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Soy
Soy lo que dejaron
Soy toda la sobra de lo que te robaron
Un pueblo escondido en la cima
Mi piel es de cuero por eso aguanta
cualquier clima
Soy una fábrica de humo
Mano de obra campesina para tu consumo
Frente de frío en el medio del verano
El amor en los tiempos del cólera, mi
hermano
El sol que nace y el día que muere
Con los mejores atardeceres
Soy el desarrollo en carne viva
Un discurso político sin saliva
Las caras más bonitas que he conocido
Soy la fotografía de un desaparecido
La sangre dentro de tus venas
Soy un pedazo de tierra que vale la pena
Soy una canasta con frijoles
Soy Maradona contra Inglaterra
anotándote dos goles
Soy lo que sostiene mi bandera
La espina dorsal del planeta es mi
cordillera
Soy lo que me enseño mi padre
El que no quiere a su patria no quiere a su
madre
Soy américa latina
Un pueblo sin piernas pero que camina,
oye
Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor

Tú no puedes comprar las nubes
Tú no puedes comprar los colores
Tú no puedes comprar mi alegría
Tú no puedes comprar mis dolores
Tengo los lagos, tengo los ríos
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío
La nieve que maquilla mis montañas
Tengo el sol que me seca y la lluvia que me
baña
Un desierto embriagado con bellos de un
trago de pulque
Para cantar con los coyotes, todo lo que
necesito
Tengo mis pulmones respirando azul
clarito
La altura que sofoca
Soy las muelas de mi boca mascando coca
El otoño con sus hojas desmalladas
Los versos escritos bajo la noche estrellada
Una viña repleta de uvas
Un cañaveral bajo el sol en Cuba
Soy el mar Caribe que vigila las casitas
Haciendo rituales de agua bendita
El viento que peina mi cabello
Soy todos los santos que cuelgan de mi
cuello
El jugo de mi lucha no es artificial
Porque el abono de mi tierra es natural
Tú no puedes comprar al viento
Tú no puedes comprar al sol
Tú no puedes comprar la lluvia
Tú no puedes comprar el calor
Não se pode comprar o vento
Não se pode comprar o sol
Não se pode comprar a chuva

Não se pode comprar o calor
Não se pode comprar as nuvens
Não se pode comprar as cores
Não se pode comprar minha'legria
Não se pode comprar minhas dores
No puedes comprar al sol
No puedes comprar la lluvia
Vamos caminando
Vamos dibujando el camino
No puedes comprar mi vida
Mi tierra no se vende
Trabajo bruto pero con orgullo
Aquí se comparte, lo mío es tuyo
Este pueblo no se ahoga con marullos
Y si se derrumba yo lo reconstruyo
Tampoco pestañeo cuando te miro
Para que recuerdes mi apellido
La operación cóndor invadiendo mi nido
Perdono pero nunca olvido, oye
Aquí se respira lucha
(Vamos caminando)
Yo canto porque se escucha (vamos
caminando)
Aquí estamos de pie
Que viva la América
No puedes comprar mi vida
(Música: Latinoamérica. Grupo: Calle 13)
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RESUMO
O programa DOCTV Latinoamérica e seus produtos compõem um campo de produção
articulado com estratégias próprias e das indústrias de mídias. Trata-se de um terreno
em hibridização e a pesquisa identificou suas principais linhas de atuação para se situar
no mercado, principal objetivo do programa, além da estratégia de resistência no
cenário da televisão comercial e do cinema na América Latina. A tese resulta da
investigação sobre como se desenvolvem as estratégias adotadas pelo programa e pelos
realizadores do DOCTV Latinoamérica na produção de documentários latinoamericanos. Para isso, a pesquisa interpretou o programa desde a sua criação e os
procedimentos adotados para seu desenvolvimento, analisou os produtos do DOCTV
Latinoamérica pelas suas 91 temáticas, 32 obras na íntegra, seus espaços de circulação
para além das TVs públicas, e identificou os perfis dos agentes realizadores dos
documentários, jurados, assessores e diretores que realizam os filmes, envolvimentos
em festivais e outros espaços. A coleta de material se deu por meio de análise de
conteúdos. A investigação considerou antecedentes do programa DOCTV
Latinoamérica e a compreensão em torno do campo de produção de documentários
latino-americanos passou por articulações do cinema latino-americano e da televisão na
América Latina, comercial e pública, assim como fenômenos mais recentes, como a
chegada da Netflix na região. Diversos autores apoiam tal contextualização destes
segmentos. No âmbito do Cinema Latinoamericano Mariana Villaça (2002; 2006; 2008;
2009), Otávio Getino (1989;1990), Michael Chanan (2009), Joanna Page (2009), Fernão
Ramos (2008), Paranaguá (1985), na arena televisiva comercial Sinclair e Straubhaar
(2013), Pace e Hinote (2013), na pública Teresa Otondo (2008), Ignacio Ramonet
(2014), entre outros. Compreendendo que documentários latino-americanos estão
inseridos em um contexto de indústrias de mídias, a pesquisa teve como principal
suporte teórico Joseph Straubhaar e sua principal obra World Television (2007) entre
outros de seus trabalhos em co-autoria. Tal referência foi importante para apoiar os
argumentos que conduzem esta tese, de que os documentários latino-americanos
produzidos pelo programa, assim como esta iniciativa, e o que gira em torno deste
terreno, têm relação com estratégias baseadas em conceitos como o de hibridizações nas
indústrias de mídias, que se articula com a noção de proximidade cultural e de
glocalização, além da resistência e da qualidade. A hibridização cultural neste trabalho
se apoia em Canclini (2003; 2005; 2016) entre outros autores que ajudam a pensar numa
perspectiva mais global como David Harvey (1990), Arjun Appadurai (1990) e Pieterse
(2009) e, numa abordagem mais recente, Kraidy (2009). Os resultados da pesquisa
apontaram que o programa DOCTV Latinoamérica e seus produtos estão
acompanhando as estratégias indicadas no âmbito da televisão, do cinema e do cenário
das novas mídias, apresentando um terreno de diversidade da produção documentária
latino-americana.

Palavras-chave: Documentários latino-americanos; Programa DOCTV Latinoamérica;
Cinema Latino-americano; TV Pública Latino-americana; Hibridizações nas Indústrias
de Mídias.
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ABSTRACT
The DOCTV Latinoamérica program and its products make up a production field
articulated with strategies from the media industries and their own. It is a field of
hybridization and the research identified its main lines of action to be located in the
market, the program's main objective, as well as the strategy of resistance in the
commercial television and cinema scenario in Latin America. The thesis results from
research on how the strategies adopted by the DOCTV Latinoamérica program and
filmmakers in the production of Latin American documentaries are developed. To this
end, the research has interpreted the program since its inception and the procedures
adopted for its development, analyzed the products of DOCTV Latinoamérica for its 91
themes, 32 works in full, their circulation spaces beyond public TVs, and identified the
profiles documentary filmmakers, judges, advisors and directors who make films,
festival involvement and other venues. The material was collected through content
analysis and film analysis procedures. The investigation considered the antecedents of
the DOCTV Latinoamérica program and the understanding of the field of Latin
American documentary production has been articulated by Latin American cinema and
television in Latin America, commercial and public, as well as more recent phenomena
such as Netflix's arrival in the region. Several authors support such contextualization of
these segments. In the scope of Latin American Cinema, Mariana Villaça (2002; 2006;
2008; 2009), Otávio Getino (1989; 1990), Michael Chanan (2009), Joanna Page (2009),
Fernão Ramos (2008), Paranaguá (1985), in the commercial television arena Sinclair
and Straubhaar (2013), Pace and Hinote (2013), in the public Teresa Otondo (2008),
Ignacio Ramonet (2014), among others. Understanding that Latin American
documentaries are inserted in a context of media industries, the research had as main
theoretical support Joseph Straubhaar and his main work World Television (2007)
among others of his co-authored works. This reference was important to support the
arguments that lead to this thesis, that the Latin American documentaries produced by
the program, as well as this initiative, and what revolves around this terrain, are related
to strategies based on concepts such as hybridization in media industries, which
articulates with the notion of cultural proximity and glocalization, as well as resistance
and quality. Cultural hybridization in this work is supported by Canclini (2003; 2005;
2016) among other authors who help to think of a more global perspective such as
David Harvey (1990), Arjun Appadurai (1990) and Pieterse (2009) and a more recent
approach, Kraidy (2009). The results of the research showed that the DOCTV
Latinoamérica program and its products are following the strategies indicated in the

scope of television, cinema and the new media scenario as video platforms in the light
of studies of media industries, presenting a terrain of diversity of the Latin American
documentary production.
Keywords: Latin American documentaries; DOCTV Latinoamérica Program; Latin
American Cinema; Latin American Public TV; Hybridizations in the Media Industries.
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INTRODUÇÃO

A tese Documentários latino-americanos nas indústrias de mídias: programa e
produtos DOCTV Latinoamérica é resultado de uma pesquisa de doutorado que articula
uma política cultural para o audiovisual, o programa DOCTV Latinoamérica, e suas
estratégias para promover documentários latino-americanos. Além do programa, a
investigação também analisou os filmes produzidos pela iniciativa, compreendendo que
os produtos são resultados das estratégias identificadas neste estudo. O trabalho se apoia
em conceitos fundamentados por estudiosos do terreno das indústrias de mídias, da
televisão e do cinema na América Latina.
O DOCTV Latinoamérica envolve uma rede de incentivo à produção e exibição
de documentários latino-americanos para TVs públicas. Na Rede DOCTV
Latinoamérica estão inseridas dezoito autoridades audiovisuais e vinte e duas redes de
televisão públicas da região. São instituições gestoras do audiovisual e/ou da cultura,
órgãos públicos, conselhos e fundações, canais e TVs considerados públicos e sua
instituição realizadora, a Conferência de Autoridades Audiovisuais Cinematográficas
Iberoamericana – CAACI.
Criado em 18 de março de 2005, na cidade de Mar del Plata, Argentina, no
âmbito da XVI Reunião Extraordinária da CAACI, o DOCTV Iberoamérica, como
inicialmente era chamado, surgiu como uma iniciativa para a promoção da produção e
teledifusão do documentário ibero-americano. Seus principais objetivos são o incentivo
do intercâmbio cultural e econômico entre os povos latino-americanos, o
desenvolvimento de políticas públicas integradas para promover a produção e a
distribuição de documentários nos países da região e a difusão da produção cultural dos
povos latino-americanos no mercado mundial.
Atualmente, o programa DOCTV Latinoamérica já possui seis edições, sendo
que cada edição apoiou 13, 14, 15, 16, 17 e 16 projetos de documentários,
respectivamente, totalizando noventa e uma obras de 52 minutos cada. Realizados, os
documentários são apresentados na programação dos canais de televisão pública
participantes da Rede. As TVs participantes programam uma repetição obrigatória dos
filmes no período dedicado à exibição, de três meses (DOCTVLATINOAMÉRICA,
2020).
As edições do DOCTV Latinoamérica são bianuais, ou seja, são dois anos para o
ciclo que inicia com a convocatória e encerra com a exibição dos filmes. No primeiro
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ano, é lançada a convocatória e segue o processo de seleção. No segundo, segue-se com
a produção dos filmes e exibição nas TVs.
O programa DOCTV Latinoamérica já nasce com uma estratégia de resistência,
pois é um incentivo a documentários latino-americanos para TVs públicas. Na América
Latina, as TVs públicas também possuem adversidades e desafios, o que
desenvolveremos nesta tese. No universo das indústrias de mídias articulada com
políticas para o audiovisual, o programa DOCTV Latinoamérica surge enquanto corpus
importante porque, além de comportar um repertório voltado especificamente para
documentários, também comunica com TVs públicas e traz a característica latinoamericana na sua perspectiva, envolvendo uma quantidade grande de países (80% dos
que compõem a região).
Podemos justificar a importância deste estudo pela convergência de assuntos
tratados, uma vez que, durante a pesquisa, não encontramos alguma tese de doutorado
com o viés voltado para a produção de documentários latino-americanos em uma
perspectiva da política cultural do audiovisual articulada com indústrias de mídias.
Algumas pesquisas resultaram em trabalhos que contribuem com esta pesquisa, como os
estudos sobre o DOCTV Brasil nas teses de doutorado de Karla Holanda (2013) e de
Fayga Moreira (2015), além do livro organizado por Maria do Rosário Caetano (2011),
DOCTV – Operação em Rede, que reúne diversos autores que depõem sobre o DOCTV
Brasil e o DOCTV Latinoamérica. Eles ajudaram na compreensão da criação do
DOCTV Latinoamérica.
A escolha do programa DOCTV Latinoamérica enquanto objeto de pesquisa se
desenvolveu por meio de atividades acadêmicas, mas também na condição de
telespectadora latino-americana e observadora social, que sente a sensação de “vazio”
na programação televisiva aberta, que em grande parte é constituída pelas telenovelas e,
na programação das salas de cinema comerciais, que em grande parte é composta por
ficções de Hollywood. Ao mesmo tempo, na observação de novas plataformas
streamings, onde se percebe que mesmo que estas contemplem gêneros como
documentários, a quantidade de documentários latino-americanos é muito menor
quando comparamos à maior oferta de produções dos Estados Unidos. Além disso,
séries de ficção têm formado o gosto atual de parte das audiências, especialmente na
América Latina, região que a Netflix chegou considerando seu principal mercado.
Com a crise econômica em países da América Latina e, focando no Brasil, maior
país da região, muitas pessoas estão deixando de assinar TV Paga e de comprar canais
como Discovery (que é onde se encontra maior diversidade de documentários)
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(STRAUBHAAR, et.al, 2019). Nesta configuração, em que afeta o consumo de
documentários, cabe entender e analisar quais são as estratégias adotadas por um
programa de incentivos a documentários para TVs públicas, especialmente para criar
filmes de qualidade, proporcionar identificações e atrair as audiências da região. Assim,
a questão geral que norteou este trabalho foi: Quais são as estratégias adotadas pelo
programa e pelos realizadores do DOCTV Latinoamérica na produção de
documentários latino-americanos no cenário das indústrias de mídias?
Com tal indagação, a pesquisa teve como objetivos interpretar o programa
DOCTV Latinoamérica desde a sua criação e os procedimentos adotados para o
desenvolvimento das produções de documentários latino-americanos, por meio de seus
agentes, instituições, sua composição e modelagem; analisar os produtos do DOCTV
Latinoamérica pelas temáticas e filmes e seus espaços de circulação para além das TVs
públicas, assim como suas repercussões e, por fim, identificar os perfis dos agentes
realizadores dos documentários, desde os profissionais envolvidos com o processo de
seleção aos diretores que realizam os filmes e seus envolvimentos com festivais e outros
espaços.
Tais objetivos foram alcançados por meio de procedimentos empíricos adotados
que, por sua vez, foram interpretados à luz do desenvolvimento teórico e contextual. Por
meio destas partes analíticas, pudemos compreender as estratégias utilizadas pelo
programa DOCTV Latinoamérica e pelos produtores contemplados.
Na qualidade de resposta possível ao problema formulado, enquanto
“imaginação que se antecipa ao conhecimento” (BARROS, 2008, p. 152) surgiu a
hipótese. No decorrer do levantamento empírico, a pesquisa foi compreendendo que a
Rede DOCTV Latinoamérica trata-se de um campo que se hibridiza, à medida que foi
sendo perceptível que os produtores não são somente cineastas em busca de incentivos
às suas produções, mas profissionais selecionados para fazer um bom trabalho no
DOCTV Latinoamérica. Seus perfis, em forma de currículos, mostram que eles
despontam de trajetórias “híbridas”, atuando no mercado e/ou ambientes institucionais.
As heterogeneidades existentes, tanto pelas instituições gestoras do audiovisual,
quanto pelas TVs públicas dos países que fazem parte da Rede, apresentam uma
América Latina diversa e não isolada. O mesmo foi perceptível no formato do programa
DOCTV Latinoamérica, que possui características próprias de um modelo que nasceu
através do DOCTV Brasil, com todas as suas adversidades, como assimetrias da região,
envolvendo também as instituições e TVs, mas, além disso, com características de
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hibridização, cujas ações revelam um modelo de adaptação ao mercado, não se
diferenciando tanto da proposta do DOCTV Brasil, mas assumindo novos contornos.
A CAACI enquanto instituição realizadora também emite sinais de
hibridizações, com algumas características de assimilação de novas instituições, países e
projetos que dialogam com modelos de mercado, como um dos seus programas, o
Ibermedia, que se desenvolve em sistemas de coproduções.
Ademais, filmes do DOCTV Latinoamérica apresentam temáticas que, de algum
modo, dialogam com conceitos que se comunicam com a hibridização, como os de local
e global, se “glocalizando” nesses universos, ao mesmo tempo em que propõem a
proximidade cultural para as audiências e argumentos de resistência.
A hipótese surgiu como um direcionamento mais refinado para a pesquisa, com
finalidades para cada dimensão de análise, esperando que diversos aspectos do objeto
pudessem mostrar respostas convergentes, mas também divergentes. Os diferentes
aspectos do objeto (instituições, programa, realizadores e documentários) demandavam
diversas perguntas, distintas formas de olhar as possíveis estratégias de produção,
implicando em procedimentos metodológicos específicos para a investigação. Assim, a
hipótese cumpriu seu papel de norteadora, porque “articulou as diversas dimensões da
pesquisa, funcionando como um verdadeiro ponto nodal no qual se encontram o tema, a
teoria, a metodologia e os materiais ou fontes da pesquisa” (BARROS, 2008, p. 154).
A hipótese então assumiu o seguinte contorno: As estratégias adotadas pelo
programa DOCTV Latinoamérica e pelos realizadores dialogam com a resistência, a
proximidade cultural, a glocalização, as hibridizações e a qualidade por meio de
contextos, articulações, constituições e modelos, produções e trajetórias.
Neste trabalho, a concepção de hibridização nas indústrias de mídias se articula
com formas estratégicas utilizadas por instituições e agentes para situar produções
audiovisuais no mercado. Durante a investigação, percebemos que as políticas de
incentivo ao audiovisual não estão isoladas de tal dinâmica. Ao contrário, estão se
conectando com as demandas das indústrias de mídias para incentivar as produções de
suas respectivas regiões. Assim, deduzimos que o programa DOCTV Latinoamérica se
desempenha acompanhando tal movimento, para alcançar seu principal objetivo: situar
produções latino-americanas no mercado mundial.
Tendo como aporte teórico a hibridização nas indústrias de mídias, esta tese
também utiliza conceitos como o de proximidade cultural e o de glocalização, além da
hibridização cultural, que é a base para compreensão das hibridizações nas indústrias de
mídias. Aproveitamos deste aparato teórico e conceitual para compreendermos a criação
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do programa e da Rede DOCTV Latinoamérica assim como seus produtos, os
documentários.
Hibridização carrega como sufixo a palavra ação, sugerindo o ato de se
hibridizar e não apenas formar produtos híbridos. A perspectiva da hibridização cultural
nos ajuda a compreender a hibridização nos produtos de mídia, no contexto das
indústrias e produções de comunicação. Também nos auxilia a observar no sentido das
dinâmicas envolvendo agentes e instituições, como também formas políticas e
econômicas, globais, regionais e locais de realização de produtos, nas perspectivas da
glocalização, da proximidade cultural e manifestações em diferentes níveis.
Notamos que estas concepções podem ser interpretadas como estratégias no
desenvolvimento deste campo de produção de documentários latino-americanos.
Também entendemos que a ideia de qualidade está associada com a hibridização nas
indústrias de mídias. Ademais, detectamos que a arena de documentários latinoamericanos é de resistências e entendemos que resistir é também mais uma estratégia
neste híbrido terreno.
Ciente das críticas em torno da hibridização cultural, a pesquisa assumiu um
cuidado interpretativo em entender que a hibridização vai além dos produtos e abrange
processos e ações de agentes (produtores, gestores, entre outros realizadores do
audiovisual) e instituições (TVs, órgãos gestores do audiovisual e a realizadora do
DOCTV Latinoamérica, a CAACI).
Embora não utilizemos neste trabalho referências que apostem nos diálogos
interculturais, que são as principais críticas em torno da hibridização cultural,
entendemos a validade de seus julgamentos, quando a hibridização foi entendida como
um tipo de mestiçagem e foi interpretada negativamente como uma conotação para
servir uma ideologia de elite hegemônica se referindo a uma “europeização”,
“branqueamento" nos projetos dos países (GRAHAM, 1990; WHITTEN; TORRES,
1992 apud PIETERSE, 2009). Por isso, nos atentamos no tratamento sobre as
hibridizações das indústrias de mídias e as interpretamos não no sentido hegemônico,
mas no sentido da diversidade, da pluralidade e dos encontros que elas podem gerar.
Ao frequentar a disciplina Global Television no departamento de Rádio e
Televisão da Universidade do Texas, na condição de pesquisadora em doutorado
sanduíche no exterior, foi possível ter acesso a diversos materiais teóricos, sendo que os
que mais chamaram atenção foram aqueles em torno da concepção da hibridização,
tendo como base o conceito de culturas híbridas de Nestor García Canclini. Outros
autores apoiam os fundamentos adotados nesta tese, como Jesus Martín-Barbero (1998;
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2001) e pesquisadores que ajudam a pensar numa perspectiva mais global, como David
Harvey (1990), Arjun Appadurai (1990) e Jan Nederveen Pieterse (2009) e, em
abordagens mais recentes, Joseph Straubhaar (2007) e Marwan Kraidy (2009), que
aplicam para as indústrias de mídias, especialmente a televisão.
Straubhaar (2007) fundamenta sobre o desenvolvimento da televisão na América
Latina, que consequentemente, ainda que de modo indireto, nos ajuda a entender sobre
o campo de produção de documentários na região. Além de Straubhaar (2007) com seu
livro World Television: from global to local, outros trabalhos em co-autoria com o
mesmo autor apoiam esta tese, como John Sinclair e Joseph Straubhaar (2013) (Latin
American Television Industries) e Straubhaar et.al (2019) (Class, pay TV, access and
Netflix in Latin America: Transformation within a digital divide), que abordam sobre a
divisão digital na América Latina com a TV Paga e a chegada da Netflix.
Ao mesmo tempo em que me conectava com os materiais teóricos, buscava
trabalhos que me ajudassem a perceber em termos contextuais. O tratamento sobre um
programa de incentivo à produção de documentários latino-americanos abre um leque
para diversas interpretações, demandando referências para fins contextuais sobre: 1)
Cinema Latino-americano; 2) Televisão na América Latina; 3) Gêneros e programas de
televisão na América Latina. Afinal:

