 

afastar, pois sabendo que a tela imaginária jamais se converterá na tela real, espaço este que 

se movem as ações cotidianas. “É esse processo de identificação-diferenciação que o cinema 

nos proporciona” (CARVALHO, 2008, p. 138). Assim, nos deparamos, ao assistir Sangue do 

Barro, com acenos de possibilidades, com uma mistura de papéis, desta forma o 

documentário mexe com nosso imaginário, ao articular o jogo do que de fato é verdade, e o 

que é mito. Dessa forma, segundo Carvalho (2008, apud GALENO, p. 139): 

 
Como sujeito históricos que somos, nunca vivemos uma democracia plena. 
Habitamos uma desvalida realidade em que forças indômitas e pulsões 
desenfreadas lutam tenazmente para se tornarem dominantes e atuantes, 
tendo como pano de fundo a repressão das normas culturais. Com esforço 
deliberado, reagimos a elas para produzir reorganizações subjetivas, 
socioculturais, afetivas, amorosas.  
 
 

Carvalho (2008) destaca ainda que por mais que sejam normatizadas e institucionalizadas, 

nossas atividades encontram-se sempre submersas em relações de ordem, desordem, 

interação, reorganização. Entendemos, então, assim como Carvalho (2008), que é nesse pano 

de fundo que a cultura enquanto práxis cognitiva geral se movimenta e ganha expressão viva. 

Podemos estabelecer as relações, numa combinação do uno e múltiplo, unidade e diversidade, 

particularidade e universalidade. E nada melhor que o cinema, o documentário como obra 
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aberta, para prestar-se a essas múltiplas interpretações. É importante destacarmos o que 

pensava Morin, em O cinema ou O homem imaginário (1956), ao tentar expressar o fato de 

que o homem, transformado pelo cinema que ele próprio construíra, atingira por meio dele as 

origens mais imemoriais de sua natureza. Com o cinema, assumimos de vez que nossa 

dimensão existencial é simultaneamente rubricada pelo tempo e pelos espaços reais e 

imaginários, locais e universais.        

 Os estudos sobre acontecimentos contingentes inauguravam um novo gênero e 

acompanhavam o desenvolvimento dos meios de difusão da informação, tanto a transmissão 

direta de rádio e televisão a partir da década de 50. Vale frisar que o boom se dá a partir de 

1953, com a coroação da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, retransmitida por Eurovisão, 

provocando o consumo em massa de aparelhos de  televisão. Outros dois fatores impulsionam 

esse consumo, em 12 de abril de 1961 acontece a retransmissão diretamente do espaço, do 

primeiro vôo tripulado (Vostok 1) por Yuri Gagarin; em 22-23 abril de 1961 ocorre a 

cobertura direta pela Europa n. 1 do “golpe dos generais”, na Argélia. A evolução continua 

com a cobertura mundial de televisão por satélite, marcada pela primeira transmissão, em 17 

de julho de 1962, graças ao satélite americano Telstar. A partir de então, aumenta cada vez 

mais o alcance deste veículo, com o número de telespectadores na França atingindo 23% dos 

lares em 1962, e pulando para mais de 45% em 1965. Neste momento os pesquisadores 

analisavam como esses meios de comunicação tratavam os acontecimentos de forma 

“sensacionalista” e revelariam, com isso, os grandes mitos do mundo moderno.   

 Esse interesse pelo acontecimento é observado por Paillard (2008 apud PENA-VEGA; 

LAPIERRE, 2008, p. 20) como um esboço da teoria do acontecimento contingente 

 
Nessa época, a atenção focaliza-se na maneira pela qual o tratamento da 
mídia se torna co-produtor do acontecimento, ou melhor, produz todas suas 
partes. Ao ultrapassar a estrita observação do tratamento midiático, o 
acontecimento é considerado em todas suas dimensões sociais.  

Na história, qualquer “campo” encontra-se aberto e é atravessado por correntes que 

ultrapassam seus limites geográficos. Importante retomarmos ao que disse DeSilva 

anteriormente, sobre o Sangue do Barro, “o que aconteceu lá, poderia ter acontecido em 

qualquer lugar”. Assim, mais uma vez nos voltamos ao pensamento de Morin, que acredita 

que nenhuma pesquisa deve delimitar seu campo ou construir barreiras de acesso a seu 

domínio. Esses pretextos metodológicos servem mais para preservar das incursões exteriores 

e exorcizar medos pessoais. Ao perceber essa não delimitação do campo, devemos assim 
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viver a tensão permanente entre o singular e o universal, o fenomênico e o fundamental, o 

empírico e o teórico, a compreensão e a explicação. É preciso saber propor questões 

universais, assim como obter reflexões gerais (PAILLARD, 2008 apud PENA-VEGA; 

LAPIERRE, 2008).           

 O caso Genildo foi acompanhado de perto por jornalistas, repórteres dos mais 

diferentes veículos de Natal, que de diferentes ângulos e formas puderam passar suas 

impressões do que viram, a partir dos conteúdos gerados por muitas horas de cobertura 

jornalística, conforme aponta Renata Silveira, repórter fotográfico da Tribuna do Norte 

(junho, 2009): “Não sei se este documentário refletirá na realidade tudo o que aconteceu, pois 

cada história é composta de dezenas de outras pequenas histórias que se cruzam”. Ela 

esclarece que realmente o fato era verdade, havia cadáveres espalhados num percurso de 

vingança e sangue por diversas ruas e casas do lugar. Passados anos desta tragédia, ao 

apresentar sua opinião sobre o documentário, ela acredita que a história parece ser o 

cruzamento de depoimentos emocionados e parciais com o que se apura nos jornais, nos 

programas de radio e TV arquivados, e enfatiza que nem todas as fontes são isentas.  

É que no calor dos acontecimentos, ouvi o relato de um repórter direto para a 
rádio Cabugi que me deixou indignada. Num momento de relativa trégua, 
ainda no centro do pequeno povoado e ainda a muitas horas do fatídico final 
no meio da mata, quando polícias, repórteres e pessoas tentavam manter a 
calma, o repórter gritava numa histeria descontrolada: “tiros, tiros! ele está 
em qualquer lado…”. Neste exato momento, olhei para a repórter que estava 
ao meu lado, acho que era da TV Cabugi  e disse: “quem ouve isto, ao vivo, 
pensa que estamos no meio de um tiroteio. Que sensacionalista!”.  

Situações como esta, nos faz refletir sobre os aspectos centrais da cultura midiática 

contemporânea – instrumento de formação e de reconhecimento, que culminam em situações 

insólitas. “Filmar hoje é, portanto, entrar em um turbilhão de imagens, imiscuir-se no fluxo 

midiático de representações” (LINS; MESQUITA, 2008).  Segundo Josimey Silva (2008, p. 

41),  

se a cultura pode ser definida como ação e retroação, a forma como as 
imagens serão apropriadas depende das condições sócio-históricas em que se 
inserem os sujeitos da ação social, mas o seu sentido não pode se encontrar 
fora das memórias individuais e das recriações subjetivas.  
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Morin (1969) destaca que um dos papéis essenciais da cultura de massa é o de se alimentar 

destas angústias e as alimentar. Ela é um alimento de alma, lugar de fermentação mitológica, 

que ressuscita mitos arcaicos, dando-lhes uma forma moderna, e ao derivar para a ficção, 

fabrica culpados ou vítimas expiatórias. Observamos ainda que, com a difusão da televisão, 

um consumo crescente de mortos. Ao deixar de operar a decantação entre o real e o 

imaginário, que é uma das principais funções da cultura de massa, que está conseguindo, com 

sucesso, fazer viver o imaginário (ficção) como real e o real como imaginário (crônica). Foi 

da cultura de massa que, a partir de um episódio real que encontraram talvez a sua origem em 

um romance ou em um filme, e com o acontecimento em Orleães, retomaram assim o antigo 

tema do tráfico das brancas, mas agora com uma forma moderna e deram ao mito um estatuto 

de informação e não de ficção. O boato, portanto, encarnou histericamente esta pseudo-

informação, dando-lhe um caráter de realidade.        

 Morin retoma ao tipo desse acontecimento, e destaca que esse é, com efeito, um 

fenômeno privilegiado para a sociologia do presente, em que se poderia observar e intervir de 

forma quase experimental. “É o tipo de acontecimento revelador em múltiplas direções, e que 

põe alguns problemas de fundo, particularmente a partir da relação antagonista de boatos de 

boca a ouvido/informação mass-media” (MORIN, 1969, p.168).     

 Nessa perspectiva, percebemos que o documentário Sangue do Barro traz informações 

que na época não foram tão bem esclarecidas pela mídia, como o número real de vítimas, a 

participação de prováveis cúmplices e a premeditação dos crimes. A carta escrita pelo 

assassino (Anexos D - E) foi considerada um elemento importante para o entendimento do 

que de fato se passou naqueles dias. Em um trecho da carta, Genildo fala: 

O motivo de escrever estas poucas linhas, não é para justificar o erro 
que eu fiz, mas só assim eu conseguiria provar para todo mundo, e 
deixo o desafio para qualquer um que queira provar que eu era 
homossexual, nem eu era, nem vou ser. Por esse comentário foi que 
aconteceu toda essa tragédia. Eu não me sinto essa pessoa normal 
depois desse falso que levantaram contra minha pessoa.[...]Para 
todos desejo um vida de dignidade a qual eu não tive. Eu posso até 
não vingar a morte do meu filho, se não tiver condições. Tava difícil 
viver não aceito na sociedade, pelo simples caboeta que me levantou 
um falso mas agora está morto.  
Eu imploro perdão de todos que tentaram me compreender. Eu não 
fiz isto por prazer, fiz forçado.  

 

Assim como o Pierre Rivière de Foucault, na perspectiva dos documentaristas, Genildo 

também foi perdoado. Isso é o que observamos, ao analisar o relatório de produção (2008) do 

Sangue do Barro,  
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Encontramos uma cidade que havia perdoado o que ele havia feito, por 
acreditar que realmente algo de muito grave havia se passado na cabeça dele, 
pois Genildo que eles conheciam, chamado por todos por `Neguinho´, não 
era esse monstro que nos dias 21 e 22 de maio de 1997 apavorou a cidade.  

 

Essa carta de despedida foi apresentada pela equipe a uma das filhas de Genildo. “Naquele 

momento, ela estava descobrindo um pouco de seu pai, foi algo concreto, não era alguém que 

estava falando de seu pai, ali eram as palavras dele”, enfatiza Mary Land (2008). Logo que a 

equipe percebeu uma certa inquietação das pessoas em relação a história, decidiu inserir no 

filme depoimentos que de alguma forma mexessem no senso de justiça delas, como bem 

aponta Mary Land (Fevereiro, 2009)  

É um assunto tão difícil que logo no começo as pessoas estavam sendo 
ríspidas com a gente. Percebemos que muitos dos familiares das vítimas 
perdoaram Genildo, mas que um sentimento de ódio tem brotado no olhar 
dos familiares do assassino com a nossa presença. Temos nos surpreendido 
muito. É uma ferida muito grande da comunidade que a gente precisa ter 
muito cuidado.  

De acordo com Leon, amigo de infância de Genildo, em entrevista ao jornal Correio da Tarde 

(2009) “acho importante a sociedade ver com seus próprios olhos o que aconteceu, para tentar 

desmistificar o motivo que o levou a fazer aquilo”. Afinal, quem era Genildo? Homossexual? 

Psicopata? Para Cosme, personagem do documentário e filho de Genildo, era importante 

retomar o assunto: “Esse trabalho me dá a oportunidade de esclarecer o que eu penso sobre o 

assunto. Eu vejo a chance de pedir desculpas à comunidade, apesar de não ter feito nada, mas 

também de lembrar um pouco como meu pai era antes daquele dia” (CORREIO DA TARDE, 

jun., 2009).  A esse entendimento associamos as ideias de Ana Gomes (2009, p. 37): 

 
a participação afetiva do espectador no filme ocorre quando os apelos 
emocionais motivados por cenas resgatam ou evocam em nós momentos 
traumáticos que vivemos, situações de prazer intenso, ou de violência, 
momentos que desordenaram nossos padrões e nos deixaram transtornados, 
fora de nós, nas nuvens, agitados, imobilizados, ou perdidamente 
apaixonados.  

  

A autora reforça ainda que nossas ideologias, crenças, teorias e valores estão, a todo 

momento,  transpassados por uma rede significante de vivências e fatos que operam de forma 

inconsciente, como tatuagens invisíveis, apesar de vivamente operativas.  Podemos constatar 

em Sangue do Barro que se estabelece um pano de fundo, destrinchando os mecanismos da 

violência e filiando-se mais diretamente a notícias, ao reutilizar imagens, refazendo 
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entrevistas com personagens, desenvolvendo um trabalho de investigação e “ressignificação” 

de arquivos televisivos.   

 Mesmo dedicado à trajetória de um único indivíduo, o documentário não se esgota 

numa subjetividade. Bazin (2005, apud NOVAES, P. 82) observa os filmes documentais 

como um recorte cultural do mundo fundado em conceitos visuais de construção do outro, e 

do mundo. Observamos que a mídia é um importante elo entre o que acontece no mundo e a 

representação das imagens desses acontecimentos, ela atua como uma formadora de 

consensos. Em grande parte das coberturas midiáticas, vimos a perda ou a redução do sentido.  

 Assim, ressaltamos aqui a relação da cobertura jornalística em torno do acontecimento 

que culminou em Sangue do Barro, pois ao comentar o uso das imagens em todo o filme de 

apenas uma emissora de TV do Estado, DeSilva (2012) esclarece que a TV Ponta Negra 

(SBT) foi a única que cedeu as imagens, sendo também segundo ele a única emissora que de 

fato, fez a cobertura jornalística de todo o caso. As outras emissoras não quiseram fornecer 

nenhum material.  