Os resultados das pesquisas, mesmo as mais localizadas, exigem geralmente
a situação dos acontecimentos num conjunto global, inscritos em tendências a
longo prazo, permitindo assim uma melhor compreensão dos contextos nos
quais se inserem as múltiplas interações individuais (GUERRA, 2010, p. 8).

Acessando uma literatura produzida por autores latino-americanos, organizei as
referências sobre TVs públicas, dimensão que o objeto também convoca, uma vez que
os documentários produzidos pela Rede DOCTV Latinoamérica são exibidos por meio
delas. Pensar TVs públicas na América Latina é mergulhar por uma gama de desafios
provocados por diversos fatores, tanto internamente, na sua própria dinâmica de gestão,
quanto externamente, na dinâmica de mercado, pelo qual a TV comercial sobressai
como sua forte concorrente.
Ajudaram nesta pesquisa Guillermo Orozco (2014), além de outros autores que
pensam de uma forma mais territorial sobre TVs públicas na América Latina, como
Teresa Otondo (2008), Ignacio Ramonet (2014), e aqueles cujos trabalhos têm um foco
mais no Brasil, como Liana Milanez (2015) e Renata Rocha de Souza (2014).
Após ter elaborado um artigo para a revista Eptic – Revista Eletrônica
Internacional de Economia Política da Informação da Comunicação e da Cultura,
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intitulado TVs públicas e cinema na América Latina – Territórios em Hibridização,
obtive um parecer de avaliação que foi útil para o desenvolvimento contextual da tese.
No artigo, a interpretação do cinema latino-americano e das TVs comerciais e TVs
públicas da América Latina estava baseada no conceito de hibridização nas indústrias de
mídias. O parecer sugeriu o aprimoramento do conceito de hibridização nestes
segmentos, o que tornou a percepção mais apurada e ajudou no desenvolvimento desta
tese. Foi a partir disso que pensamos que o cinema latino-americano, há décadas, ainda
que tivesse uma resistência em relação à Hollywood, também se hibridizou no seu
desenvolvimento, o que diversas referências apontam.
A pesquisa ficou dividida pelas suas zonas de estudos, pois muitas das
produções acadêmicas ou estavam mais voltadas às políticas de incentivo ao
audiovisual, envolvendo instituições governamentais, ou para uma trajetória envolvendo
movimentações politizadas dos produtores, abrangendo o cinema latino-americano e
suas estéticas.
A participação no Grupo de Estudos de Comunicação, Política e Redes Digitais
(CP-Redes) foi fundamental para o desenvolvimento dos estudos referentes às políticas
do audiovisual. Já os estudos de análise fílmica foram fundamentais para análise de
conteúdos dos produtos do DOCTV Latinoamérica, cujo apoio foi obtido no grupo de
pesquisas Nanook, que pesquisa o cinema documental e compõe um dos núcleos do
Laboratório de Análise Fílmica (LAF), e por meio de materiais como o Ensaio sobre a
Análise Fílmica de Francis Vanoye e Anne Goliot-Lété (2012) e A Análise do filme de
Jacques Aumont e Michel Marie (2004) entre outras leituras teóricas, metodológicas e
empíricas no referido grupo.
Dentro dos estudos de Cinema Latino-americano, destacam-se Paulo Paranaguá
(1985), Mariana Villaça (2002; 2006; 2008; 2009), Ignacio Del Valle Dávila (2013) e
Silvana Flores (2013), que trazem recortes históricos do desenvolvimento do setor na
região, entre outros autores como Michael Chanan (2009) e Joanna Page (2009), que
ajudam com olhares mais político-estético.
A percepção sobre o objeto também se conecta com o universo das políticas
culturais, uma vez que a Rede e o programa são frutos de políticas culturais na região,
dialogando com políticas do audiovisual. Muitas instituições que compõem a Rede são
geridas por setores de cultura dos Estados, assim como as TVs públicas.
Numa abordagem mais voltada para as políticas do audiovisual, temos o trabalho
de Lucila Córdova (2016), direcionado para o cinema mexicano, Tamara Falicov (2002)
com o foco no Uruguai, Octavio Getino (1989;1990) sobre a potencialidade do espaço
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ibero-americano e cinema na Argentina, além de fontes que ajudam na compreensão de
políticas voltadas para o cinema e TV no contexto brasileiro, como o de Kátia Morais
(2018), que une políticas do audiovisual e mercado de televisão, o qual a autora também
nos ajuda a entender sobre a dinâmica envolvendo a produção independente brasileira.
A partir de referências de pesquisas mais atualizadas a exemplo da cena das
plataformas streamings, fui questionando mais uma vez se os documentários latinoamericanos têm espaço em uma época considerada a Nova Era de Ouro da TV
Americana (Straubhaar et.al, 2019), ao mesmo tempo em que a pesquisa ia se
conduzindo para um olhar sobre os Festivais, espaços estes que têm sido alternativos
para as cinematografias que não têm espaço nas plataformas do mainstream. Entretanto,
os estudos indicaram que há hibridizações nestes dois espaços. A Netflix, de um lado,
“glocalizando” suas produções (assumindo características globais, mas se apropriando
de

produções

localizadas,

no

sentido

de

conteúdos

ou

de

coproduções)

(STRAUBHAAR, et.al, 2019; MJOS, 2015), os festivais, de outro, se tornando um
espaço não apenas para articulações ideológicas, mas um espaço híbrido a partir do
momento que pensa produções para mercado (LAUER, 2016). E a pergunta estava
sempre em torno de como os documentários latino-americanos, produzidos pelo
DOCTV Latinoamérica, se situam nestes contextos.
Considerando o engajamento social e político na história dos documentários
latino-americanos e na atualidade, a pesquisa também se debruça sobre como tais
produções estão inseridas na cena da comunicação e das culturas contemporâneas.
Segundo os editores da 25ª edição da Revista DOC On-line, a história do documentário
confunde-se com a história e evolução dos mais variados movimentos de defesa dos
direitos humanos e é imperativo constantemente reafirmar essa ligação (FREIRE;
PENAFRIA, 2019). Por contribuir com a visibilidade de problemas relativos à região,
ao trazer aspectos históricos, memoriais, políticos, econômicos, culturais e sociais,
documentários latino-americanos podem refletir as identificações das audiências por sua
proximidade cultural, diante da tão disputada cena midiática.
Com estas qualidades, por que os documentários latino-americanos ainda não
ocupam espaço significativo nas TVs comerciais abertas, nas salas de cinema e nas
plataformas streamings, como Netflix, quando comparamos com o lugar que ocupam as
telenovelas, filmes de ficção de Hollywood e séries da Netflix? Por outro lado, mais
festivais de cinema têm acolhido o gênero, enquanto outros estão disponíveis na TV
Paga, nos canais privados, nas redes sociais e continuando no percurso de programação
das TVs consideradas públicas.
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Parece haver forte correlação entre a formação do gosto das audiências
desenvolvida na América Latina (telenovelas, ficções hollywoodianas, séries da Netflix)
com o crescimento destas produções, numa relação de mão-dupla, o que pode ter
atingido diretamente a produção de documentários latino-americanos e o gosto (ou
desgosto) por estes. Documentários latino-americanos tiveram espaço desprivilegiado
em relação aos outros gêneros citados. Quando tratamos de produtos documentais
latino-americanos, notamos que estes ainda são reduzidos em relação ao acolhimento
dado aos documentários de produção dos Estados Unidos em plataformas streamings ou
em canais como Discovery, o maior produtor e comprador de documentários no mundo.
Então, cabem indagações sobre como está se desenvolvendo o campo de produções de
documentários latino-americanos para conseguir espaço e quais são as estratégias
utilizadas por realizadores e instituições.
O conteúdo deste trabalho foi desenvolvido considerando as dimensões
contextuais em torno do documentário latino-americano, como a trajetória do Cinema
Latino-americano, das TVs industriais e TVs públicas na América Latina, além das
novas janelas, como plataformas de vídeos (Youtube, Vimeo e plataformas alternativas)
e de interação entre cinema e TV (Netflix). Tais condições nos ajudam a entender o
cenário das indústrias de mídias e a articular com as estratégias que consideramos nesta
tese.
A interpretação sobre o programa DOCTV Latinoamérica, desde a sua criação
até seus produtos em suas seis edições, tem articulação com as movimentações em torno
do cinema latino-americano, especialmente aquelas em prol da integração
cinematográfica da região. Desde os anos 1960, notamos uma consciência latinoamericanista de defender as produções da região, estrategicamente, o que aproveitamos
nesta tese para relacionarmos com a cena contemporânea regional de produção de
documentários. Desta forma, a parte contextual da tese se articula com o
desenvolvimento político e estético, ao mesmo tempo em que dialoga com as indústrias
de televisão e reconhece que estes espaços influenciam muito na produção
documentária latino-americana e suas audiências.
A partir das contextualizações à luz das estratégias consideradas nas indústrias
de mídias e em torno da produção cinematográfica latino-americana e produção para
televisão, a parte empírica desta tese considera: a Rede DOCTV Latinoamérica (as
instituições envolvidas), o programa DOCTV Latinoamérica (criação, objetivos,
convocatória, coordenação, ciclo de produção, oficinas, etc), os jurados nacionais e
internacionais, as temáticas dos filmes, seus conteúdos por meio da análise de 32
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documentários, os perfis dos produtores e dos realizadores, além da circulação dos
documentários em plataformas de vídeos e festivais.
O traço desta pesquisa abrange a constituição da Rede DOCTV Latinoamérica,
por meio de suas instituições, iniciada a partir do ano de 2005, com fatos importantes
que antecedem a sua conformação, até a sexta edição do programa DOCTV
Latinoamérica, finalizada em dezembro de 2018. Consideramos que: “estruturas são
sempre provisórias e contingentes, fruto das soluções encontradas pelos atores, graças a
recursos e capacidades específicos e historicamente datados” (GUERRA, 2010, p. 14).
Quais seriam as estratégias do programa e dos realizadores dos documentários
produzidos pelo DOCTV? Uma análise de um determinado recorte deste campo nos
ajuda a entender como está se dinamizando a arena desta produção em pauta.
Categorias de percepção e análise na atualidade estão tendo como ponto de
referência análises e conceitos que fazem mais apelo às redes sociais, às estratégias dos
atores, às suas representações e trajetórias, quer dizer, à diversidade da vida social da
qual é parte integrante (GUERRA, 2010). Assim, além da parte institucional do
programa, também consideramos as escolhas das temáticas dos realizadores e dos
jurados. Para além das temáticas, consideramos que os produtos se relacionam com as
trajetórias dos realizadores, além de táticas desenvolvidas pelo programa, como a
oficina de realização de narrativa documental.
Os festivais também podem ser considerados as redes sociais destes realizadores
e espaços de circulação de seus filmes. No Festival Cine Las Américas, por exemplo,
foi perceptível na sua programação uma diversidade de filmes musicais. Isso significa
que o DOCTV Latinoamérica, por ter escolhido como tema da sua última edição “A
Música”, está alinhado com produções e festivais que estão acolhendo filmes com
propostas musicais.
A investigação também se desenvolveu em função do movimento do objeto e de
alguns percalços no caminho da pesquisa. Parte dessas adversidades eu considero como
oportunidades. Algumas dificuldades assim como descobertas envolveram troca de
orientação, marcando a característica híbrida do resultado deste trabalho. Durante o
doutorado, o desenho do meu trabalho passou por uma série de mudanças para chegar a
este objeto.
O projeto inicial aprovado foi sobre pontos de cultura do audiovisual da Bahia,
mas depois que entrei no programa, identifiquei que tais organizações estavam
inexistentes, por mudanças políticas no governo federal brasileiro que afetaram a área
cultural. Então, junto com meu antigo orientador, Fábio Ferreira, pensamos em um
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projeto sobre a Rede DOCTV Latinoamérica, que envolvia instituições e as TVs.
Projeto e artigo foram materiais apresentados na qualificação. O artigo foi “a linha do
tempo da Rede DOCTV Latinoamérica”, que pude pensar sobre trajetórias de
articulações em torno do cinema latino-americano,