 Nesse contexto, rememoramos o panorama televisivo no RN naquele momento, onde 

temas como violência urbana, pobreza e exclusão ganharam visibilidade, passando a fazer 

parte das programações jornalísticas e que interessava um público cada vez maior. O 

programa Aqui agora, que fez a cobertura do caso Genildo, transmitido inicialmente pelo SBT 

em 1991, fez escola para o sensacionalismo televisivo no Brasil, fazendo o contraponto com o 

padrão estético clássico do jornalismo da TV Globo, ao exibir o cotidiano nas favelas e 

periferias pobres, com narrações feitas ao vivo pelos próprios repórteres. O programa tinha 

como slogan “a vida como ela é”, exatamente a frase usada pelo repórter, para fechar a 

matéria no cemitério durante os enterros das vítimas de Genildo.       

 Entre os olhares para a câmera, os enquadramentos buscam as possíveis motivações do 

Genildo, em sequências que valorizam as falas de sua família, amigos e conhecidos, numa 

tentativa de buscar no passado, nos traumas vividos, a motivação para os assassinatos. 

Identificamos em determinados momentos do documentário, uma estratégia de alternância 

com falas de parentes das vítimas, revelando o drama inerente às perdas que sofreram e o 

desamparo que essas pessoas sentiram após o ocorrido. O assassino não foi mostrado como 

um monstro e nem como um justiceiro romântico. Em meio a tudo isso, o uso das imagens 

jornalísticas nos faz refletir sobre o papel da imprensa e a importância da mídia na construção 

de um acontecimento. Quando falamos deste documentário, nos voltamos aos estudos de 

Morin (1956) sobre cinema, onde ele redescobre o imaginário, capaz de dar vida a simples 

imagens.            
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 Neste sentido, o jornalista Sandro Fortunato (Junho, 2009) foi categórico ao afirmar 

que “aliás, no meu ver, o documentário exibe demasiadamente cenas do maldito Aqui Agora 

com a caçada ao atirador”. Já Carlos Fialho (Junho, 2009) nos alerta para a necessidade de 

que tudo isso se reflita no papel da imprensa no episódio, pois nos relembram a importância 

da mídia em um caso como este. 

 No tocante ao âmbito de difusão midiática do acontecimento, a partir do audiovisual, 

ou melhor, do gênero documentário, podemos refletir o nosso hoje, o instante, o 

acontecimento, e assim, numa perspectiva macro, ampliamos a discussão para analisar a 

política de difusão que se encontra por trás do DOCTV, que traz a tona para todo o Brasil, 

acontecimentos como do Genildo, em Sangue do Barro. Como também, tantos outros 

acontecimentos que são pescados do cotidiano da nossa sociedade, em diversos pontos do 

Brasil, abordando temáticas tão próximas as que vivemos diariamente. 

 Portanto, ao analisarmos o alcance na difusão do Sangue do Barro, considerando 

também as cópias clandestinas, e ao observarmos o quadro atual do audiovisual no Brasil, 

surgem questões que nos estimulam também a refletir sobre a situação das produções 

independentes de filmes e vídeos documentais no Brasil. Para Mary Land (Junho, 2010), falar 

de exibição é muito complicado no Brasil. A alternativa que ela visualiza é a participação em 

Festivais oficiais e alternativos em todo o Brasil, pois esse é o caminho para quem deseja 

exibir. Logo após as exibições de lançamento, foi observado pela equipe de Sangue do Barro 

uma certa demanda de pessoas que queriam assistir  ao documentário e não conseguiram pois 

as poucas sessões de lançamento ficaram lotadas. Tudo isso refletiu no documentário figurar 

entre os preferidos piratas no camelô, pois de fato caiu no gosto do povo. DeSilva (Junho, 

2010) afirma que mesmo não sendo a favor da pirataria, acabou sendo beneficiado por ela. 

Pois esse acesso facilitado acabou divulgando o trabalho dos diretores, roteiristas e produtores 

locais. Ele acredita que o DOCTV por ser exibido apenas pelas TVs Públicas, e mesmo depois 

de um ano do lançamento do Sangue do Barro não ter sido comercializado, de certa forma 

acabou legitimando a pirataria do título.        

 O aumento de filmes produzidos na última década mostra-se como um eco do 

interesse que se revigora cada vez mais pela prática documental. Percebemos o aumento na 

criação de festivais voltados a essa modalidade, de editais públicos e novas formas de 

fomento à realização destes filmes, como também, a crescente presença de documentários 

independentes na televisão brasileira. A consequência desse interesse são novos cursos na 

área do audiovisual abertos pelo Brasil, encontros, seminários e discussões sobre essas novas 

formas de exibição e distribuição. A cada instante vimos o quanto se busca aplicar uma 
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estética de teor documental nas produções audiovisuais.      

 A assepsia estética observada no telejornalismo até o início dos anos 90  dá lugar a um 

‘efeito de realidade’ às imagens estáveis. Podemos ver, cada vez mais, planos-sequências 

tremidos, baixa qualidade nas imagens, que muitas vezes são registros por microcâmeras, 

pelos telefones celulares ou câmeras de vigilância. Os programas investem em formatos que 

requerem a prática documental, indagando direta ou indiretamente suas fronteiras, 

possibilidades e limites. Na realidade, essas produções audiovisuais são atravessadas por 

imagens ‘reais’ violentas, banais, de celebridades ou anônimos (LINS, MESQUITA, 2008). 

Importante salientar, que em relação às produções de documentário no Brasil, sempre existiu 

um misto de rupturas e continuidades. Neste sentido, Lins e Mesquita (2008, p. 13) acreditam 

que: 

[...] programas públicos de fomento via editais, cujo o principal exemplo é o 
DOCTV, permitiram o estabelecimento de uma relação mais consistente e 
continuada entre produção independente e a TV aberta, fato raro na história 
do audiovisual brasileiro.  
 
 

As autoras acreditam ainda que tais programas evidenciam uma  outra dimensão, que é a 

presença, na atualidade, de iniciativas que investem na democratização do acesso à realização 

de conteúdos audiovisuais. Lins, Mesquita (2008, p. 13) ainda reforçam a ideia de que: 

 
[...] esses programas apontam outros papéis para o documentário hoje: lugar 
da produção de imagens “menores”, da realização de auto-representações, da 
afirmação da diversidade de experiências, identidades e linguagens.  
 

O projeto DOCTV surgiu na esteira do vídeo popular e da democratização das câmeras de 

vídeo popular das últimas décadas. Muitas dessas iniciativas provocaram debates sobre 

identidade social e étnica de grupos minoritários, como bem reforça Lins e Mesquita (2008, p. 

40) “a ponto de os próprios ‘sujeitos da experiência’, o ‘outro’ das produções documentais, 

engendrarem processos de constituição de auto-representações, geralmente em parceria com 

associações e organizações não-governamentais”. Essas memórias e recriações são 

socialmente acessíveis através dos recursos tecnológicos de registro e difusão de imagens e 

símbolos, num processo de mediação. A mediação cotidiana é a comunicação do real concreto 

com o imaginário. Neste sentido, Josimey Silva (2008, p. 42), entende que:  

 

a ideia de mediação  supõe o conceito de fluxo entre produção e recepção 
que, longe de apenas sofrer os efeitos dos meios e produtos da comunicação, 
é antes retroação consumo ativo como produção de sentido atravessada por 
diversas racionalidades ligadas à economia, à política e ao imaginário.  
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Portanto, o consumo imaginário é o substrato do consumo cultural, ou seja, o conjunto dos 

processos sociais de apropriação dos produtos culturais, configurando ainda uma produção 

simbólica, que os efeitos retroagem sobre a produção concreta. Nessa perspectiva, as 

mediações tecnológicas e sociais funcionam como filtros para que o homem, com sua origem 

bucólica, suporte viver na sociedade contemporânea (JOSIMEY SILVA, 2008).   

 Voltamos a Weber e lembramos que a vida se apresenta a nós sob uma quase infinita 

diversidade de eventos que aparecem e desaparecem sucessiva e simultaneamente. Desta 

forma Weber (2005, apud NOVAES, 2005, p. 80) pensa que: 

  
Não existe qualquer análise científica puramente ‘objetiva’ da vida cultural, 
ou (...) dos ‘fenômenos sociais’, que seja independente de determinadas 
perspectivas especiais e parciais, graças às quais estas manifestações possam 
ser, explícita ou implicitamente, consciente ou inconscientemente, 
selecionadas e organizadas na exposição, enquanto objeto de pesquisa.  
 

Quando tratamos dos aspectos de registro e difusão de imagens e símbolos, num processo de 

mediação, voltamos ao Programa DOCTV, pois ao acompanhar toda a sistematização de 

trabalho deste Programa, verificamos que ele contempla a aplicação de um modelo que levou 

em consideração as dificuldades dos realizadores em algumas regiões do país.  Das oficinas 

para formatação de projetos até a exibição dos documentários ganhadores em rede nacional 

pela Rede Pública de Televisão, observamos o quanto é fundamental a união de todos do 

segmento audiovisual para o sucesso de um programa como este.   

 No caso do Pólo Rio Grande do Norte do DOCTV, foi realizada uma Oficina para 

Formatação de Projetos entre os dias 16 a 20 de junho de 2008, momento este voltado aos 

produtores independentes do estado a apropriação do formato de apresentação do projeto de 

documentário do DOCTV IV. Espaço apontado pelos documentaristas locais como muito rico 

em termos de discussão dos projetos individuais dos autores proponentes. A Oficina no RN 

foi ministrada pela documentarista Iana  Cossoy e teve a  apresentação de um pré-projeto de 

todas as 36 pessoas participantes. Outro elemento importante que queremos apontar na 

sistemática de trabalho, é a oportunidade dos autores dos projetos selecionados participarem 

também de uma Oficina para Desenvolvimento de Projetos, no mês de setembro de 2008. Foi 

um período que os 35 autores vencedores de todo o Brasil reuniram-se com importantes 

representantes do documentário nacional, para debater e aperfeiçoar seus projetos, antes do 

início da gravação. O documentário Sangue do Barro foi selecionado entre 18 projetos 

inscritos no Concurso Potiguar do DOCTV IV e na Oficina para Desenvolvimento de Projetos 

foi debatido sob a orientação das duplas Cristiana Grumbach e Renato Nery, e Felipe Lacerda 
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e Max Eluard. Já na Oficina de Desenho Criativo de Produção o projeto teve seu desenho de 

produção orientado por Raquel Zangrandi e Max Eluard.  

 Como telespectadores, constatamos pela qualidade do que assistimos em casa, numa 

programação contínua em horário nobre da TV Pública, como é válido tratar o audiovisual a 

partir de uma sistematização de trabalho sério, inovador, que contemple as dificuldades 

regionais, pois só assim foi possível termos uma programação de documentários que se 

mostraram tão próximos na qualidade de linguagem e técnica, considerando a proposta inicial 

que seria a produção de documentários para televisão.  

 A partir do programa DOCTV vimos um espaço modelo que abre-se aos 

documentaristas para veicular suas produções e desta forma fomentando e impulsionando 

novos canais de exibição para esse gênero. Afinal, o gênero documentário apresenta 

contextualizações mais amplas, trazendo uma linguagem mais aprofundada e interpretação 

dos fatos, contribuindo de forma enfática na consciência crítica necessária ao 

desenvolvimento coletivo. Ao considerarmos a televisão um veículo de persuasão social e 

com grande poder na formação do senso coletivo, reinteramos este veículo como um elemento 

decisivo no processo de mobilização social, principalmente quando falamos da televisão 

pública, que acreditamos ser referência, inclusive nas discussões a respeito da qualidade das 

programações das TVs no Brasil e tem a responsabilidade de levantar a qualidade dos canais 

comerciais (BRASIL, MINC, 2006). 

 É importante ressaltarmos o processo de difusão do Sangue do Barro no RN e em 

cadeia nacional. Anterior à veiculação do documentário na Rede Pública de Televisão 

aconteceram as exibições locais  no mês de junho de 2009. A primeira foi no Cinemark, 

localizado no Shopping Midway em Natal, onde foi realizada uma exibição fechada para a 

imprensa e para os realizadores locais e autoridades. Já a segunda exibição foi dedicada à 

população de São Gonçalo do Amarante, que contou com duas sessões, no Teatro Municipal 

da cidade.  Além da exibição no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel, em Natal, para 

todos aqueles que queriam assistir o documentário.  
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 Destacamos a percepção de alguns jornalistas sobre a exibição do documentário em 

seus diferentes ambientes de lançamento, para assim, buscarmos constatar o impacto deste 

acontecimento midiático nas pessoas.  O jornalista Sandro Fortunato (Junho, 2009)  descreveu 

o que viu e sentiu na exibição em São Gonçalo do Amarante: “A fila descia pela rua do teatro. 

Policiais com roupa de camuflagem – como a que Genildo usava durante o massacre – 

circulavam pelas imediações”. Ele destacou a importância daquele momento, pois estavam ali 

as pessoas que vivenciaram o massacre, inclusive muitos que nunca foram a um cinema. 

 

 

 

 

 

Figura: Exibição no Cinemark – Shopping Midway 
Fonte: Adriana Amorim (2009) 

 

 
Figura 4: Exibição no Teatro Municipal de São Gonçalo do Amarante para a população local 
Fonte: Imagens: Canindé Soares. Sandro Fortunato, 2009. 
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Fortunato (Junho, 2009) destacou ainda que o teatro estava lotado. Muitas pessoas em pé, 

sentadas pelos corredores, no palco e outras fora do teatro aguardando a exibição seguinte. 

Durante a exibição ele ficou surpreso com a reação das pessoas: 

Eu não sabia se assistia ao filme ou prestava atenção ao público. Risos 
nervosos, “Olha Fulano! Olha Zé de Beltrana!” Os conhecidos virando 
estrela, aparecendo gigantescos no pano branco ao fundo. A excitação logo 
deu lugar ao silêncio, aqui e ali quebrado pelo choro, por soluços. Aquelas 
pessoas estavam experimentando o cinema em sua forma mais plena, se 
emocionando, vendo suas próprias vidas – algumas literalmente – na tela 
grande. 