com

importantes marcos que

geraram a criação do programa.
No doutorado sanduíche, com a orientação de Joseph Straubhaar, na
Universidade do Texas, fui me aproximando mais dos estudos de mídias, especialmente
programas de televisão, então a tese foi se voltando mais para o programa que a Rede
DOCTV Latinoamérica. Como eu já tinha materiais institucionais, fui agregando ao
trabalho, produzindo artigos, que também formaram capítulos. Ao voltar do sanduíche,
como meu orientador Fábio havia saído do póscom, professor Othon Jambeiro,
coordenador do grupo CP-Redes, seguiu como substituto na orientação e, ao ver o
desenvolvimento do meu trabalho, por uma questão de alinhamento e identificação com
a pesquisa, sugeriu que meu orientador fosse José Francisco Serafim, cujos trabalhos se
aproximam mais do meu objeto de estudos.
Sob orientação de Serafim, estudei não somente o programa, mas os produtos, os
documentários, com estratégias de análise fílmica, com apoio do grupo Nanook,
pensando também que este estudo complementaria e daria mais respostas às questões e
objetivos da pesquisa. Por isso, este trabalho é um híbrido de políticas do audiovisual,
indústrias de mídias e faz uma ponte com os documentários enquanto produtos.
A sexta edição do DOCTV Latinoamérica começou em 2017, no meio da
presente pesquisa, e foi influenciadora para que a parte empírica se voltasse para o
âmbito das produções e do programa, do que com o enfoque integralmente direcionado
para as instituições da Rede e para as políticas envolvidas, que conduziam a pesquisa no
início.
Os problemas de pesquisa delimitados levaram à definição de um método de
investigação organizado em dois componentes principais: revisão bibliográfica e
pesquisa empírica.
Durante a leitura que o universo empírico revelava, foi perceptível que se tratava
de um campo de produção de documentários latino-americanos e, embora não
utilizemos como referência Pierre Bourdieu, principal nome da ideia de campo cultural,
o autor encontra-se contemplado nos estudos de indústrias de mídias por meio do
principal pesquisador aproveitado nesta tese, Straubhaar (2007; 2013; 2019). Além
disso, a compreensão do programa DOCTV Latinoamérica passa pelo entendimento
sobre estruturação, a partir de agentes e instituições em uma estrutura, apreensão
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oferecida por Anthony Giddens, autor também acolhido nos estudos de indústrias de
mídias adotados nesta tese.
Confronta-se então, um determinado corpo de conhecimentos teóricos com os
dados empíricos, o que permite a interpretação dos resultados de pesquisa (GUERRA,
2010). Sendo qualitativa, as técnicas desta pesquisa dão mais atenção ao significado dos
fenômenos que à sua frequência (DESLAURIERS, 1997, apud GUERRA, 2010).
A pesquisa exploratória navegou pelo programa DOCTV Latinoamérica e a
constituição da Rede em linha do tempo. A partir disso, aprofundou-se no universo das
edições do programa, especialmente a última edição, mais atualizada, para entender
como as instituições envolvidas concebem a produção de documentários latinoamericanos, com um olhar voltado principalmente para as estreias das produções
contempladas na sexta edição. As observações voltaram-se tanto para as instituições
gestoras do audiovisual quanto para as TVs públicas. A investigação também se atentou
para a cobertura feita pelo programa (clipping do que saiu na imprensa e
acompanhamento de redes sociais).
Embora a Rede não integre os cineastas e produtores do DOCTV Latinoamérica,
no sentido da concepção do programa e no desenho de sua convocatória, é notável a
importância que eles assumem na realização dos filmes, de modo que garantem a
pluralidade das produções, além de contribuírem com o relativismo na interpretação
deste objeto de estudo, já que o nosso olhar não se restringe somente à política do
programa, mas abrange os agentes envolvidos.
No transcurso, foi perceptível que outras dimensões de análise poderiam ser
consideradas. A pesquisa partiu para análise de conteúdo do portal institucional do
programa e das instituições que compõem a Rede, assim como sua realizadora, a
CAACI. Além destes, o estudo do programa (convocatória, chamadas, materiais de
cobertura da oficina de narração e realização documental) e o levantamento dos perfis
dos jurados internacionais e nacionais da sexta edição e dos produtores contemplados
nos forneceram subsídios para a composição interpretativa do trabalho.
A análise de conteúdo também envolveu acesso a revistas especializadas de
cinema que divulgaram sobre o programa DOCTV Latinoamérica e produziram
materiais sobre ele, especialmente a Revista LatAm Cinema, além de sites de festivais
que acolheram as produções documentais, tanto na América Latina quanto fora da
região. Também abrangeu a análise de documentos, ou seja, as atas de reuniões da
Rede.
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O levantamento dos documentários despertou para a reflexão sobre as suas
temáticas, que se tornaram também parte empírica deste trabalho. Para além das
temáticas, ocorreu análise de conteúdos, utilizando estratégias de análise fílmica por
meio de autores especialistas no campo. A análise de conteúdos de 32 filmes (a maior
quantidade acessível possível, que permitiu mais abrangência das produções das edições
e países) foi feita para a compreensão dos reflexos das estratégias da produção,
constituindo como parte da investigação deste trabalho, em articulação com os
conceitos interpretativos de proximidade cultural, glocalização, hibridização, resistência
e qualidade, de um modo mais aprofundado nos documentários.
Neste trabalho, existe uma diversidade interna a considerar. No caso das
instituições, são todas gestoras do audiovisual, mas há de conceber que são ministérios e
secretarias diferentes, além de ajuizarmos sobre as assimetrias da região e as diversas
culturas políticas do audiovisual. Também consideramos que os produtores não podem
ser colocados no mesmo nível no que diz respeito aos incentivos recebidos às suas
produções para além do DOCTV Latinoamérica, já que existem heterogeneidades e
diferenças econômicas e culturais na região. Assim, o olhar sobre as instituições e
produtores é sensível ao que significa a América Latina em termos de desigualdades.
O principal ambiente de análise da pesquisa foi o conteúdo presente no portal
oficial do programa DOCTV Latinoamérica1. Neste site, é possível ter acesso a
informações sobre as instituições que compõem a Rede, os documentos considerados a
base legal do programa, seus antecedentes, seu legado, informações sobre as seis
edições, produções realizadas e seus produtores, convocatória, ficha de inscrição,
jurados nacionais e internacionais da sexta edição, a cobertura da oficina de narrativa e
realização de documentários, fotos arquivadas, matérias que saíram na imprensa local
e/ou institucional, além de informações adicionais como a sessão “Perguntas
Frequentes”.
No que diz respeito à base legal do programa, os documentos são: A ata da
Assembleia do Fórum Iberoamericano de Integração Cinematográfica (Caracas,
Venezuela, 11/11/1989), Reunião da CAACI (Mar del Plata, Argentina, 18/03/2005) 2,
Reunião da CAACI (Quito, Equador, 16/07/2008) e Reunião da CAACI (Estoril,
República Portuguesa, 12/11/2013). Outro documento coletado foi a Memória do
1

Informações sobre o DOCTV Latinoamérica podem ser acessadas por meio do portal oficial:
http://caaci-iberoamerica.org/doctv/
2

A ata da reunião da CAACI de 2005, quando foi criado o DOCTV Latinoamérica, encontra-se nos
anexos desta tese. Os outros documentados citados no texto não estão anexados, mas podem ser
encontrados no portal oficial do programa.
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Fórum Iberoamericano de 1989, da Foncine (a atual FNCL-Fundação Novo Cinema
Latino-americano). No site oficial da CAACI3 foi possível extrair conteúdos sobre as
ações desta instituição.
Pode-se dizer que a análise cumpriu as quatro etapas mencionadas por Guerra
(2010), a de redução e seleção da informação, que foram feitas após todo o
levantamento de materiais disponíveis, a partir de uma visão sobre a Rede DOCTV
Latinoamérica e sua relação com a produção de documentários latino-americanos; a de
descrição, a qual, em forma de texto e de esquematizações, descrevemos o que foi
encontrado, a interpretação, e, por fim a escrita e divulgação, que foram os modos mais
organizados para colocar no papel os resultados encontrados.

Os capítulos

A tese está dividida em seis capítulos, incluindo esta introdução e a conclusão.
Os capítulos são: 2) Aproximações teórico-conceituais para compreensão do DOCTV;
3 Cinemas, TVS e Documentários latino-americanos: interpretações contextuais; 4)
DOCTV Latinoamérica: estratégias, desafios, qualidades e resistências e 5) Narrando
a América Latina: Análises de formas e conteúdos dos produtos DOCTV.
No próximo capítulo, Aproximações teórico-conceituais para compreensão do
DOCTV, apresentamos A hibridização cultural no DOCTV, relacionando estudos sobre
hibridização cultural para compreensão do programa. No tópico América Latina e as
hibridizações nos produtos de mídias utilizamos das concepções sobre hibridizações nas
indústrias de mídias para compreensão do programa DOCTV Latinoamérica e dos
filmes produzidos. Em A glocalização como proximidade nas indústrias de mídias, nos
aproximamos de uma perspectiva global, ao mesmo tempo sob a ótica do hibridismo
entre o global e o local, algo que já faz parte de estudos das indústrias de mídias. Já em
A proximidade cultural no DOCTV Latinoamérica propomos uma reflexão sobre o
conceito de proximidade cultural para compreensão do DOCTV Latinoamérica e como
a proposta de proximidade cultural no programa se reflete nos filmes. Parte da ideia que
as indústrias de mídias investem em produtos que proporcionem mais identificações
culturais nas audiências.
Ainda sobre o capítulo dois, no tópico A resistência enquanto estratégia,
refletimos sobre a resistência em contextos de hibridizações, entendendo que muitos
3

Informações sobre a CAACI podem ser acessadas por meio do site http://caaci-iberoamerica.org/
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produtos ao mesmo tempo em que querem se situar no mercado mundial, também quer
mostrar como é a “cultura de casa”. Então a resistência surge também como
continuidade cultural, o que nos ajuda a interpretar também as movimentações para
promover uma cinematografia latino-americana. A resistência é um aspecto do
DOCTV.
Com o título Qualidade: uma exigência nas indústrias de mídias, refletimos a
importância das tecnologias, dos agentes e das estruturas nas produções no cinema e na
televisão, desde as mais antigas até na cena atual, finalizando o capítulo.
No capítulo três, de natureza contextual, intitulado Cinemas, TVS e
documentários latino-americanos: interpretações contextuais, vemos a resistência
manifestada por meio da continuidade cultural que se expressa tanto nas articulações
para desenvolver o cinema latino-americano, quanto nos desafios que enfrentam as TVs
públicas da região. Assim, temos o tópico Movimentações políticas e culturais no
cinema latino-americano. Entendendo que hibridizações nas indústrias de mídias
dialogam com a proximidade cultural e a glocalização, devemos articular tais noções
com a TV e o cinema. Ainda no plano contextual, temos o tópico Formas híbridas e
aproximações no cinema latino-americano: para além do local.
Em TVs Públicas: Resiliências e desafios, pensamos também o principal destino
dos documentários do DOCTV Latinoamérica, que são TVs públicas da América Latina
e as resiliências e os desafios deste campo de circulação. Refletimos também o gênero
sobre o qual estamos trabalhando e, por isso, os itens Documentários latinoamericano e
seus desafios nas indústrias de mídias e As possibilidades no documentário latinoamericano que consideram o gênero documentário latino-americano como resistência e
suas adaptações enquanto gênero de televisão e cinema.
Por fim, Desafios e articulações no cinema latino-americano, retoma o
primeiro tópico deste capítulo e faz uma ponte para o seguinte, sobre a análise do
programa DOCTV Latinoamérica, considerando que a criação da Rede e do programa
DOCTV Latinoamérica surge a partir de tal histórico, especialmente quando as
articulações envolviam países ibero-americanos na tentativa de compartilhamento de
interesses comuns.
No capítulo quatro, DOCTV Latinoamérica: estratégias, desafios, qualidades e
resistências, analisamos o programa seguindo com o item Do DOCTV Brasil ao
DOCTV Latinoamérica, compreendendo que o DOCTV Latinoamérica se constitui
como um programa híbrido, tendo como modelo um programa brasileiro e mutações a
partir de uma lógica voltada para a América Latina e sua diversidade de instituições
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culturais, com gestão de realização de uma instituição ibero-americana. Assim,
apresentamos a concepção do programa com o tópico Criação do DOCTV
Latinoamérica e desenho institucional e entendemos que o programa e seus produtos
atuam com aspectos glocais com o item DOCTV Latinoamérica: propostas
glocalizadas. Já o item Rede e programa DOCTV Latinoamérica: táticas entre vizinhos
mostra a criação e consolidação da rede e do programa, compreendendo que ambas as
propostas nasceram com o fundamento da proximidade cultural.
No mesmo capítulo, também temos o item A fórmula do DOCTV Latinoamérica,
que expressa sobre as estratégias criadas para tornar o DOCTV um programa de
qualidade, assim como o tópico Os seletos júris nacionais e internacional que, como o
título já diz, são os agentes responsáveis pela escolha dos projetos de documentários.
Além destas, temos a parte Os produtores: caminhos notáveis, rotas afins, dedicado aos
perfis daqueles que dirigem e produzem os filmes.
Consideramos também dizer que a iniciativa resiste mesmo diante de algumas
limitações que passam a TV pública e o cinema na América Latina. No tópico DOCTV
Latinoamérica: um programa perseverante, mostramos as estratégias que o programa
utiliza para continuar existindo diante das adversidades.
No capítulo de análise dos filmes, Narrando a América Latina: Análises de
formas e conteúdos dos produtos DOCTV, podemos notar que a América Latina se
apresenta enquanto uma região com muitos conflitos e demandas, ao mesmo tempo em
que usa a resistência como força para enfrentar seus problemas. Consideramos que a
hibridização cultural deve se articular com a ideia de encontros culturais. A partir do seu
desenvolvimento, entendemos que o programa, por ter uma característica que envolve a
heterogeneidade da América Latina, produz documentários diversificados. Assim,
analisamos os documentários por meio do tópico Encontros culturais nos filmes. Neste,
argumentamos sobre as diversas expressões existentes que apresentam uma noção de
identidade latino-americana na perspectiva dos múltiplos níveis de identidade. Para
adentrarmos nos documentários, escolhemos os subtópicos Confluências culturais;
Culturas rurais, culturas urbanas e produtos estrangeiros e, por fim, Línguas nativas,
línguas estrangeiras.
Ainda na parte da análise dos produtos do programa, temos o tópico A
diversidade estilística dos filmes DOCTV Latinoamérica.
seguintes:

Narrativas

ficcionalizadas;

Terreno

de

Subdividimos- os nos
possibilidades;

e

Dramaticidades documentais, mostrando as formas híbridas que os documentários do
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DOCTV Latinoamérica estão se apresentando para expressar seus conteúdos e
conquistar as audiências.
Nos adentramos nos filmes e como estes se situam na faixa entre o local e o
global, no tópico Do local ao global: os documentários. A partir das análises,
compreendemos como documentários latino-americanos estão se expressando numa
proposta global, ainda que envolvam questões locais. Assim, temos as subdivisões
Migração e fronteiras: Uma temática global; Contrastes e exploração em El sitio de los
sitios; Dramas glocais: Argentina y su fabrica de futebol e, por fim, Tecnologias e
mudanças de cenários.
Além da Rede e do programa, compreendemos que os produtos da iniciativa
também envolvem conteúdos que geram aproximação das audiências e, por isso, a
última parte intitulada Documentários e identificações latino-americanas apresenta de
que modo os filmes podem gerar identificações nas audiências. Alguns tipos de
proximidades chamaram mais atenção neste trabalho, desenvolvidas nos subtópicos
Cenários familiares; Passado de ditadura; Pluralidade étnica, propostas afins;
Compatibilidades musicais; Aproximações religiosas e espirituais; e, por fim,
Identificações etárias.
Por meio do tópico Enredo de Lutas: as defesas nos filmes, analisamos as
demandas indígenas e de outros povos em diversos países da região, os efeitos das
interferências dos Estados Unidos em determinados lugares, além de outras causas e
outras formas de resistir. Tais narrativas de resistência e continuidade cultural
chamaram mais atenção durante o levantamento do material empírico e por isso
tornaram-se as seguintes subdivisões: Demandas Indígenas; Crítica aos EUA: Relatos
da América Latina e, por fim, Outras causas, outras formas de resistir.
Por fim, o último item deste capítulo tem como título Observações sobre
qualidade nos filmes, uma forma que encontramos de expor algumas características de
qualidade visual dos documentários do programa.