 O jornalista, publicitário e escritor Carlos Fialho (junho, 2009) também acompanhou 

as exibições de lançamento na época e comentou:  

No fim da sessão, enquanto subiam os créditos, logo após os efusivos 
aplausos, ouvia-se nitidamente o choro incontido de muitos espectadores. 
Emoção coletiva ante um filme que não deixa ninguém indiferente, seja pela 
primazia com que foi realizado, pelas palavras fortes e emocionantes daquela 
gente simples. 

Em entrevista ao Jornal de Hoje (2009) Maria José Carneiro, viúva de José Carneiro, dono do 

táxi usado por Genildo durante a chacina, afirmava:  

É isso mesmo! É desse jeitinho. Temos mais é que aprender. No dia que 
aconteceu tudo isso, fiquei em choque, depois tive que lutar para criar meus 
filhos, porque fiquei sozinha depois que Neguinho matou meu marido. Mas 
não tenho raiva dele e não o condeno, ele foi provocado, e muito. Por onde 
ele passava as pessoas falavam mal ou o insultavam. Porque aqui todo 
mundo se conhece e tem essa mania de condenar o povo, para mim só quem 
pode fazer isso é Deus. O povo daqui não só julga, como cria, mente, sai aí 
divulgando a história e ainda aumenta.  

 

Entendemos, desta forma, que muitas vezes a falta de compreensão das realidades veiculadas, 

traz uma certa apatia  da sociedade frente aos acontecimentos do cotidiano transmitidos  pela 

televisão. Muitas vezes falta a devida compreensão dos fatos, que são absorvidos sem um 

entendimento crítico, assim, muitas vezes, desencadeando um processo de estagnação social.  

 Neste sentido, podemos recorrer a  Morin estudioso dos acontecimentos contingentes e 

atento ao desenvolvimento dos meios de difusão da informação, pois preocupava-se na 

maneira pela qual o tratamento da mídia se torna co-produtor do acontecimento. Com uma 

abordagem sistêmica, Morin integra a noção de acontecimento a uma teoria de mudança 

social e passa a estudar como os acontecimentos acabam determinando os processos auto-
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organizadores dentro de sistemas sociais. De acordo com Morin (1999), o acontecimento era 

concebido como um elemento revelador, apresentava-se como um sintoma de “realidade 

latentes ou obscuras no cerne de um sistema social”. Acreditava-se assim, que o 

acontecimento fazia surgir novos personagens em ação, mudando os dados de um problema 

ou fazendo emergir novos.  

 Com Sangue do Barro, vemos abrir-se a perspectiva de se  refletir sobre a condição 

mortal do homem, esta mesma proposta por Morin (1970), onde através da religação de 

conhecimentos dispersos o autor descobre a importância de um imaginário capaz de criar 

mitos, crenças e ideais que podem apoderar-se do próprio homem e torná-lo capaz de matar 

por uma causa ou aceitar morrer por ela.  
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CONCLUSÃO  

 

 

 Ao concluirmos esta dissertação, sentimos revelar-se, inevitavelmente, uma empatia 

pelo programa DOCTV, a descoberta de um certo vínculo com os documentaristas que por ele 

passaram, especialmente acentuado para quem pôde acompanhar o nascer deste programa e 

desenrolar do programa. Em nossa apreciação pelo pensamento de Morin, buscamos 

vislumbrar através dele um caminho para refletir sobre esta que é a incerteza do humano 

espelhada nas lentes do documental. Em se tratando de Morin, observamos que a dúvida e o 

questionamento estão sempre presentes, e que é sobretudo a surpresa o catalisador do presente 

nos acasos dos acontecimentos.  

 Assim, seguimos o percurso do seu pensamento, desde o final dos anos 1960 ao início 

dos anos 1970, período este em que ele faz uma ponte entre a sociologia do presente e a 

invenção de O método, para finalmente chegarmos ao momento em que ele esteve à frente da 

edição da revista Communications, intitulada de O acontecimento. Foi nesta perspectiva que 

nos voltamos neste estudo: “o acontecimento se situa no limite no qual o racional e o real se 

comunicam e se separam. Mas é realmente nesses territórios limites que se encontram os 

problemas do singular, do individual, do novo, do aleatório, da criação, da história”(MORIN, 

1969, p. 316).  

 Entendemos, então, que os acontecimentos intervêm de maneira múltipla e decisiva na 

história humana, conforme já apontamos, tanto externamente à vida social, por catástrofes 

naturais, como de cunho social, mas externas a uma dada sociedade, por guerras, invasões. 

Como também aspectos internos às sociedades, como os acontecimentos políticos, os 

conflitos sociais ou as crises.  

 Ao nos referirmos à noção de acontecimento, é importante frisar que buscamos em 

Sangue do Barro compreender como um procedimento documental, focado em revelar uma 

história particular, pode ver esse particular refletir o universal, precisamente à luz de Morin. 

Acreditamos, assim como Morin, que é partindo dos fatos do cotidiano que podemos 

questionar as realidades sociais. Nesse contexto, procuramos buscar indícios no fazer do 

Sangue do Barro, e encontramos como pano de fundo uma situação de violência, filiada 

diretamente a notícias, remontando o formato clássico do documentário, num misto de 

imagens de arquivo jornalístico e entrevistas. Os personagens falam sobre aqueles trágicos 

dias, suas vivências, resgatando memórias, numa procura para entender quais foram as 

motivações, explicações para que algo tão terrível possa ter acontecido e através da 
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“ressignificação” desses elementos, os documentaristas nos levaram a percorrer a trajetória do 

indivíduo, ‘Genildo’.  Conforme já destacamos no terceiro capítulo, em Sangue do Barro 

podemos constatar que na época do acontecimento, a cobertura jornalística não o deixou 

aberto a todas as suas possibilidades, fazendo julgamentos precipitados. Algo tão rebatido por 

Morin, que acredita que os fatos não devem ser reduzidos a um único entendimento, e sim, 

deve-se refletir sobre o acontecimento oferecendo elementos para essa reflexão. 

 Por meio do Sangue do Barro, percebemos que todo documentário deve ser observado 

a partir do acontecimento instante, aquele fato acionador, conforme aponta Morin 

(PAILLARD, 2008 apud PENA-VEGA; LAPIERRE, 2008), que concebe o acontecimento 

como um elemento revelador, um sintoma de realidades latentes ou obscuras no cerne de um 

sistema social, parecendo invisíveis ou reprimidas no seu curso habitual. Podemos entender 

que, esse acontecimento ‘revelador’ de realidades ocultas é portador de informações e 

interrogações que necessitam da investigação. Nesse momento, recorre-se aos meios de 

comunicação, como bem aponta a prática moriniana. Numa perspectiva de investigar um 

acontecimento contingente, abre-se possibilidades de conhecer melhor o estado de um sistema 

social, ao observarmos seus fatores de estabilidade e principalmente, os que atuam de maneira 

subterrânea.  