A ideia de América Latina

Ao tratarmos sobre uma região, temos o compromisso de dar sentido ao seu
significado, ou melhor, ressignificá-la na medida em que a interpretamos dentro do
contexto pelo qual ela está sendo referida. A ideia de América Latina nesta tese foi se
construindo no decorrer da leitura sobre o programa DOCTV Latinoamérica, ao assistir
os documentários na íntegra ou vendo trailers e ao acessar a literatura contextual sobre
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cinema e TV na região. Também foi sendo construída a partir do estágio doutoral no
Texas, com leituras de autores de outras regiões e sua interpretação sobre a América
Latina, assim como autores latino-americanos e, na condição de pesquisadora,
frequentando centros de estudos voltados para a América Latina, conhecendo outros
trabalhos e pesquisadores e, na condição de latino-americana, morando no Texas.
Nota-se que os países latino-americanos que participam do programa DOCTV
Latinoamérica têm em comum o fato de compartilharem a língua espanhola, em sua
grande maioria, com exceção do Brasil cuja língua é portuguesa. A CAACI tem sede
em Madri e é voltada para países ibero-americanos, ou seja, Espanha e Portugal. Países
como Guiana, Haiti e Jamaica, por exemplo, nunca participaram da iniciativa. Guiana
embora tenha como idioma oficial a língua inglesa, tem como característica marcante a
cultura caribenha, compartilhada com outros países da região, expressa, por exemplo,
em suas músicas.
O DOCTV Latinoamérica não apresentou restrições quanto à inclusão de um ou
outro país, mas é fundamental a nossa compreensão de que a ideia de América Latina
neste trabalho já possui limitações e não abrange nações que falam outros idiomas
oficiais além do português e espanhol dentro do território.
Os projetos concorrentes já devem partir de países que compõem a Rede
DOCTV Latinoamérica. Se de um lado existem limitações quanto aos países que fazem
parte do DOCTV Latinoamérica, por outro se expande a ideia de América Latina por
meio das narrativas dos filmes, que apresentam muitas histórias e personagens,
expressando uma diversidade na região para além do conceito de nação.
Por meio da tese, é possível fazer um “mosaico” da concepção de América
Latina, que continua sendo um processo em construção e se afasta da ideia de um
continente

homogêneo,

mostrando

a

diversidade

da

região

expressa

pelos

documentários e a proximidade cultural entre os países. Isso vai na contramão de
programas de televisão ou filmes que venham a estereotipar a região e seus habitantes
por meio da unificação geográfica ou étnica.
A América Latina mostrada nos documentários é também uma América Latina
crítica, que mostra os efeitos da colonização, do imperialismo e do capitalismo que
atinge o continente, afetando especialmente comunidades e/ou grupos étnicos que na
história sofreram tentativas de apagamento, na vida real e nas telas de cinema e de
televisão.
Com suas heterogeneidades e assimetrias, o continente se mostra com diversas
manifestações culturais e artísticas, assim como são outras regiões como Ásia e África,
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que também sofrem os estereótipos promovidos pela TV e pelo cinema. Neste último
caso, muito pela supremacia de Hollywood no mundo, uma vez que o tempo maior de
tela ainda é dos Estados Unidos. Assim, a América Latina continua sendo um território
de oposição a este país, ao mesmo tempo em que usa também suas ferramentas para se
comunicar (migração de cineastas para o país para cursos de aperfeiçoamento,
disponibilização de seus vídeos em plataformas como Youtube e Vimeo, etc).
Também é uma América Latina que se expande para o norte e não um território
“a partir do México para baixo”, sugerido pelo senso comum, principalmente nos
Estados Unidos. Sabemos que o Texas era uma região do México, que se tornou dos
Estados Unidos depois de muitas guerras e matança a povos mexicanos com grande
parte da população indígena. Quem for ao Bullock Museum, museu da história do
Texas, vai encontrar uma narrativa da qual “o estado ficou independente do México”,
com filmes de matança dos povos indígenas não com um tom denunciativo e crítico,
mas com uma proposta de heroísmo por parte dos Estados Unidos. Muitos filmes de
décadas atrás, ainda exibidos na televisão dos Estados Unidos até na cena atual, são de
faroeste no deserto do Texas com lutas com indígenas locais, em conflitos, e com a
figura do branco como herói.
Já o Festival Cine las Américas, que ocorre em Austin-Texas, anualmente, em
2019 apresentou diversos filmes críticos sobre questões em torno de migrações, entre
outras histórias. Se juntarmos todas aquelas narrativas o resumo dos enredos será:
Descendentes indígenas e indígenas e afrodescendentes sempre foram e continuam em
posição de conflitos na América Latina.
Existe uma forte presença latino-americana no Texas, especialmente mexicana, e
um muro não pode apagar o fato de viverem no país 55,4 milhões de “latinos” nem a
cultura “latina” nos EUA. Tal configuração também se reflete nos documentários do
DOCTV Latinoamérica.
Esta tese também indica uma América Latina que continua em busca de reforçar
uma cinematografia própria, desde os tempos do Novo Cinema Latino-americano até a
atualidade, com o DOCTV Latinoamérica. Além dos problemas relacionados com o
império de filmes dos Estados Unidos, ainda sofre com os oligopólios de televisão no
próprio território, como empresas como Rede Globo, no Brasil, e Televisa, no México,
que exportam seus produtos para países que não se desenvolveram da mesma forma no
audiovisual, especialmente no segmento de telenovelas.
Vemos uma América Latina de diversos povos indígenas, de ameaças a grupos
étnicos, de afrodescendentes, de rituais ancestrais, de relações espirituais e materiais, de
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resquícios de escravidão e colonização, de ameaças e proteção ao meio ambiente, de
problemas de acesso à terra, rural e urbana, de migrações e imigrações, de conflitos
locais que se conectam com o mundo, de conflitos mundiais que se conectam com os
locais e de reflexões planetárias.
Uma América Latina de tradições e modernizações, de desigualdades, de
pobreza e riqueza, de causas sociais diversas, de interferências dos Estados Unidos em
diversas dimensões (política, econômica, cultural, etc).
Também uma América Latina de valorização da sua diversidade cultural, de
muitas músicas, de muitas línguas, de audiências diversas, de acordos, de combate à
violência, de cultura de paz, de guerras, de memórias da ditadura, de grandes
personalidades, de festas, de experiências prolíferas e de valores sociais e humanos.
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2 APROXIMAÇÕES TEÓRICO-CONCEITUAIS PARA COMPREENSÃO DO
DOCTV

Neste capítulo, de natureza teórico-conceitual, refletimos a hibridização cultural
no DOCTV, concebendo a influência da hibridização cultural nas produções de mídias e
as articulações institucionais do programa seguindo um princípio de hibridização, assim
como suas estratégias de produção, o que se traduz nos filmes. Também articulamos o
desenvolvimento destas concepções com as produções no contexto de indústrias de
mídias da América Latina, que, por sua vez, trazem características da glocalização
enquanto proximidade nas produções. A ideia de proximidade cultural também nos
ajuda a interpretar o programa em sua proposta, assim como a noção de resistência
enquanto estratégia em contextos híbridos. Também refletimos sobre a qualidade,
condição para situar produções no mercado mundial, objetivo do programa.

2.1 HIBRIDIZAÇÃO CULTURAL NO DOCTV

Antes de entrarmos no tema da hibridização das indústrias de mídias é
indispensável uma visão mais abrangente sobre o termo hibridização ou hibridity,
compreendendo sua dimensão global e sua importância cultural. Tal apreensão é
relevante no sentido da interpretação da dinâmica das articulações envolvendo
instituições do audiovisual e produções audiovisuais de característica regional com
articulação internacional. A Rede DOCTV Latinoamérica é constituída por diferentes
instituições e profissionais realizadores de diversos países e tem como antecedentes
articulações entre instituições e produtores latino-americanos. As articulações em torno
do programa DOCTV Latinoamérica seguem um princípio de hibridização, seja na sua
formação a partir do DOCTV Brasil, quanto nas articulações institucionais,
especialmente se pensamos não somente nos produtos híbridos, mas processos e
contextos. Como estas hibridizações e encontros culturais se refletem nos filmes?
As expressões existentes nos documentários trazem elementos que refletem
sobre a noção de identidade latino-americana, que, em uma perspectiva sobre
hibridização, encontramos múltiplas representações. Um dos filmes indicadores de
hibridização cultural é Amamos tanto a Bruno (Queremos tanto a Bruno, Ernesto Jara,
2018), da Costa Rica, projeto contemplado na sexta edição do DOCTV Latinoamérica.
O documentário é sobre um grupo de culto de rock alternativo do país, que desaparece
em plena ascensão, em 1999. O filme passa pelas ruas e pelos palcos de San José vinte
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anos depois, em busca de respostas para as dúvidas sobre o desaparecimento do grupo
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Assim, vemos o rock como uma manifestação
cultural global na cena que atravessa gerações, com as particularidades da produção
musical costarriquense.
Buscamos interpretar nos documentários os elementos de identidades que muitas
vezes adquirem múltiplos níveis. Por meio das temáticas, podemos extrair o que há de
local, de metropolitano, de nacional, de América Latina e de global nas obras
documentais. As raízes da música de protesto cubana, buscada por músicos que
representam rap, rock e trova, são mostradas na sexta edição, com o documentário A
Rosa e o Espinho (La Rosa y la Espina, Serguei Svoboda Verdaguer, 2018). A busca é
guiada através das canções que questionam o presente e o futuro da sociedade cubana
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Nos mostra também, características de
hibridização cultural no que diz respeito aos gêneros musicais.
Na zona da resistência está a luta contra o apagamento ou a tentativa de
dizimação de culturas. No caso do Brasil, por exemplo, muitas vezes as culturas de
origens africanas e afrodescendentes foram perseguidas, como a capoeira, o samba e o
candomblé. A resistência, entretanto, sobressaiu e estas manifestações culturais resistem
mesmo que em formas híbridas, como a capoeira com as artes marciais, o samba com
diversos estilos e o candomblé que nasceu no Brasil como um modo contínuo religioso
dos povos de origem africana.
Quais elementos de hibridização cultural podemos encontrar nestes filmes? As
possibilidades não se restringem aos assuntos culturais, também aos políticos, sociais,
históricos e econômicos, sem deixar de se atentar às diferenças existentes dentro das
hibridizações e considerando além disso prováveis fenômenos em contextos de
globalização.
Hibridização é válida para pensar, por exemplo, como os documentários latinoamericanos estão se adaptando ao contexto das indústrias de mídias. Mas antes de
falarmos sobre hibridização vale refletirmos sobre as diferenças, sobre as
heterogeneidades, porque a partir delas enxergamos as mudanças, as adaptações
existentes e em curso. Gêneros, estilos ou programas são capazes de se espalhar para
além das regiões pelas quais eles foram criados, gerar novos produtos e serem
assimilados enquanto não apenas de um determinado lugar, contudo possível de serem
apropriados em escala mundial. Assim foi o neorrealismo italiano enquanto estética, as
telenovelas latino-americanas enquanto produtos de televisão, os filmes ficcionais que
influenciam outros filmes de gerações diferentes e de outros países, como o “efeito
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Rashomon”, a partir do filme Rashomon (Akira Kurosawa, 1950) e documentários da
Discovery. Tanto na sua forma “raiz” quanto na forma híbrida, o mais interessante são
as contribuições que tais fenômenos dão às produções audiovisuais contemporâneas.
São várias manifestações de hibridizações dentro dos documentários e o estilo
mockumentary é uma delas. Segundo o estudo de Armida De la Garza, este estilo é
“uma paradigmática forma pós-moderna e híbrida” (PAGE, 2009). Em sua pesquisa
sobre o mockumentary Um Dia Sem Mexicanos (A Day without a Mexican, Sergio
Arau, 2004), de la Garza aponta o filme como uma forma ideal de discussão da
identidade nacional no contexto da globalização. A produção conta com empréstimos
paródicos da estética das notícias televisivas e do documentário investigativo (PAGE,
2009).
Em um mundo onde o tempo e o espaço estão sendo consumidos pelas forças do
dinheiro, simbolizando as trocas de mercadorias, devemos explorar a representação da
heterogeneidade e da diferença, da simultaneidade e da sincronia, como nos indica
David Harvey (1990). Partindo do pensamento do autor, podemos pensar nas diversas
possibilidades que podem frutificar um programa como o DOCTV Latinoamérica, que
tem uma proposta de produção documentária da América Latina, que permite uma
heterogeneidade de produtos. Também podemos interpretar as sincronias existentes
deste universo, que é a produção cinematográfica latino-americana, em especial
direcionada para documentários.
Hibridizações continuam acontecendo em formas atualizadas, como visto no
DOCTV e em outras produções. Um exemplo é o filme Bacurau (Kleber Mendonça,
2019). Com alguns sinais do Cinema Novo, podemos considerar o filme como um
produto híbrido de ficção por meio de suas referências. A obra ao mesmo tempo lembra
um faroeste de Tarantino e propostas como os “jogos” presentes na série Black Mirror
(Charlie Brooker, 2011), emitida pela Netflix. Ademais, traz referências históricas como
a Guerra de Canudos, no sertão baiano, de 1896-1897, conflitos indígenas (antigos e
atuais), a partir de alguns elementos simbólicos, crítica às novas tecnologias entre outras
diversas. Bacurau carrega uma hibridização dentro do próprio gênero ficção, pois
apresenta a natureza de denúncia da realidade social e aspectos de uma comunidade que
existe, cujo nome dá o título ao filme.
A tensão existente entre homogeneização cultural e heterogeneização cultural é a
adversidade central das interações globais, principalmente quanto às políticas de
menores escalas, que têm medo da absorção cultural pelas políticas de maiores escalas,
como observa Appadurai (1990). Desta observação do autor, podemos pensar como
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uma política de “menor escala” como o programa DOCTV Latinoamérica (não no
sentido geográfico, mas enquanto iniciativa para TVs públicas, quando comparamos
com grandes TVs industriais na América Latina) se situa na condição de colocar
produções latino-americanas no mercado mundial. Poderemos compreender, por meio
do programa e temáticas dos filmes, quais características se aproximam tanto das
“políticas de maiores escalas” quanto às “de menores escalas”.
Devemos prestar atenção que nem toda assimilação do hegemônico pelo
subalterno significa submissão, como aconselha Martín-Barbero (1998). É o que nos
ajuda a pensar, por exemplo, documentários que questionam sobre políticas, que talvez
não seriam reconhecidos se não estivessem em plataformas como a Netflix, como o
brasileiro produzido pela empresa Democracia em Vertigem (Petra Costa, 2019),
indicado ao Oscar 2020, por exemplo.
Segundo Martín-Barbero (1998), a simples recusa também nem sempre é
resistência e o que vem de fora nem sempre será a lógica da dominação. O autor
também faz uma crítica em torno do marginalismo alternativo e sua crença em uma
“autêntica comunicação”, que se produziria fora da contaminação tecnológico/mercantil
dos grandes meios. Para ele, o marginalismo da comunicação alternativa é o melhor
álibi que a visão hegemônica foi capaz de encontrar: “que melhor para ela do que o
confinamento da busca e a construção de alternativas às margens da sociedade e
experiências de micro-grupos, libertando o ‘centro do campo’”? (MARTÍNBARBERO, 2001, p. 71).
Até o fim do Delfín (Hasta el fin de Delfín, Fernando Mieles, 2018),
documentário equatoriano selecionado na sexta edição, conta a história de um músico
indígena do Equador que disponibilizou no YouTube o videoclipe de sua música Torres
Gêmeas sem imaginar o impacto que teria. Ele era considerado estranho, kitsch e de
mau gosto e, apesar disso, tornou-se uma celebridade na plataforma audiovisual com
milhões de visitas (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Assim, por meio desta sinopse
já podemos perceber elementos de hibridização cultural. Um personagem indígena em
expressão não mais por meio de padrões estereotipados, mas protagonizando no
universo do Youtube. Já apontamos que por meio das hibridizações podemos identificar
as diferenças, como este filme que narra sobre o indígena equatoriano que produz
músicas e é visto no Youtube.
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Figura 5 - Cartaz de Hasta el fin de Delfín

Fonte: DOCTV Latinoamérica

Visto que é possível entender que as produções documentais da América Latina
tiveram uma condição marginalizada, sofrendo algumas espécies de periferização, ao
interpretarmos o programa, atentamos para as estratégias que partem deste para colocar
os filmes em uma condição mais centralizada no campo das indústrias de mídias.
Muitos deles, como veremos, são sobre reivindicações de comunidades que sofreram
impactos de interesses externos e se viram prejudicadas usando o cinema para
reivindicar suas demandas.
A cena hip hop da Guatemala foi exposta na sexta edição do DOCTV
Latinoamérica, por meio do filme Com Poesia (Con Poesía , Felión Diaz, 2018), que
mostra esta que é uma das manifestações culturais híbridas na cena latino-americana
surgida nos anos 1970 a partir de uma fusão entre latino-americanos, jamaicanos e afroamericanos. Depois de 10 anos de carreira no rap, com versos inspirados pelo seu
trabalho como pesquisador no Instituto Nacional de Estatística da Guatemala, Luis
Fernando (conhecido como Pyscho) viaja o país com seu irmão "TeVe the Beatmaker"
buscando mais inspirações para compor seu quarto álbum, tornando visível a geração
emergente do hip hop (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Questionamos então de que modo os documentários estão se aproximando das
demandas das indústrias de mídias e ao mesmo tempo tratando sobre as realidades
vistas. Uma ilustração se refere ao documentário dominicano O sítio dos sítios (El sitio
de los sitios, Natalia Cabral e Oriol Estrada, 2016), um dos analisados neste trabalho.
As transformações que uma região caribenha vem sofrendo, com a construção de casas
luxuosas e com uma perspectiva da desigualdade social em torno dos novos moradores
e comunidade nativa são reveladas no filme, que traz característica híbrida de interação
entre o global e o local, a glocalização, pois traz uma questão de ordem global, a
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exploração imobiliária em regiões paradisíacas, para um viés local, uma região
específica do Caribe. Com qualidade geral de produção, O sítio dos sítios teve
premiações em festivais de diversos países.
Tais hibridizações que podem ocorrer na produção (narrativa de resistência ao
mesmo tempo em que se adapta a interesses das indústrias de mídias) podem ser
entendidas a partir de uma reflexão que Martín-Barbero (1998) nos propõe. Em uma
releitura do conceito de hegemonia de Gramsci, Martín-Barbero (1998) nos oferece uma
visão para além da ideia do processo de dominação social. Para ele, tal olhar já não deve
ser como uma imposição do exterior e sem sujeitos, mas como um processo no qual
uma classe “hegemoniza” na medida em que representa interesses que também
reconhecem de alguma maneira como seus as classes subalternas. O autor diz que “na
medida” isso significa que não tem hegemonia, mas que ela se faz e se desfaz, se refaz
em um “processo vivido”, feito não só de força, mas também de sentido, de apropriação
do sentido para o poder de sedução e de cumplicidade.
Seguindo esse pensamento, e em acordo com Kraidy (1999), podemos pensar
que para a comunicação internacional vale refletir a hibridização “para além de modelos
flutuantes de resistência e padrões não auspiciosos de dominação” (p. 473).
A articulação da hibridização com a hegemonia é um passo no sentido de sair
do impasse material/simbólico, economia política/estudos culturais. Tal salto
implicaria ir além da compreensão das interações locais/globais em termos
estritamente dialéticos, onde a mistura de uma variedade de elementos
culturais estrangeiros supostamente neutraliza as diferenças. Precisamos,
teoricamente, estabelecer e investigar empiricamente as táticas cotidianas de
hibridização como uma articulação intrincada da dialética e da dialógica.
Articulando a poética da construção do significado e a política da formação
do consentimento, tal perspectiva analisa a hibridização como uma afirmação
de diferenças associada a uma representação da identidade, como um
processo simultaneamente assimilacionista e subversivo, restritivo e
libertador4. (KRAIDY, 1999, p. 473).

A proposta de Kraidy (1999) nos ajuda a considerar os fluxos existentes das
diferentes presenças físicas e virtuais que irão definir as dinâmicas dos mercados e
outras dimensões culturais e políticas que irão influenciar também na comunicação
como um todo, seja no que diz respeito às tecnologias, às radiodifusões, às televisões,
os cinemas, às redes sociais virtuais e físicas e uma série de outras interpretações sobre
4

Tradução livre de: “The articulation of hibridity with hegemony is a step towards exiting the
material/symbolic, political economy/ cultural studies impasse. Such a leap would entail moving beyond
an understanding of local/global interactions in strictly dialetical terms where the mingling of a variety of
foreign cultural elements allegedly neutralizes differences. We need to theoretically establish and
empirically investigate the quotidian tactics of hibridity as a knotty articulation of the dialectical and the
dialogical. Articulating the poetics of meaning construction and the politics of consent formation, such a
perspective looks at hibridity as an assertion of differences coupled with an enactment of identity, as a
process which is simultaneously assimilationist and subversive, restrictive and liberating”.
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a comunicação. Isso nos oferece suporte para pensar nos estudos de produções de
documentários latino-americanos focados não só de modo ramificado, mas o que está
em jogo, por exemplo, estratégias econômicas, mas também políticas, por meio de
aspectos materiais e simbólicos, qual recurso oferecido pelo programa para os
produtores de documentários, quem são esses cineastas, quem são os jurados, quais são
as temáticas acolhidas, quais emissoras e plataformas veicularão estes documentários,
se eles estarão em festivais, entre outros.
Nessa mesma linha de reflexão a qual Kraidy (1999) expõe pensar hibridização
na perspectiva de enxergar as diferenças, coloca também Pieterse (2009, p. 53),
acreditando que a hibridização é “um antídoto para o diferencial cultural das doutrinas
raciais e nacionalistas porque toma como ponto de partida precisamente aquelas
experiências que foram banidas, marginalizadas, com tabus no diferencialismo cultural”
5

. Para ele, se a modernidade representa um ethos de ordem e separação ordenada por

fronteiras rígidas, a hibridização reflete uma sensibilidade pós-moderna de transgressão,
subversão e defende que distinções precisam ser feitas entre diferentes tempos, padrões,
tipos e estilos de mixagem; além de mixagem carregar diferentes significados em
diferentes contextos culturais. Segundo o autor, em economia política, nós podemos
identificar uma ampla variedade de formações híbridas.
As articulações dos modos de produção seguem um princípio de hibridização,
como notamos na própria criação do DOCTV Latinoamérica, influenciado pelo
DOCTV Brasil, realizado pela Fundação Novo Cine Latino-americano e pela
Conferência de Autoridades Audiovisuais Cinematográficas Ibero-americanas, além de
instituições que compõem a Rede entre TVs públicas e gestoras do audiovisual da
América Latina.
Em sua releitura da versão de 2001 de seu livro Culturas Híbridas, Canclini
(2016) entende processos socioculturais de hibridização nos quais estruturas ou práticas
discretas, que existiam separadas, se combinam para gerar novas estruturas, objetos e
práticas. Ele também esclarece as estruturas chamadas discretas, resultados de
hibridizações, pelas quais não podem ser consideradas como fontes puras. Sobre como
se dá a fusão das estruturas de hibridização ou práticas sociais discretas para gerar
novas estruturas e novas práticas, para o autor, às vezes aquela ocorre de modo não
planejado ou é resultado imprevisto de processos migratórios, turísticos e de

5

Tradução livre de: “Hybridization is an antidote to the cultural differentialism of racial and nationalist
doctrines because it takes as its point of departure precisely those experiences that have been banished,
marginalized, tabooed in cultural differentialism”. (PIETERSE, 2009, p. 53).
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intercâmbio econômico ou comunicacional. Considera muitas vezes a hibridização
surgir da criatividade individual e coletiva, não só nas artes, mas na vida cotidiana e no
desenvolvimento tecnológico.
O DOCTV Latinoamérica podemos qualificar como fruto de processos de
criatividade coletiva, por meio de encontros envolvendo instituições, produtores e
gestores do audiovisual. Enquanto práticas sociais que geram novas estruturas e
práticas, podemos relacionar o programa DOCTV Latinoamérica como resultado de
uma prática da Conferência de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais da Iberoamérica (CAACI), que por sua vez é criação do Fórum de Integração Cinematográfica
Ibero-americano, realizado em Caracas, Venezuela, em 1989, que abordaremos mais
adiante.
Canclini (2016) dá exemplos de estratégias de reconversão como, por exemplo,
movimentos indígenas que reinserem suas demandas na política transnacional ou em um
discurso ecológico e aprendem a comunicá-las pelo rádio, televisão e internet. Segundo
o escritor, a

análise empírica destes processos, articulados com estratégias de

reconversão, demonstra que a hibridização interessa tanto aos setores hegemônicos
quanto aos populares que querem apropriar-se dos benefícios da modernidade. Para ele,
as políticas de hibridização serviriam para trabalhar democraticamente com as
divergências. Seria também possível democratizar não só o acesso aos bens, mas
também a capacidade de hibridizá-los, de combinar os repertórios multiculturais que
expandem esta época global, mas para isso dependem, antes de tudo, de ações políticas
e econômicas, pondera o autor.
Temos exemplo que ilustram o pensamento acima no campo da música, que no
DOCTV Latinoamérica se expressam de modo mais intenso na sexta edição do
programa. Os filmes colombiano

Recompor (A Recomponer, Patricia Ayala Ruiz,

2018) e o já citado guatemalteco Com Poesia embora tratem de músicas híbridas, hip
hop e rap com influências dos Estados Unidos, criam identificações latino-americanas,
pois estas músicas de protesto e de paz ocupam hoje a cena de toda a região. Elas são
híbridas porque embora sejam de estilos reconhecidos já internacionalmente,
alcançando públicos em

diversas partes do mundo, nos filmes são cantadas em

espanhol, favorecendo ainda mais a proximidade cultural dos países da América Latina
que compartilham muitos problemas em comum, principalmente a violência, expressa
nas músicas. Assim, vemos também gêneros como rock, punk, psicodelia, improvisação
e música eletrônica experimental apresentados por meio de um híbrido universo musical
peruano, na sexta edição do programa em estudo, com o projeto selecionado Lima grita
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(Ximena Valdivia e Dana Bonilla, 2018). O documentário faz uma imersão em
diferentes cenas musicais alternativas da capital do Peru (DOCTV LATINOAMÉRICA,
2019).
A partir do exposto acima, justificam-se as razões de termos identificado
documentários do DOCTV Latinoamérica trazendo referências de produções globais ao
mesmo tempo em que trazem a resistência cultural das comunidades filmadas. Além
disso, como a América Latina é um terreno fértil de propostas inovadoras como colocou
Michael Chanan (2009), experimentações diversas estão ocorrendo na cena
documentária latino-americana atual.
Notamos então que os documentários atuais, no que diz respeito às suas
temáticas estão se hibridizando a contextos globais e dentro de suas nações estão
trazendo diversos elementos regionais. De fato eles são relevantes para compreensão
política, história, social, cultural e diversas outras áreas de estudos sobre a América
Latina. Eles estão trazendo características heterogêneas da região e alguns assuntos não
muito colocados na mídia tradicional e nos livros de história tradicionais. Por outra
perspectiva, as temáticas estão não só trazendo a proximidade cultural, linguística e
étnica, estão se aproximando da cultura global, por meio de elementos que
contextualizam com discussões mundiais.
Quesitos existenciais também podem trazer identificações globais, como fez o
documentário cubano A Certeza (La Certeza, Armando Capó Ramos, Cuba, 2012), que
fala sobre a incompreensão da sociedade, as privações do abrigo, a solidão, a saudade, o
absurdo da existência, mostrados no cotidiano de vários personagens (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019). Em outro filme, 7 Muros (Daniel Yépez Brito, 2016), da
quinta edição, o documentarista explora a vida de seus vizinhos, pessoas que ele não
conhecia, mesmo morando por vinte anos na mesma casa em Quito. Ao resolver se
mudar, Daniel descobre a importância de quebrar a própria parede para entrar na vida
do "outro" (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Uma narrativa que cria identificações
em qualquer lugar, devido à fragmentação dos relacionamentos, os muros físicos que
cercam as pessoas e a perda dos sentimentos comunitários.
São novas formas de conceber as lutas entre mercado e produção simbólica,
entre cultura e poder, entre a modernização e a democratização, como defende MartínBarbero (2001). Para o pensador, o que está em jogo na hibridização não é só a
mestiçagem, mas as reorganizações do campo cultural de uma lógica que derruba as
experiências culturais de nichos e repertórios de grupos étnicos e classes sociais, de
oposições entre modernidade e tradição, modernidade e modernização.
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Temos como uma das análises as mudanças urbanas e tecnológicas que
impactaram nas imagens dos filmes. Um exemplo é a tecnologia a serviço de demandas
indígenas representada no filme O vôo do azacuán (El Vuelo del Azacuán, Rafael de
Jesús Quinteros González, 2012). Na comunidade indígena maia, uma locutora da rádio
comunica com os moradores na sua língua nativa, o que reflete a tecnologia a serviço da
comunicação para tratar das demandas locais. A locutora também fala que a rádio tem
uma página na Internet, que as pessoas poderão segui-la.
São novas abordagens no que diz respeito à relação entre tradições e
modernidades, envolvendo o Cinema Latino-americano. Na sexta edição do programa,
muitos filmes optaram por apresentar a cultura musical de seus países, por meio de
algum estilo, como o samba, o congo e a murga. Por outro lado, vimos que outros
apresentaram características híbridas das músicas, sem deixar de contar sobre suas
regiões.
A hibridização cultural se constitui como um pertinente argumento para
compreensão sobre a hibridização nas indústrias de mídias enquanto estratégia deste
campo de produção de documentários latino-americanos, promovido pelo DOCTV. É
na visualização da hibridização que podemos enxergar possíveis diferenças dentro de
configurações que aparentemente são homogêneas. No caso dos documentários latinoamericanos
manifestações

produzidos
híbridas

pelo

DOCTV

conformando

em

Latinoamérica,
uma

percebemos

diversidade

diversas

estilística,

com

heterogeneidade deste campo de produção, por meio de estratégias de encenações,
teatralização, recitação e metalinguagens.
Concordar com a hibridização não significa aceitar as culturas e seus produtos
como exclusivamente miscigenados, sem considerar suas especificidades e necessidade
de preservação. É possível pensar como coloca Pieterse (2009), hibridização então
numa perspectiva significativa como um contrapeso à introvertida noção de cultura e
histórias de hibridização de culturas metropolitanas é então uma contra-história de
história imperial. Documentários podem expressar esse pensamento, por meio dos seus
personagens que falam inglês e espanhol ao mesmo tempo, quíchua e espanhol, ou
guarani e espanhol.
Em Uma fronteira, todas as fronteiras (Una Frontera todas las fronteras, David
Pablos Sanchéz , 2010) uma das personagens é uma mulher que acaba de ser deportada,
que tinha em mãos pulseiras do sistema de detenção. Suas palavras são nos dois
idiomas, espanhol e inglês, típico de muitos latino-americanos que vivem por muitos
anos nos Estados Unidos, realçando a hibridização dos falantes naquela região devido a
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processos migratórios. A presença da hibridização das línguas é um dos exemplos,
vistos em alguns documentários. É possível ver o “spanglish”6, que mistura espanhol
com inglês em uma conversação, por exemplo.
Em diálogo com Canclini, Martín-Barbero (2001) faz uma crítica sobre o
pressuposto de que a tarefa da cultura hegemônica é dominar e a da cultura subalterna é
resistir. O autor acredita que se insistiu tanto na contraposição da cultura subalterna e da
hegemônica e na necessidade política de defender a independência da primeira, que
ambas foram pensadas como exteriores entre si.
No terreno da música, atribui-se alguns estilos como predominante, hegemônico,
enquanto existem aqueles subalternos, que estão resistindo, quando o que está realmente
acontecendo são fusões, hibridizações, uso da música considerada hegemônica para
falar de suas realidades. Um bom exemplo para se pensar é no documentário A Rosa e
o Espinho que expõe as fusões ocorrentes a partir das referências do rap e do rock
americano em Cuba. “Não é a temática social dos Estados Unidos, mas do meu país7”,
enfatiza um dos entrevistados. Segundo um dos depoentes, o rap americano fala de
desigualdades raciais e racismo, problemas também existentes em Cuba. Um dos
testemunhos aborda que existem ícones não-cubanos que os negros cubanos se
identificam, como Malcolm X, o que significa que isso também vai refletir na música.
Existiu oposição por parte de autoridades cubanas em aceitar o rock (música
preferida dos jovens em Cuba), pois era vista como “a música do inimigo”, o que
ocasionou em censura, como declarou um dos personagens. Então A Rosa e o Espinho é
um filme que testemunha as hibridizações ocorrentes na música, que apesar de ter
referências dos EUA, trata também de questões cubanas em suas composições.
Ainda argumentando com o filósofo argentino Canclini, Martín-Barbero (2001)
também menciona sobre a multidimensionalidade dos processos comunicativos e sua
gravitação cada dia mais forte sobre os movimentos de desterritorialização e
hibridizações que a modernidade latino-americana produz. Para Martín-Barbero (2001),
as pesquisas latino-americanas, assim como as principais pesquisas da Europa e Estados
Unidos, também têm a capacidade de analisar as indústrias comunicacionais como uma
matriz de desorganização. Ademais, têm a competência de examinar a reorganização da