 Refletimos sobre o Acontecimento “Genildo”, a partir das análises e pesquisas de 

Morin (1969) sobre as “Mulheres que desapareceram em Orleães”. Atraído pela relação de 

antagonismo entre rumor boca a boca e a informação mídia de massa, Morin parte para 

pesquisar este acontecimento revelador de diversas direções em si mesmo. Dessa forma, 

voltando aos fatos daquela época do acontecimento, entendemos como foi importante tanto 

para Morin, como para os cineastas do Sangue do Barro, verificar que não se tratava apenas 

da aparição de um mito, mas instalava-se ali, uma crise que acaba por agitar todo o corpo 

social. Nestes dois acontecimentos, constatamos que ao acreditar na realidade do mito, revela-

se na verdade, um desregramento no sistema de decantação entre o real e o imaginário 

recebidos. Para Morin (p. 319, 1969) 

 

No seu caráter sociologicamente paroxístico, as crises fazem brotar os 
elementos e processos de inovação-evolução, mas fazem ao mesmo tempo 
ressurgir um fundo arcaico-mitológico e mágico. Não é senão pela crise que 
é possível aprender tanto a mudança como a resistência à mudança.  
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Ao se referir ao acontecimento de Orleães, ele é enfático ao acreditar que na consciência 

coletiva, ocorreu que uma história fabulosa se transformou em pseudo-acontecimento 

histórico. 

Podemos aproximar a noção de acontecimento de Foucault à acepção que Morin dá a ela: 

presente o acontecimento é impedi-lo de se dissipar na dispersão do tempo, no esquecimento, 

é guardá-lo no espírito como aquilo que deve ser pensado. Recolher do já pensado - memória 

como pensamento sobre aquilo que foi pensado, no sentido ainda, de aguardar o não pensado 

que aí se esconde (FOUCAULT, 1972, p. 153-155). Dessa forma, entendemos que a forma 

como o documentarista aborda o tema, poderá refletir no recorte de um acontecimento que 

teve existência no passado, revelando não só um recorte de realidade, mas o ponto de vista do 

documentarista, assim, torna este documentário registro de um momento histórico, de uma 

ideologia. 

 Constatamos com Sangue do Barro que a possibilidade dos personagens falarem por 

si, apontaria para a falsa sensação de termos acesso a um real ‘bruto’. Durante o 

desenvolvimento desta dissertação, pudemos entender que precisamos ficar atentos a relação 

da mídia com nossos imaginários. Percebemos a importância de saber distinguir a realidade 

da ficção, o espetáculo do cotidiano, pois ao assistir um filme ou um documentário nossa 

consciência complexa é forjada por experiências de vida. Os mecanismos da ilusão 

cinematográfica se instauram e assim, constituímos os primeiros sentidos a partir das 

provocações que as imagens do filme nos sugerem.  

 Nos interessou sobretudo ressaltar que, em um filme, não é nunca o real que aparece. 

Ao analisarmos filmes, concebemos culturalmente os elementos que nos permitem, assim 

como queria Weber (1979), compreender os valores culturais de seleção e construção do 

mundo, e não ver ali apenas um simples registro isento de pressupostos. Pensamos que a vida 

se apresenta a nós, “se nos manifesta, ‘dentro’ e ‘fora’ de nós sob uma quase infinita 

diversidade de eventos que aparecem e desaparecem de forma sucessiva e simultânea.   

 Para a reflexão que nos propomos neste trabalho, descobrimos que todo documentário 

deve ser observado a partir do acontecimento instante, aquele fato acionador, e reiteramos o 

pensamento de Morin (2005), quando apresentamos uma possibilidade conceitual para 

designar a noção de ‘acontecimento’, como aquele que incita no fazer documentário. 

 Com Lins e Mesquita (2008) descobrimos um pensamento crítico a respeito de uma 

lógica midiática, pois também acreditamos que o interesse hoje está na forma minuciosa de 

como a mídia organiza os acontecimentos do “interior” – onde tudo acontece dentro de uma 

lógica midiática, capturando de forma simultânea todos os envolvidos, e na maioria das vezes 
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atua como uma formadora de consensos, que podemos também constatar nas coberturas 

jornalísticas a perda ou a redução do sentido, como podemos perceber com Sangue do Barro. 

Não se trata de um documentário de total imprevisto, sem controle, mas sim, de uma procura 

pelas razões deste acontecimento “Genildo”, o que de fato o motivou a matar tantas pessoas.  

 Estabelecemos com Morin (1969) a compreensão a respeito da noção de 

acontecimento e destacamos que em Sangue do Barro, facilmente identificamos os 

mecanismos da violência, que através da interferência do olhar dos documentaristas, sabemos 

dos acontecimentos segundo a realidade vivida pelos moradores daquela comunidade. Como 

bem ele aponta, é preciso estar atento ao que aparece, que emerge na realidade social. No caso 

em questão, foi a violência, a intolerância, o ódio, elementos facilmente identificados pela 

comunidade e que podem através do documentário, serem despertados com  a possibilidade 

de alguma transformação, ainda que não seja imediata. 

 Talvez, por partir de uma relação com o real, o documentário muitas vezes é 

relacionado a funções sociais, e não a serviço da arte e do entretenimento, mas sim, como um 

canal às minorias, fazendo denúncias, revelando o lado desconhecido do cotidiano das 

pessoas. Neste sentido,  ao valorizar essa aproximação com o real, a liberdade de criar a partir 

dos acontecimentos pode ficar em segundo plano, correndo-se o risco do gênero documentário 

ser vinculado mais ao jornalismo – do que ao cinema.  

 Vimos que assim como outras indústrias, o audiovisual também utiliza de estratégias 

de divulgação e comercialização com seus produtos. Segundo Lipovetsky (2009, p. 232) “não 

se trata mais de informar o público sobre o lançamento de um filme, mas sim, de elevá-lo à 

condição de acontecimento, de espetáculo imperdível do qual todo mundo fala e que ‘é 

preciso ver’”.  Para ele “a comunicação do cinema é, antes de mais nada, cinema da 

comunicação. Não cinema dentro do cinema, mas cinema acontecimento, cinema global”, 

aspectos que pudemos constatar pelo sentimento e sensações passadas pelas pessoas nas 

exibições de lançamento do Sangue do Barro. Foi nesse sentido que consideramos também 

importante trazer à discussão os processos de registro e difusão de imagens e símbolos, num 

processo de mediação, pois são tantas as ideias que surgem no dia-a-dia da grande legião de 

documentaristas em nosso país.   