6

É uma mistura dos idiomas espanhol e inglês (em inglês, spanish e english), como o próprio nome
indica. Apesar de não ser uma língua reconhecida oficialmente, o spanglish é falado em várias partes dos
Estados Unidos, onde a imigração latina é forte, no México e em alguns países da América do Sul, como
Venezuela. Fonte: Super Interessante.
7
Tradução livre de: “No es la temática social de Estados Unidos, pero de mi pais”
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experiência social na intersecção das desterritorializações que a globalização traz e as
migrações como fragmentações e realocações da vida urbana.
Os filmes do DOCTV expressam tanto sobre espaços rurais como urbanos e
como estes dialogam entre si, muitas vezes com efeito na vida dos personagens, assim
como espaços frutos de processos migratórios e seus reflexos. A hibridização também
pode ser vista como um dos resultados das condições iniciais críticas para então
desencadear no surgimento de novas culturas, como conquista, migração, imigração de
povos escravizados, mudança religiosa por meio de imposição, uma característica da
América Latina (STRAUBHAAR, 2007).
Em O voo do azacuán, a história que se passa na Aldeia Pett, na Guatemala,
começa com a língua própria da comunidade Canjob’al, quando os indígenas oram para
o Chib’al, sua prática ancestral. A oração é finalizada com “pai, filho, espírito santo,
amém”, em espanhol, refletindo os fortes rastros da presença espanhola na região, fruto
da colonização. Apesar desse dado, a presença da língua indígena é marcante na obra.
Na rádio que transmite os assuntos do município, para diferentes aldeias, e informações
sobre familiares que moram nos Estados Unidos, a língua é sempre a nativa, cujo filme
ganha legenda em espanhol.
Na atualidade, processos migratórios continuam e as cidades de fronteiras
também são terrenos férteis para isso, como é expressivo em Uma fronteira, todas as
fronteiras cuja narrativa se passa na cidade de Tijuana, México, que faz divisa com a
cidade San Diego, nos Estados Unidos.
Vale atentar que, em algumas configurações, povos locais ou indígenas variaram
no processo de conquista colonial e muitos povos, línguas e culturas foram eliminados
na região (STRAUBHAAR, 2007). A pesquisa então também questionou a
possibilidade de existência de línguas indígenas nos filmes do DOCTV Latinoamérica
e, se existem, de que forma estão sendo tratadas. Variações linguísticas nos
documentários se referem às diversas línguas indígenas presentes na região latinoamericana. Os documentários Guataha (Clarissa Knoll, 2014) e Pupila de mulher, olhar
da terra (Pupila de mujer mirada de la tierra, Florencia Copley, 2012) têm a presença
de pessoas da etnia guarani e no caso do último a mapuche como predominante.
Podemos identificar hibridizações nos novos elementos adaptados à cultura local
ao longo do tempo, como uma síntese de diferentes elementos da cultura em alguma
nova cultura, com o surgimento de novas culturas latino-americanas de raízes indígenas,
africanas e europeias (STRAUBHAAR, 2007). As festas populares, especialmente as
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religiosas, são exemplos destas hibridizações culturais, que na análise de conteúdos dos
filmes são apresentadas como parte do subtópico Confluências culturais.
Um documentário nicaraguense, 1,2,3... Dançar!, por exemplo, nos mostra o
Baile das Negras, uma tradição da Nicarágua. A festa é dedicada a São Jerônimo assim
como a festa de Santa Bárbara na Bahia que também reverencia este santo. A tradição é
celebrada com festejos que une o sagrado e o profano. Há muitas semelhanças em festas
consideradas “sincréticas” na América Latina, que têm como referências a
ancestralidade africana, indígena e europeia na região.
Temos que concordar com Straubhaar (2007) sobre sua crítica aos estudos
anteriores, que tendiam a ver a hibridização cultural como a linear imposição das
culturas dos fortes nos mais fracos, ou dos centros industriais nas periferias menos
desenvolvidas. Em articulação com outros autores, a exemplo de Canclini (1997) e Hall
(1991), que se afastaram das “perspectivas maniqueístas” para uma ênfase nos
“empréstimos recíprocos que ocorrem em meio a diferentes e desigualdades”,
Straubhaar (2007, p. 37) expõe o seguinte:
“A hegemonia dos Estados Unidos não é compreensível apenas como a
eliminação da diferença, ele observa, há múltiplas maneiras pelas quais as
culturas latino-americanas podem ser 'repenetradas,
absorvidas,
reformuladas, negociadas, sem absolutamente destruir o que é específico e
particular para elas.”(Hall, 1991, pp. 28-29, apud Canclini, 1997, p. 23). Um
dos principais estudos de Canclini, por exemplo, mostrou como os artesãos
indígenas tradicionais do México adaptaram os ofícios e estilos précolombianos à modernidade dos mercados turísticos mexicanos e
estrangeiros8 (STRAUBHAAR, 2007, p. 37).

Críticos latino-americanos de hibridização disseram que o tipo de modernização
que Canclini observou constitui grave mudança na cultura e economia dos antigos
artesãos tradicionais (STRAUBHAAR, 2007). Entretanto, de forma crítica, Straubhaar
(2007) questiona se a arte dos artesãos de Canclini seria menos autêntica por causa das
transformações ocorridas:
Uma continuidade subjacente da cultura que durou séculos agora está sendo
interrompida pelas viagens aéreas, cartões de crédito, ferramentas modernas e
mídia? Em outras palavras, o rápido empurrão recente de todas essas novas
forças se combina para criar impactos muito mais fortes sobre as culturas,
impactos que podem justificar os rótulos ou acusações do imperialismo
8

Tradução livre de: “’the hegemony of the United States is not understandable solely as the elimination
of difference, rather he observes, there are multiple ways that Latin American cultures can be
‘repenetrated, absorbed, reshaped, negotiated, without absolutely destroying what is specific and
particular to them’(Hall, 1991, pp. 28–29, cited in Canclini, 1997, p. 23). One of Canclini’s major studies,
for example, showed how traditional indigenous artisans in Mexico adapted pre-Colombian crafts and
styles to modern Mexican and foreign tourist markets”.
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(STRAUBHAAR, 2007, p. 37-38).
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Exemplos sobre o uso de equipamentos de comunicação em comunidades
indígenas na América Latina nos ajuda a enxergar efeitos de hibridização que
contribuem para a manutenção da cultura, como a difusão linguística por meio do rádio.
Por outro lado, de fato há uma real preocupação com a tendência de aceleração de
extinção de pequenas línguas indígenas em decorrência da televisão, por usar uma
linguagem nacionalizada. Entretanto, entre outros grupos linguísticos, a língua nativa
continua a ser a língua da família, a aldeia, e cada vez mais, usam-se o rádio porque
ainda é mais barato de produzir, transmitir e receber do que a televisão, como pontua
Straubhaar (2007).
Um caso bem documentado, segundo o autor, envolve as estações de rádio de
língua indígena que surgiram em muitas cidades latino-americanas. Em especial países
andinos como Peru e nações da América Central, como a Guatemala, tais estações
foram criadas para atender aos falantes de línguas indígenas que migraram para a cidade
para trabalhar. No filme O vôo do azacuán, que se passa na Aldeia Pett, na Guatemala,
é possível observar isso.
Ao invés de pensarmos em sínteses genuínas entre elementos culturais ou
paralelos a estes, Straubhaar (2007) nos aconselha a considerar que múltiplas camadas
de identidades coexistem e elementos mais antigos sobrevivem em camadas coerentes,
enquanto novos são impostos ou adotados sobre eles em novas camadas. Então, as
culturas mudam tanto em formas híbridas quanto em sedimentares, cujas camadas
constroem, interagem, se transformam e resistem (STRAUBHAAR, 2007).
Vimos paisagens globais, expressas pelo gênero jazz, que atravessa diversas
regiões caribenhas não se constituindo apenas um fenômeno norte-americano, além do
rock e hip hop presente em alguns documentários, que se constituem como uma cultura
global. No caso do hip hop, nasceu em cenas híbridas locais e tem características
urbanas afro-americanas, jamaicanas e latino-americanas.
Magalhães (2019) interpreta a hibridização cultural enquanto fenômeno que se
expressa em diversas sociedades como a mistura de diversas culturas por meio de seus
principais elementos (religiosos, linguísticos, artísticos, comportamentais, alimentares
9

Tradução livre de: “Is an underlying continuity of culture that lasted for centuries now being broken by
air travel, credit cards, modern tools, and media? In other words, does the rapid recent push of all these
new forces combine to create much stronger impacts on cultures, impacts that might justify the labels or
charges of cultural imperialism, homogenization, and destruction of traditional cultures?”
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entre outros) e que isso vai refletir na televisão, no cinema, na música entre outros
meios culturais massivos, assim como propôs Straubhaar (2007). Para a autora, o perigo
reside quando em alguns casos a hibridização contribui com a manutenção da ordem
simbólica10. Quando, por exemplo, a cultura de elite/branca/europeia sobressai em
detrimento da cultura popular/africana/indígena devido a uma imposição, seja colonial
ou imperialista (MAGALHÃES, 2019).
Há, porém, aspectos comuns, já que a região compartilha de herança histórica,
linguística e cultural resultantes de processo histórico como colonização, com a
presença de europeus e africanos, como também indígenas que já habitavam o território.
Entretanto, os filmes revelam uma América Latina muito mais que estas definições
étnicas voltadas para o processo colonial, mostram a sua pluralidade e nos convocam a
pensar quais são as identificações que os documentários nos promovem nesta ideia de
América Latina na atualidade.

2.2 AMÉRICA LATINA E AS HIBRIDIZAÇÕES NOS PRODUTOS DE MÍDIAS

Indo além das convenções dadas ao documentário, os produtos do DOCTV
Latinoamérica apostam nas múltiplas possibilidades que o gênero proporciona, algo que
não é um fenômeno novo, está embutido desde o início da história deste cinema. Outras
referências indicam que a América Latina também tem sido um terreno fértil para o
desenvolvimento, inovações e hibridizações de obras documentais, por meio dos autores
Michael Chanan (2009) e Joanna Page (2009), entre outros.
Percebemos que no terreno das instituições, especialmente na criação do
programa, somam-se os encontros entre diferentes órgãos gestores do audiovisual na
constituição da Rede DOCTV Latinoamérica que resultaram na sua criação, anos mais
tarde, já que o Fórum de Integração Cinematográfica Ibero-americano se constitui como
o primeiro marco da Rede e foi elementar para compreendermos hoje que o DOCTV
Latinoamérica se fundamenta com base na ideia da existência de uma cinematografia
própria da região. Tal marca do cinema latino-americano já vimos que é de ampla
diversidade e heterogeneidade.
A reflexão sobre as hibridizações nas indústrias de mídias, tem como referência
a apreensão sobre hibridização cultural. Straubhaar (2007) chama a atenção para o

10

Tomei emprestadas as palavras de Pierre Bourdieu, que em Sobre a Televisão afirma que a televisão é
um “formidável instrumento de manutenção da ordem simbólica” (Bourdieu, 1997, p.20).
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conceito de hibridização adotado por Canclini (1997) sugerindo-o como um modelo que
nos ajuda a entender o contato cultural via televisão e outros meios:

A hibridização foi desenvolvida primeiro como uma teoria aplicada à
América Latina, onde as populações e culturas nacionais são quase todas
híbridas historicamente pelos elementos indígenas, europeus e africanos.
Essas culturas híbridas construídas a partir de movimentos de pessoas - as
conquistas ibéricas, escravidão africana e subseqüentes imigrações ocorreram antes que a mídia de massa chegasse, mas a hibridização como
modelo pode nos ajudar a entender o contato cultural via televisão e outras
11
mídias também . (STRAUBHAAR, 2007, p.36).

O contato cultural que Straubhaar (2007) atribui à televisão e outras mídias
podemos visualizar também quando Sinclair e Straubhaar (2013) se referem ao
desenvolvimento televisivo na América Latina. Os autores nos mostram como os
Estados Unidos investiram na Rede Globo e como a própria rede de televisão foi
criando seu próprio espaço mercadológico, apesar da influência do modelo comercial do
seu financiador.
Com o passar do tempo, ocorreu uma significante maturidade por parte das
produções das empresas latino-americanas e um aumento de exportação de programas
de base regional (SINCLAIR; STRAUBHAAR, 2013). Alguns fatores como a presença
do capital estrangeiro e importação de programas se somaram à influência dos Estados
Unidos, como afirmam Sinclair e Straubhaar (2013).
O que os autores consideram ter sido o mais significante foi a institucionalização
do modelo comercial na região.

Isso corrobora com o pensamento de que as

articulações dos modos de produção seguem um princípio de hibridização, que neste
caso foi a institucionalização de um padrão capitalista de estruturação da televisão na
América Latina, com um modelo próprio de se fazer televisão na região.
Desde os anos 1970 um número crescente de países tem começado a produzir
mais seus próprios conteúdos de televisão, vídeo, e outros bens culturais locais,
nacionais ou regionais (STRAUBHAAR, 2007). Embora exista uma diversidade de
produtos de televisão, Straubhaar (2007) considera a experiência latino-americana como
um protótipo dos aspectos atuais da hibridização da mídia, como a criação das
telenovelas.

11

Tradução livre de: “Hybridization was developed first as a theory applied to Latin America, where the
national populations and cultures are almost all historically clear hybrids of indigenous, European, and
African elements. These hybrid cultures built up from movements of people—the Iberian conquests,
African slavery, and subsequent immigrations—that occurred before mass media arrived, but
hybridization as a model may help us understand cultural contact via television and other media, as well”.
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Nos documentários do DOCTV Latinoamérica, identificamos dramaticidade,
enquanto uma forma que se aproxima do gênero ficcional, especialmente dos
melodramas, como uma possível estratégia de proximidade deste gênero, como as
telenovelas, que formou um gosto de gênero na região latino-americana.
Diversos podem ser os exemplos para entender como a hibridização se manifesta
na televisão e outras mídias. A Netflix, seu interesse na América Latina e como a
plataforma streaming atua na produção de conteúdo para este mercado é mais um
exemplo, do qual Straubhaar et.al (2019) também nos apresentam. A Netflix atua
glocalizando produtos, ou seja, formatos de programas globalizados como séries
ganham conteúdos locais.
Compreendemos

que

a

análise

de

hibridização

deve

ser

cuidadosa

principalmente no que se refere a “quem está sendo favorecido com o que”. No caso dos
Estados Unidos, por exemplo, apesar do seu apelo mostrar uma cultura universal,
hibridizada, ainda se sobressai aquela mais próxima do seu modelo de vida mais similar
com o promovido “american dream of life”. Tal padrão é perceptível principalmente na
indústria de séries e filmes.
No caso dos produtos DOCTV Latinoamérica, percebemos a partir da análise de
conteúdos das sinopses e de parte dos filmes, que, embora eles tragam assuntos de
interesses globais, com temáticas intensas, eles trazem histórias pessoais e singulares, o
que promove mais sensibilidade às audiências, tornando o universo das obras do
DOCTV Latinoamérica mais receptivo ao público em suas narrativas localizadas,
personalizadas, subjetivas.
Documentários latino-americanos também têm se manifestado diante de
imperialismos midiáticos que muitas vezes acabam distorcendo algumas realidades,
como aquelas dos mexicanos que atravessam a fronteira do México e Estados Unidos,
para ilustrar.
No caso das telenovelas brasileiras, o modelo de vida dos personagens por um
bom tempo esteve mais voltado para uma realidade engajada com um estilo de um
pequeno percentual da população mais provida social e economicamente e concentrada
no eixo sul-sudeste do Brasil. Outros personagens, que não estavam dentro dos padrões,
eram caricaturados, como os nordestinos. Então, podemos pensar em hibridizações no
sentido das produções, mas, em relação aos conteúdos voltados para a cultura, ainda
temos que nos preocupar sobre se estes favorecem uma cultura de classe ou
homogeneizam e valorizam determinados padrões étnicos e com consequência alienante
às

diversas

realidades.

Questões

sobre

desigualdades

sociais,

envolvendo
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principalmente diferenças étnicas, são trazidas em muitos documentários do DOCTV
Latinoamérica.
A conquista dos EUA sobre os países latino-americanos já vem sucedida de um
processo de hegemonia impactante nas produções culturais da região, definindo
determinados moldes sobre o que seria uma “melhor cultura”. Em tempos anteriores,
vencia o padrão europeu:
Durante o período de colonização europeia e hegemonia política em todo o
mundo, a cultura europeia foi amplamente exportada, acima e além da
migração de povos. A educação em estilo europeu foi trazida, reforçando o
aprendizado das línguas europeias, pelo menos entre as elites locais. A mídia
impressa europeia, a música e, mais tarde, o cinema e o rádio se espalharam
pelas colônias, em parte para sustentar os expatriados que viviam lá, mas
muitas vezes deliberadamente se espalharam para as elites locais para leválos a uma cooperação mais plena com governadores estrangeiros e gerentes
12
econômicos (STRAUBHAAR, 2007, p.45).

Então a visão das hibridizações nas produções de mídias deve se atentar para
quais elementos culturais estão sendo destacados e quais estão sendo deixados para trás,
porque enxergar as hibridizações é também visualizar as singularidades, as diferenças,
as heterogeneidades. Para cada gênero, a hibridização pode ser revelada de diferente
forma e conteúdo, a exemplo de uma telenovela brasileira, um filme hollywoodiano ou
um documentário latino-americano.
Cenas como as do filme dominicano do DOCTV O sítio dos sítios, com suas
músicas, danças e bares se assemelham muito às paisagens culturais noturnas do
Recôncavo da Bahia, que têm como marca a presença afrodescendente na região, o que
torna um documentário de proximidade cultural e étnica, correspondendo a outros
lugares da América Latina onde existiu a diáspora africana e a sua influência na
América. A língua espanhola falada pelos trabalhadores revela as misturas das
linguagens, a imposição do idioma espanhol, mas também resistência daqueles que ali
carregam seus traços culturais, incluindo o linguístico. Assim como no Brasil, que o
português passou por diversas transformações com as diferentes etnias presentes no
país, em outros países da América Latina ocorreu o mesmo, conformando hibridizações
e heterogeneidade da região por processos históricos, ocasionando na diversidade
linguística.
12

Tradução livre de: “During the period of European colonization and political hegemony around the
world, European culture was exported widely, above and beyond the migration of peoples. Europeanstyle schooling was brought in, reinforcing the learning of European languages, at least among local
elites. European print media, music, and later film and radio poured out to the colonies, in part to sustain
the expatriates who lived there, but often deliberately spread to local elites to bring them into fuller
cooperation with foreign governors and economic managers”.

61

Padrões históricos de hibridização, segundo Straubhaar (2007), podem revelar
tipos de intervenções políticas para orientar o desenvolvimento de formas híbridas em
indústrias culturais. Um exemplo para tal pensamento são filmes que trabalham com
duas línguas para mostrar personagens reivindicando suas demandas ou resistindo nas
suas culturas, quando indígenas falam sua própria língua nos filmes que ganham
legenda em espanhol.
Vale frisar que povos indígenas e descendentes de indígenas e de africanos ainda
ocupam uma posição de conflitos, o que retrata a história latino-americana de
exploração, por meio da colonização e escravidão. Entretanto, os documentários
também se ocupam de testemunhar suas histórias de vidas como protagonistas e
algumas como superação e com atuação política.
Documentários latino-americanos, que trazem línguas indígenas intercalando
com o espanhol, ao mesmo tempo em que é um exercício de continuidade cultural
refletem o quanto somos deslocados desta configuração, devido à imposição colonial
linguística na América Latina, cujos idiomas português e espanhol são os mais
predominantes.
A hibridização linguística nos documentários nos ajuda a enxergar a diversidade
existente no que diz respeito às diferentes expressividades falantes na região. Há filmes
que expressam por palavras a denúncia contra o branco13. Em Guataha, o indígena fala
em guarani sobre as fronteiras que impactaram nas comunidades de seus ancestrais.
“Essa divisão aconteceu depois que o branco veio”. Ele conta que quando teve a guerra
envolvendo Paraguai, Argentina, Brasil e Uruguai os brancos passaram no meio de onde
estavam vivendo estes indígenas.
Outro documentário que faz tal oposição ao branco é o boliviano Inal Mama
(Eduardo López, 2007). Um indígena, que fala que a folha da coca deve ser usada com
respeito, diz que os brancos não entendem que a coca é a própria vida. Sua fala é na
língua indígena e nesta parte o filme está legendado em espanhol. “Quem provoca essa
situação são os brancos. Nós mascamos coca.14”, complementa, ao referir-se sobre os
problemas envolvendo o mau uso da folha.
Criativas e diversas, as produções qualificam o DOCTV Latinoamérica como
um programa que produz documentários que seguem a tradição da produção

13

É comum também ver mexicanos nos Estados Unidos se referirem aos estadunidenses nativos e de pele
clara como “os brancos”.
14
Tradução livre de: “Quien causa esta situación son los blancos”.
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cinematográfica latino-americana repleta de inovações, hibridizações, possibilidades e
propostas criativas.
2.3 A GLOCALIZAÇÃO COMO PROXIMIDADE NAS INDÚSTRIAS DE MÍDIAS
Nos estudos de indústrias de mídias, o conceito de glocalização se revela
enquanto uma forma de hibridização que corresponde às adaptações dos modelos
globais para locais, como um modo de atrair proximidade cultural para as audiências, ou
seja, criar identificações nos espectadores, que irão consumir um produto global com
conteúdo local. Quais documentários possibilitam alcançar uma audiência mais ampla,
globalizada? Como estes produtos são glocalizados por meio de suas histórias?
Algumas observações sobre os filmes se referem a elementos culturais
particulares que, com o fenômeno da globalização, se espalharam pelo mundo, o que
Robertson (1995, apud STRAUBHAAR, 2007) chamou de universalização do
particular. Podemos também atribuir enquanto estratégia de glocalização, já que, no
caso dos documentários latino-americanos, sendo culturas locais ali expressas, podem
gerar identificações para audiências globais, que se reconhecem de algum modo em
algumas histórias.
Quais culturas que trazem aspectos locais e quais que trazem aspectos globais?
Esses aspectos se misturam? São “glocalizados?” Observamos que um tópico não exclui
o outro e que um documentário pode expressar em suas narrativas argumentos de ordem
que vão do local ao global e vice-versa.
Antes de explorarmos a noção de glocalização nas indústrias de mídias, vamos
refletir junto com autores que defendem o conceito de glocal, pois eles nos oferecem
suporte para a aplicação do termo nos produtos audiovisuais e, no nosso caso específico
de estudos, nos documentários do DOCTV Latinoamérica.
Sobre o espaço geográfico, conceitos de local, nacional, regional e contextos
globais de processos comunicativos interacionais são propostos por Marwan Kraidy
(1999) como o estudo da glocalização, a união dos termos globalização com
localização. O autor propõe, portanto, a conceituação de hibridity como glocalization,
enquanto uma intersecção de globalização e localização, e recomenda investigações
empíricas partindo destas posturas teóricas, para uma compreensão mais profunda das
interfaces global/local: “Precisamos nos compremeter com o reconhecimento de que a
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hibridity cultural é a regra e não a exceção, pois o que chamamos de ‘local’ e ‘global’
foi hibridizado há muito tempo” (KRAIDY, 1999, p. 472)15.
Um documentário que aborda o local, mas é de natureza transnacional e global
porque apresenta o obstáculo da imigração, é o já citado Uma fronteira, todas as
fronteiras. O muro que separa famílias, amigos e amantes é apresentado não apenas
como uma divisão física, mas como uma metáfora para a divisão nos relacionamentos
humanos (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). O filme que produzido na segunda
edição do programa traz histórias de encontros e desencontros em um muro de fronteira
entre o México e os Estados Unidos. Embora seja de 2010, o documentário segue
atualizado com um olhar diferenciado para esse ponto geopolítico e que está para além
do México e Estados Unidos.
Autor do livro The Global, the Local, and the Hybrid: A Native Ethnography of
Glocalization, Kraidy (1999) também sugere focar nas “modalidades de ação” e
formalidades de práticas, em referência a Michel de Certeau (1980;1990), inferindo que,
ao invés de percebermos as interações global/local em termos de opressão e resistência,
nós devemos focar nas diferenças de poder e como elas são manifestadas na vida diária.
Para o pesquisador, a análise da hibridização deve envolver ambos processo e produto
de práticas simbólicas representadas por comunidades que consomem mídia nacional e
transnacional e cultura popular.
Observamos algumas tendências de engajamento sociopolítico, identificadas nas
análises dos documentários. Demandas indígenas, críticas aos Estados Unidos e causas
específicas são algumas direções que documentários latino-americanos estão seguindo
no atual contexto. Questões indígenas estão sendo retomadas na mídia global, em
especial pelos problemas em torno da Amazônia. A crítica aos Estados Unidos, por sua
vez, além daquelas retratadas por problemas na América Latina, também é de ordem
global e alguns filmes analisados apresentam aspectos que envolvem esta temática
geopolítica em torno da influência deste país em outros territórios.
Outros autores nos elucidam sobre o entendimento de sairmos da postura
separatista entre o global e o local, ou sobre o tradicional versus moderno, pois este
posicionamento maniqueísta prejudica muitas vezes o entendimento sobre os fenômenos
de comunicação. Hardt e Negri (2000) fazem uma crítica ao posto localista por
considerar falso e danoso. Falso porque eles consideram o ponto como pobremente

Tradução livre de: We need to committ to the recognition that cultural hybridity is the rule rather than the
exception in that what we commonly refer to as 'local' and 'global' have been long been hybridized
(KRAIDY, 1999, p. 472).
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colocado, assumindo uma falsa dicotomia entre global e local, que o global implica na
homogeneização

e

identidade

indiferenciada,

enquanto

o

local

preserva

a

heterogeneidade e a diferença. Os autores acreditam que o melhor enquadramento é
designar a distinção entre o global e o local para se referir a diferentes redes de fluxos e
obstáculos.
Como modelo de programa de incentivo à produção de documentários, o
DOCTV Brasil, um programa nacional, inspirou outros países, com a criação do
DOCTV Iberoamérica/Latinoamérica, o DOCTV CPLP (Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa) e o DOCTV Colômbia, influenciando diferentes redes de fluxos e
provando as interesecções entre o global (acordos de mercados) e o local (América
Latina), uma vez que a experiência brasileira foi incorporada para outras regiões e
adaptada para suas realidades regionais e culturas audiovisuais. As glocalizações nas
obras do DOCTV Latinoamérica são elementos das estratégias utilizadas nas produções
para servir a uma demanda mais globalizada.
Ao versar sobre internacionalismo, Hardt e Negri (2000) entendem como um
tipo de consenso entre as várias identidades nacionais que preservam suas diferenças,
mas negociam algum acordo limitado. Assim, como defendem os autores, há um
“consenso” entre as várias “identidades nacionais” nos filmes do DOCTV
Latinoamérica, que preservam suas diferenças, ao mesmo tempo que negociam um
“acordo” de serem produções latino-americanas e que trazem temáticas também globais,
se comunicando com o mundo.
A ideia de valorização da cultura nacional é herança de grande parte dos
integrantes do Novo Cinema Latino-americano, que estavam unidos em tal proposta em
detrimento da tradicional atenção ao sistema de dominação ideológica que haveria
deformado às realidades nacionais a partir de Hollywood e a mentalidade de seus
espectadores (FLORES, 2013).
Não passou despercebida uma ponte que liga aspectos que determinaram o Novo
Cinema Latino-americano, lá da década de 1960, aos filmes do DOCTV Latinoamérica:

Interessa-nos fazer um homem novo, uma sociedade nova, uma história nova,
e, portanto, uma arte nova, um cinema novo, urgentemente. Com a matériaprima de uma realidade pouco ou mal compreendida: a realidade da área dos
países subdesenvolvidos da América Latina (BIRRI, 1996, p. 206, apud
DÁVILA, 2013).

Assim, é possível dizer que os documentários latino-americanos atuais carregam
aspectos das particularidades dos eixos temáticos do NCL, por meio de seus tópicos
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relacionados com as desigualdades e pobreza da região. Além disso, foi possível ver que
a diversidade de conteúdos tem relação com a liberdade dada aos realizadores, que
escolhem suas próprias histórias, natureza também da proposta do NCL que dialoga
com a ideia do cinema de autor. Alguns filmes que seguem uma linha mais voltada para
valorização do nacional são aqueles que tratam sobre ícones da música, expressivos na
última edição do programa.
Desde o levantamento das temáticas dos filmes, a pesquisa identificou que existe
crítica aos Estados Unidos em algumas produções cinematográficas, o que chamou
atenção da investigação. A história do cinema latino-americano é marcada por oposição
a este país, principalmente pela sua condição de imperialista no campo cinematográfico.
Assim, tal configuração também se expressa nos produtos dos realizadores, que embora
muitas vezes migrem para os Estados Unidos para aperfeiçoar suas trajetórias
profissionais, de um modo abrangente, seus documentários dizem muito sobre a
influência deste país no território latino-americano.
Ao discutir sobre América Latina, Canclini (2003) assume que hoje nós
concebemos esta região como uma mais complexa articulação diversa e desigual de
tradições e modernidades, um continente heterogêneo consistindo de países em que
cada qual coexistem múltiplas lógicas de desenvolvimento. Assim, o autor nos convoca
aos estudos das bases culturais heterogêneas e híbridas que pode nos levar a um
entendimento um tanto melhor dos caminhos oblíquos, cheios de transações, em que
essas forças entram em ação.
Podemos articular esse pensamento com a concepção de que a América Latina é
uma região em que narrativas locais têm relações globais, pensando o território não
somente como a unidade originada na dominação pela conquista, mas ter sentido ao
falar das contradições do presente, usando as palavras de Jesús Martín-Barbero (1998).
Para o autor, devemos compreender as diferenças da América Latina para além da ideia
de atraso. Cabe observar no seu pensamento, como o autor de De los medios a las
mediaciones e Al sur de la modernidad articula sobre as diferentes formações nacionais
da América Latina e sua relação com as readequações de conjunto, o que vai impactar
na diversidade latino-americana. Segundo Martín-Barbero, tais adaptações sofridas,
desde os anos 1930, passam pelos mercados internacionais, fazendo a ideia de formar
nações no sentido moderno como um ajuste às exigências do mercado internacional.
A televisão foi muito utilizada nesse sentido, que acabou unificando as culturas,
negligenciando muitas vezes a diversidade cultural nos países. A importância dos filmes
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do DOCTV também se dá pela pluralidade que expressam as obras, mostrando uma
América Latina para muito além da ideia de nação e de sua modernização.
Martín-Barbero (1998) também fala do modo dependente de acesso à
modernidade, visível não só no desenvolvimento desigual o qual se apoia o capitalismo,
mas também “a descontinuidade simultânea a partir da qual a América Latina leva a
cabo a sua modernização” (MARTÍN-BARBERO, 1998, p. 213).
Alguns filmes do DOCTV Latinoamérica mostram como a ideia de
modernização afetou alguns países. Por outro lado, algumas comunidades utilizam da
tecnologia para tratar de suas demandas, como o próprio cinema, que é visto por alguns
grupos indígenas como um meio de reivindicação, a exemplo do filme peruano
Caminho à Baixada (Camino a la hoyada, Andrés Cotler, 2014), do filme chileno Sítio
53 (Sitio 53, Rodolfo Gárate Cisterna, 2010), do filme argentino Pupila de mulher,
olhar da terra e do filme brasileiro Guataha. Nos documentários, os personagens
expressam os problemas de suas comunidades com a consciência de que a produção
documental de algum modo vai trazer visibilidade aos seus protestos.
Retomando o conceito de glocalização, vale a interpretação de Straubhaar
(2007) de tal concepção, inferindo que, para definir e redefinir a ideia de nacional e
local, são usadas formas globais distribuídas para criação de produtos localizados, ou
seja, os produtores culturais usam formas e gêneros espalhados de modo global para
expressar ideias de como é “sua casa” (STRAUBHAAR, 2007). Assim, o aparato
produtivo nacional da indústria cultural produz híbridos nacionais de influências
globais, regionais, ou culturais-linguísticas nacionais e locais e o processo criativo
procede através destas indústrias culturais refletindo formas híbridas (STRAUBHAAR,
2007).
Em sincronia com Robertson (1995), Straubhaar (2007) reconhece o termo
“glocal”, situando elementos locais em formas globalizadas ou outras combinações do
global e do local. Remetendo a Featherstone (1990), Straubhaar (2007) nos convoca a
pensar sobre perspectivas focadas menos nos processos homogeneizantes e mais em
uma diversidade de processos, códigos, símbolos e produtos que podem ser locais e
globalizados. Uma Fronteira, todas as fronteiras apresenta algumas críticas em torno
do problema da imigração, carregado de dramaticidade, mas também de elementos
simbólicos a exemplo de planos com pares de tênis de marcas de empresas dos EUA,
que pode representar um contraste, materializado pela presença de seus produtos
circulando de forma livre nos dois países.
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A ideia de glocalização está diretamente ligada com a noção de hibridização nas
indústrias de mídias e com a concepção de proximidade cultural nestas indústrias. A
compreensão de proximidade cultural explica as mudanças nas atrações e gêneros de
televisão, que de algum modo mantém o seu conteúdo regional, local, nacional e
cultural-linguístico, como considera Straubhaar (2007). Os espaços geoculturais podem
ser desconectados na sua geografia física e conectados pela linguagem e heranças
culturais coloniais, acrescenta o autor. A glocalização seria uma estratégia de colocar
conteúdos locais, regionais, nacionais em produtos globalizados.
Na nossa interpretação e dialogando com a ideia de proximidade cultural,
glocalização também pode ser colocar os produtos de conteúdos locais em diálogo com
aspectos globais, permitindo proximidade cultural mais ampla. Quanto às audiências,
vale entender que estas estão se ampliando cada vez mais no sentido de suas
identificações. Muitas pessoas têm cada vez mais vários níveis de identidade, mas a
maioria é ainda local, metropolitana, subnacional, provincial ou nacional e elementos de
identidade tendem a corresponder a níveis de cultura menores e mais discretos do que o
global, usando as palavras de Straubhaar (2007). “No entanto, muitos também estão
migrando ou adicionando camadas fortes de transição de identidade, que pode se
estender dentro de uma região geocultural” (STRAUBHAAR, 2007, p. 6). Assim, as
proximidades podem ser locais, regionais, mas também globais, a partir das expansões
de identificações em um mundo cada vez mais interconectado, como também ligado a
valores sociais que atravessam os seres humanos.
Refletir sobre políticas do audiovisual é enfrentar os desafios da globalização e
da localização, é unir os termos como propôs Kraidy (1999) e glocalizar tais políticas. É
enxergar sobre as possibilidades que elas podem ter a partir do próprio fenômeno
global, que abre perspectivas de diferentes formas de organização como elucidou
Pieterse (2009).
Ainda sobre a globalização, Martín-Barbero (2001) considera que não equivale a
uma maior difusão de produtos, mas à rearticulação das relações entre os países, a partir
de uma descentralização que concentra o poder e de um desarraizamento que hibridiza
as culturas.
Hoje nós podemos pensar em políticas do audiovisual transnacionais,
supranacionais, internacionais, macro-regionais, micro-regionais, municipais e locais.
Elas também são referências para pensar em políticas de incentivo à produção de
documentários latino-americanos como o DOCTV Latinoamérica, que abrange políticas
nacionais às territoriais e, estrategicamente, globais.
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Para Straubhaar (2007) vários canais de televisão parecem não apenas
localizados, mas talvez mais hibridizado ou glocalizado e vários processos culturais
alternativos têm tentado capturar a essência da interação cross-cultural via mídia,
incluindo a penetração inicial de culturas pelas culturas outsides, homogeneização,
fluxo-unidirecional ou interação, interpenetração, proximidade cultural e hibridização.
Com isso, ocorreram adaptações de formatos de programa de modelos estrangeiros por
produtores locais, regionais e nacionais (STRAUBHAAR, 2007).
Hibridizações não são novidades do documentário atual, ao contrário, as
produções documentárias por trazerem constantemente inovações mostram que
documentários não estão restritos às convenções do gênero e têm sido influentes nas
produções cinematográficas atuais, inclusive para a ficção, que às vezes toma
empréstimos deste gênero em pauta e vice-versa.
Straubhaar (2007) nos diz que países adotando um modelo comercial tendem a
usar certos tipos de formas de programas de televisão ou gêneros e negligenciam ou
evitam

outros.

As

telenovelas,

por

exemplo,

são

produtos

possíveis

de

autotransformação, pois são constituídas por episódios, podendo mudar no decorrer de
sua exibição a partir dos gostos dos telespectadores, interagindo com os sentimentos,
interesses e preferências das audiências (PACE; HINOTE, 2013). Tal proximidade de
gênero pode ter sido um fator para hibridizações nas formas documentais, como um
documentário que em alguns momentos se assemelha com um cenário de telenovela,
com estratégias de encenações e dramaticidade. Ademais, documentários podem trazer
ficcionalização para de algum modo apresentar, por meio de uma forma criativa, a
narrativa ao mesmo tempo em que favorece o gosto de uma audiência acostumada com
a ficção.
Documentários não são mais o “patinho feio” das audiências, apesar da
formação de gosto de gênero na América Latina, mais focado em telenovelas e séries, e
dele ainda não ocupar parte da grade da programação televisiva comercial aberta.
Segundo uma matéria produzida no portal da BBC, em 2004, na sessão Cultura e
Entretenimento, documentários estão passando a atrair o grande público. No subtítulo
do conteúdo, se infere: “Os discursos ideológicos e o tom panfletário que caracterizava
os documentários são coisa do passado. Usando novas técnicas, às vezes emprestadas da
televisão, eles estão conquistando o grande público” (BBC, 2004).
Em regiões-chave ou esferas culturais-linguísticas, produtores nacionais e locais
tendem a fazer adaptações específicas de culturas de gêneros e modelos globais,
seguidos por um número de outros produtores e redes dentro de suas regiões, como na
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Ásia, no mundo árabe ou na América Latina, defende Straubhaar (2007). Embora nem
sempre seja fácil prever que tipos de formas culturais a televisão produzirá ou as
decisões que as instituições de televisão tomarão, há padrões que tendem a se replicar
de modo global e depois se adaptam a padrões regionais, nacionais ou situações locais
(STRAUBHAAR, 2007).
Nas palavras de Straubhaar (2007), produtores e audiências orientam e guiam a
reterritorialização de padrões internacionais, tais como telenovelas, dentro das indústrias
nacionais, como a televisão brasileira ou a mexicana. Ainda segundo Straubhaar (2007),
a televisão em nosso mundo é um sistema complexo crescente com espaços locais,
dinâmicas, atores e fluxos global, transnacional, translocal, nacional, regional e
metropolitano. Tais múltiplos níveis de cultura e identidades atingem o próprio formato
de televisão, uma vez que muitas atrações nacionais são baseadas em modelos regionais
ou globais. O autor assim sugere que a televisão em si deve ser problematizada e
entendida em novas formas híbridas ou glocais (adaptações locais do global).
Para Straubhaar (2007), quase todos os produtos culturais são híbridos porque as
culturas têm interagido por tanto tempo que a pureza da forma cultural é quase
impossível, como colocou Pieterse (2004). Ainda segundo o autor, todavia, na América
Latina, Ásia e Oriente Médio, milhões de pessoas assistem de maneira regular
telenovelas, comédias e espetáculos de variedades produzidos regionalmente mais do
que assistir canais globais como CNN, Discovery, HBO ou MTV (STRAUBHAAR,
2007). Embora o dado de Straubhaar (2007) apresente que as pessoas veêm mais
atrações locais do que canais como CNN, HBO e Discovery, cabe perceber que isso
varia muito entre gêneros porque se compararmos documentários produzidos na região
latino-americana em relação aqueles produzidos por estas grandes empresas
estrangeiras, as audiências em geral tendem a assistir os produzidos por estes famosos
canais.
Não há registro de coprodução do DOCTV Latinoamérica com a Discovery, até
porque este não é um objetivo proposto pelo programa em estudo, mas vale frisar que a
pesquisa identificou hibridizações na trajetória profissional de produtores e jurados
nacionais, como o diretor do documentário Vogulys, Lukas Ortiz, que já dirigiu um
documentário para o referido canal. Assim, produtores latino-americanos estão atuando
profissionalmente com canais globais, o que de algum modo influenciará nas suas
produções.
Lembramos que embora trabalhar em coprodução com canais como a Discovery
não seja uma ação do DOCTV, o programa propõe como objetivo “situar produções
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latino-americanas no mercado mundial”. Talvez os realizadores do programa estejam
pensando em posicionar documentários da América Latina, produzidos por produtores
latino-americanos, em patamar de visibilidade em relação a produções destes canais,
que mesmo estrangeiros produzem histórias sobre a região, a exemplo da rede de canais
Discovery Networks Latin America.
Para Straubhaar (2007), os impactos e usos culturais da televisão podem ser
entendidos em termos de um processo duplo de hibridização e formação de múltiplas
camadas de identidade entre o público, que vai orientar as escolhas das audiências e
impactar nas suas estruturas. Ainda para o autor, um dos principais limites da
globalização na mídia e na cultura é que, de forma relativa, poucas pessoas tem
primariamente uma identidade global. Com base em Castells (1997), Straubhaar (2007)
afirma que, para a maioria das pessoas, no entanto, a identidade ainda tende a ser com
base na linguagem, religião, geografia, história, etnia, memória coletiva e aparatos de
poder político. Então, para lidar com tal conjuntura, sistemas de produção de mídia
criam maneiras de garantir uma proximidade das audiências por meio da cultura que
não é apenas a “global”.
Conceitos como “proximidade cultural” (Straubhaar, 1991) e “glocalização”
(Robertson, 1995) segundo Mjos (2015) conectam com os novos conceitos da era
digital. Isso porque Mjos (2015) acredita que as novas mídias, com o maior uso da
internet, estão abertas a novas formas de uso, produção e distribuição de conteúdos
através das fronteiras nacionais.
No caso da América Latina, podemos pensar como a glocalização se manifesta
em produções documentárias, já que existe muita diversidade nas produções culturais da
região. Perguntas que surgiram nesta investigação foram: Como um programa de
incentivos a documentários latino-americanos está “glocalizando” seus produtos para
atender audiências, que ao mesmo tempo em que consome cultura local também se
identifica com produtos globais? Como estes documentários expressam a glocalização,
enquanto uma estratégia nas indústrias de mídias, considerando que os produtores e
jurados vêm de um percurso de festivais internacionais, atuação em canais globais, ao
mesmo tempo em que querem de algum modo expressar questões de seus países e
região como um modo de apresentar “a cultura de casa”?
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2.4 A PROXIMIDADE CULTURAL NO DOCTV LATINOAMÉRICA

O conceito de proximidade cultural desenvolvido por Joseph Straubhaar (2007)
mostra como as indústrias de mídias, com base nos gostos das audiências, preferiram
hibridizar, de modo tal, trazendo a proximidade cultural para produções de natureza
global, pois os públicos tendem a preferir atrações mais próximas de sua realidade
regional e cultural.
Entendendo que estamos tratando de um território de grande área territorial e
demográfica16, nos conscientizamos de que definir o que gera proximidade cultural na
região é tarefa exaustiva porque há vastidão e diversidade nesse universo. O que esta
pesquisa se deparou foi com a pluralidade cultural por meio do levantamento das
temáticas. A heterogeneidade do território, expressa pelas temáticas dos filmes, nos
mostra que a proximidade cultural que o programa possibilita está justamente na
aproximação que ele permite às audiências, a acessar este espaço diversificado.
Embora esta tese tenha como objeto um programa destinado à produção de
documentários latino-americanos para TVs públicas da região, não podemos descartar a
proximidade cultural enquanto estratégia do DOCTV Latinoamérica nesta configuração
industrial de mídia. Apesar de parecer óbvia a ideia de proximidade cultural em um
programa produzido na América Latina, com circulação de seus produtos na própria
região, devemos observar trajetórias e aspectos que configuram na conformação de uma
rede criada para gerar documentários latino-americanos. Existem configurações que
merecem atenção como também procedimentos adotados que desencadeiam nos
produtos que são gerados não somente para circular nas TVs públicas, mas para situar
produções latino-americanas no mercado mundial.
Reforçamos que as audiências vão preferir histórias que se aproximem das suas
realidades, como indicam pesquisadores das concepções do desconto cultural e da
proximidade cultural. John Sinclair e Joseph Straubhaar (2013) nos trazem a ideia de
proximidade cultural ao referir que as audiências preferirão assistir a cultura na
televisão mais próxima das suas tanto quanto possíveis. Se a cultura refletida na
televisão ou filme é diferente em valores, ideias, imagens, entre outros, daquela da
audiência, esta tenderá a rejeitar ou diminuir, comparada a outras opções que podem

16

Considerando a América Latina enquanto uma porção do continente americano localizada entre o Rio
Grande (fronteira entre os Estados Unidos e México) e a Terra do Fogo (conjunto de ilhas situadas no
extremo sul da América do Sul), a região ocupa uma área de 21.060.501 km². Nesta porção, vivem cerca
de 586 milhões de pessoas. Fonte: Brasil Escola.
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parecer mais similares ou confortáveis para eles (HOSKINS; MCFAYDEN; FINN,
1997, apud SINCLAIR; STRAUBRAAH, 2013).
Conceitos como “desconto cultural” de Hoskins (1989) e de “proximidade
cultural” de Straubhaar (1991), e de capital cultural, econômico e linguístico, de
Bourdieu (1986;1991), segundo Straubhaar e.al. (2019), podem ajudar a explicar as
preferências na América Latina por programas nacionais, regionais ou norteamericanos, que afetarão as estratégias e as decisões da Netflix, por exemplo, sobre se
dependerão da programação dos EUA e oferecerão mais programas transnacionais da
Europa e Ásia, ou enfatizarão programas locais / nacionais ou regionais, que podem
adquirir, produzir ou coproduzir.
A abordagem do desconto cultural argumenta que audiências descontam ou
selecionam contra programas em linguagens e culturas menos familiares ou
interessantes a elas (HOSKINS; MIRUS, 1988, apud STRAUBHAAR et.al., 2019). Já a
perspectiva da proximidade cultural prevê que as audiências de televisão, de modo
particular em regiões como América Latina, mostra uma preferência primeiro para
programação nacional, porque essa seria a mais relevante e atrativa em termos culturais
(STRAUBHAAR, 1991, apud STRAUBHAAR, el.al, 2019).
Com paisagens urbanas ou rurais, as produções do DOCTV Latinoamérica
favorecem identificações das audiências latino-americanas que podem se reconhecer por
meio das imagens exibidas nos filmes. É possível questionar, por exemplo, o caos
promovido pela ideia capitalista de desenvolvimento nas cidades maiores da região,
como retratam o trailer de Tudo sobre meu chimarrão (Todo sobre mi mate, Nelson
Scartaccini, 2011), no Uruguai, e os primeiros planos de Pupila de mulher, olhar da
terra, na Argentina.
No que diz respeito a produtos voltados para identificações nacionais, algumas
produções do DOCTV Latinoamérica trataram sobre histórias muito singulares dos seus
respectivos países, o que mostra que o programa também está no sentido da
proximidade cultural nacional, como o documentário mexicano Hector García,
fotógrafo (Carlos Rodrigo Montes de Oca, 2007), que acompanha os fotógrafos Héctor
e María García pelo centro da cidade, baseado no tributo de filmar a Cidade do México
em busca de uma estética deste artista. O célebre artista dedicou mais de 60 anos
fotografando o país, sobretudo ao cotidiano da cidade em que viveu, retratando a
pobreza e a marginalidade. Com 83 anos, Hector García protagonizou neste filme em
2007, o que pode ser considerado uma homenagem a esta personalidade mexicana, que
faleceu em junho de 2012. Assim, o filme é um dado de importância para a memória do
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país, uma vez que tornou em registro o personagem que “contribuiu para imortalizar o
México por seis décadas de trabalho com as imagens” (DOCTV LATINOAMÉRICA,
2019).
Outro documentário mexicano que se voltou para a cultura nacional foi A Nação
Interior (La Nación Interior, Bulmaro