 Com esta reflexão, percebemos que no documentário em estudo tudo esteve 

relacionado a algo eminente, pois naquele acontecimento o traço comum é a violência, a falta 

de investimentos em educação, e tantas outras fragilidades sociais. Entendemos que a forma 

como a mídia opera quando faz do acontecimento um grande evento de exposição da 

criminalidade, da violência, dos abusos, faz com que as verdades alicerçadas pelos sentidos 
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sejam filtradas pelas tradições, valores, cultura. Essas realidades caminham invisíveis aos 

olhos de quem a faz, mas são constantemente marcadas por um tempo; por uma representação 

dos fatos sobre o tempo. Assim, o que buscamos aqui foi levantar a discussão no que tange o 

aspecto acionador do que será tratado por eles em seus roteiros, em suas produções. Nesta 

perspectiva é aquilo que está na esfera do escondido, nas camadas submersas da sociedade, 

como ninguém melhor do que Morin soube explorar.   
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ANEXOS 
 
 
 

ANEXO  A – FICHA CATALOGRÁFICA  
 
 
Sangue do Barro | Rio Grande do Norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sangue do Barro/ Sav-Minc-ABEPEC; Fábio DeSilva, Mary Land de Brito Silva, Direção. 
Brasil, Junho de 2009. 
Betacam digital (52 min.): son., color. 
Créditos: Roteiro, Mary Land de Brito Silva; 
Trilha Sonora, Gustavo Lamartine e Gabriel Souto. 
Co-produção: Mary Land de Brito Silva | Engady Cine Vídeo | TV Universitária - RN | 
ABEPEC - Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais  
Resumo: A exploração da violência pelos programas jornalísticos sensacionalistas a partir de 
um fato ocorrido no estado. Genildo Ferreira de França marcou o Distrito de Santo Antônio 
dos Barreiros ao cometer 14 assassinatos em série em menos de 24 horas. 
 
1. Mídia 2. Jornalismo 3. Violência 4. Social  
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ANEXO B  -  SINOPSE – SANGUE DO BARRO 

  

Acusado de ser homossexual, homem  mata 14 pessoas num período de 22 horas e é 

morto durante a fuga. 

Sinopse:  

Sangue do Barro conta a tragédia que aconteceu em uma pequena comunidade da 

grande Natal, no município de São Gonçalo do Amarante no distrito de Santo Antonio do 

Potengi. O lugar tem cerca de cinco mil habitantes e é conhecido por suas olarias e seus 

artesanatos em barro. Cidade pacata, tranquila, amanheceu no dia 22 de maio de 1997 com a 

notícia que havia um assassino na cidade ‘matando quem ele encontrava pela frente’. Pânico 

instaurado, informações desencontradas, correria nas ruas, casas vazias, enxurrada de 

jornalistas e policiais. Foi assim que ficou a cidade em poucas horas. O criminoso em questão 

era Genildo Ferreira de França, 27 anos, ex-atirador do exército. Conhecido por todos por 

Neguinho, Genildo era uma figura bem quista na comunidade, de comportamento discreto e 

respeitador. Porém por razões que variam de conturbações pela morte de um filho a ira por 

estar sendo chamado na comunidade de homossexual, hipótese mais amplamente defendida, 

Genildo põe em prática um plano que vinha arquitetando à meses: matar aquelas pessoas que 

de alguma forma vinha prejudicando sua vida. O resultado disso tudo foram 14 mortes, uma 

cidade que ficou tachada como violenta, uma comunidade que não consegue entender como 

uma pessoa comum se transforma em um monstro.      

 Sangue do Barro conta essa história, 12 anos depois do acontecido, com o 

distanciamento necessário para identificar as máculas sociais decorrentes da tragédia. Trás 

depoimentos importantes de familiares do assassino, familiares das vitimas, testemunhas das 

mortes, policiais e jornalistas que acompanharam a perseguição a Genildo, além de entrevista 

com as duas pessoas apontadas como cúmplices. O documentário ajuda a esclarecer as 

dúvidas da comunidade. Por ser um fato bastante dolorido, a população evita falar sobre o 

assunto, porém inúmeras são as perguntas que gostariam de fazer uns aos outros, 

principalmente a quem acompanhou a ação de Genildo. Sangue do Barro procura justamente 

servir de mediador entre essas pessoas trazendo à discussão a tragédia que tomou conta da 

cidade no dia 21 de março de 1997 e até hoje se faz presente. 
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ANEXO C -  FICHA TÉCNICA – SANGUE DO BARRO 
 
 
 
 

Sangue do Barro 
Brasil, Junho de 2009 
Sinopse: A exploração da violência pelos programas 
 jornalísticos sensacionalistas a partir de um fato  
ocorrido no estado. Genildo Ferreira de França marcou 
o Distrito de Santo Antônio dos Barreiros ao cometer 
14 assassinatos. 
 
 
 
Direção: Fábio DeSilva e Mary Land de Brito Silva 
Roteiro: Mary Land de Brito Silva e Geraldo Cavalcanti 
Direção de imagens: Fábio DeSilva 
Direção de fotografia: J. Gonçalves 
Direção de produção: Keila Sena 
Secretária de Produção: Williane Martins 
Pesquisa in loco: Geraldo Cavalcanti 
Pesquisa na área policial: Genésio Pitanga 
Pesquisa na mídia: Adriana Mota 
Estagiário: Wagner Varela 
Platô: Renato Gomes 
Imagens: Ítalo Sales, J.Gonçalves, Onilson Pires 
Sounddesigner: J. Marciano 
Microfonista: Jackson Soares 
Assistente de câmera: Alexandre Caetano 
Edição: Paulo César e Alexandre Chompoo 
Maquinista: Nona 
Eletricista: José Daniel 
Still: Flávio Aquino 
Trilha Sonora: Gustavo Lamartine e Gabriel Souto. 
Assessoria de imprensa: Roberta Maia  
Co-produção: Mary Land de Brito Silva | Engady Cine Vídeo | TV Universitária - RN |  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Capa do DVD – Sangue do Barro 
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ANEXO D – CARTA DE GENILDO – ORIGINAL  
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ANEXO E – CARTA DE GENILDO - TRANSCRIÇÃO 

 

 O motivo de escrever estas poucas linhas, não é para justificar 
o erro que eu fiz, mas só assim eu conseguiria provar para todo 
mundo, e deixo o desafio para qualquer um que queira provar que eu 
era homossexual, nem eu era, nem vou ser. Por esse comentário foi 
que aconteceu toda essa tragédia. Eu não me sinto essa pessoa normal 
depois desse falso que levantaram contra minha pessoa.  
 Aqui escrevo minhas palavras finais, poderão dizer que fiquei 
louco mais mesmo assim eu recomendo a alma de todos a Deus. E 
espero que Deus me perdoe por esse ato que fiz, mais era minha única 
solução.  Eu espero que essa carta seja enviada para J. Gomes para 
que ele divulgue para o público e que aconselhe a todos a não 
levantar falsos do seu próximo.      
 Paro aqui porque não tenho mais condições.  
 Para todos desejo um vida de dignidade a qual eu não tive. Eu 
posso até não vingar a morte do meu filho, se não tiver condições. 
Tava difícil viver não aceito na sociedade, pelo simples caboeta que 
me levantou um falso mas agora está morto.    
 Eu imploro perdão de todos que tentaram me compreender. Eu 
não fiz isto por prazer, fiz forçado. Ainda continuando, deixo um forte 
abraço e um beijo para toda minha família, e que toda minha família 
não importa a religião, mas que todos se reúnam e construam uma 
forte corrente de oração para que Deus tome conta de minha alma.  
 ADEUS PARA TODOS.    
 Escreve Genildo.  
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ANEXO F -  MANCHETES DOS JORNAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Clipping pessoal dos documentaristas 
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ANEXO F  -  Continuação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Fonte: Clipping TVU - RN 
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ANEXO G – DIRETRIZES PARA OS COMPONENTES DAS COMISSÕES DE 

SELEÇÃO DOS CONCURSOS DOCTV IV 

 

Caros Componentes das Comissões de Seleção dos Concursos DOCTV IV, 

  

A quarta edição do DOCTV – Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do 

Documentário Brasileiro dá continuidade ao aprimoramento promovido em sua terceira 

edição. Aperfeiçoando o processo de seleção e as ações de formação por meio de mudanças 

no Regulamento dos Concursos DOCTV IV, revisão do Manual Didático das Oficinas para 

Formatação de Projetos, ampliação do prazo de inscrições, além da realização da inédita 

Oficina de Desenho Criativo de Produção.  

As ações de formação introduzidas no DOCTV II respondem à reformulação do 

Regulamento dos Concursos Estaduais do DOCTV. A experiência da primeira edição 

mostrou que o DOCTV não havia conseguido superar a armadilha da diversidade temática, 

igualando-se a uma série de concursos que elegem “o melhor tema” e não a melhor proposta 

de relação com o tema. Este é o amadurecimento desejado ao processo de seleção do DOCTV 

IV. 

O Regulamento dos Concursos DOCTV estimula o autor a elaborar seu projeto de 

documentário da maneira mais adequada ao fazer documental, e a propor, no lugar de uma 

visão “imparcial” cristalizada do tema, seu olhar sobre o tema. Exigindo ainda do autor que 

apresente essa perspectiva no projeto a partir de uma proposta de relação com a realidade. 

 

Consciente de que a superação dos vícios apontados implica um diálogo produtivo 

com toda uma cultura audiovisual televisiva que apresenta limitados modelos para o 

documentário (resultando grosso modo em projetos de documentário que reproduzem essa 

cultura audiovisual), foram oferecidas as Oficinas para Formatação de Projetos aos 

estados participantes do DOCTV.  

 

Realizadas simultaneamente ao período de inscrições dos Concursos DOCTV IV, 

essas Oficinas reunirão durante uma semana os realizadores de cada estado com 

documentaristas e pesquisadores do documentário no Brasil, para pensar e discutir seus 

projetos de documentário sob a perspectiva estética e, também, da produção. 

 

O roteiro dessas Oficinas espelha o formato de apresentação de projeto de 

documentário proposto pelo DOCTV IV (condicionando a exibição e debate de 

documentários aos itens do projeto e explanação de seus conceitos). As Oficinas também 
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socializam a experiência do documentário nacional e internacional permitindo, por exemplo, a 

formação de um repertório de abordagens à realidade, ampliando a cultura audiovisual dos 

participantes e, principalmente, colocando a questão essencial da adequação da Estratégia de 

Abordagem à Proposta de Documentário.  

 

Nesse sentido a estratégia de abordagem típica à cultura audiovisual telejornalística 

(locução organizando entrevistas de campo, depoimentos de especialistas e cartelas 

explicativas), antes reproduzida inconscientemente, é submetida à reflexão. A Oficina oferece 

ferramentas para que os autores questionem qual a abordagem mais adequada para a relação 

que pretendem estabelecer com a realidade.  

 

O formato de apresentação de projeto de documentário proposto pelo DOCTV visa 

superar um vício de origem: o condicionamento do projeto de documentário (proposto pelos 

regulamentos em geral) à estrutura ficcional clássica de argumento, sinopse, roteiro etc. 

Buscando aprimoramento nesse sentido, o Regulamento dos Concursos DOCTV IV, traz 

novidades em relação ao Regulamento dos Concursos DOCTV III. 

Ressaltamos, entre as modificações promovidas no Regulamento do DOCTV IV, a 

inclusão do item “Visão Original” ao projeto de documentário, buscando que os projetos de 

documentário inscritos expressem a maneira particular de seus autores se relacionarem com a 

realidade escolhida para estar no documentário. Outra mudança que merece atenção é em 

relação às planilhas dedicadas aos itens de produção do projeto. Em lugar dos itens Plano de 

Produção, Cronograma físico-financeiro e Orçamento analítico, o Regulamento DOCTV IV 

apresenta modelos de planilhas de Desenho de Produção, Orçamento e Cronograma de 

Produção. As planilhas de Desenho de Produção e Orçamento devem ser preenchidas uma 

para cada fase de produção (preparação, gravação, edição e finalização). Por fim, a planilha 

Cronograma apresenta a visão da organização geral do processo de produção. Essas mudanças 

permitirão à Comissão de Seleção uma avaliação mais criteriosa dos aspectos de produção dos 

projetos de documentário. 

  

Por fim, comentamos os critérios de avaliação que devem ser aplicados nos processos 

de seleção, conforme o Regulamento: 

 

a)Criatividade na eleição do(s) Objeto(s) e na adequação da(s) Estratégia(s) de Abordagem à 

Proposta de Documentário; 
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A realização de bons documentários está diretamente ligada à capacidade do realizador 

(autor do projeto) em propor formas audiovisuais que levem a cabo sua visão original 

e proposta de documentário. Grandes temas muitas vezes não resultam em grandes 

documentários devido a estratégias de abordagem e objetos eleitos com pouca 

criatividade, ou mesmo incompatíveis com a proposta apresentada. Assim como bons 

dispositivos de abordagem à realidade não garantem grandes documentários. Por isso 

solicitamos especial atenção para a adequação das abordagens às propostas de 

documentário apresentadas nos projetos. 

 

b)Viabilidade de realização nos termos do Regulamento (Verba de Produção: R$ 110.000,00, 

Prazo de realização: 180 dias, Autorização de Cessão de Direitos Autorais, Autorização de 

Uso de Imagem, Desenho de Produção, Orçamento e Cronograma) 

 

Além da criatividade estética do realizador é importante avaliar a viabilidade técnica 

do documentário dentro dos parâmetros exigidos pelo Programa DOCTV, a saber: 

realização do documentário em 180 dias com orçamento de R$ 110.000,00. 

Lembramos que em casos nos quais se verifique ser imprescindível à realização do 

documentário a utilização da imagem de personagens reais ou de obras específicas de 

terceiros, é necessário consultar a Coordenação Estadual do DOCTV (TV ou 

Instituição Pública) para que a mesma verifique a existência de Autorização do Uso de 

Imagem e/ou Autorização de Cessão de Direitos Autorais correspondentes na 

documentação apresentada pelo autor. 

 

Desejamos que esta carta tenha ajudado a situar a importância dos trabalhos das 

Comissões de Seleção no universo das atividades de formação e de toda a engenharia de 

produção do DOCTV IV, a Coordenação Executiva do DOCTV cumprimenta os 135 

integrantes das 27 Comissões de Seleção do DOCTV IV e se coloca à disposição para um 

diálogo estimulante e permanente. 

 

Agradecemos o esforço de todos nesta etapa fundamental do Programa DOCTV. 

 

Um abraço, 

 

Max Eluard 

Renato Nery 

Coordenação Executiva | Programa DOCTV 


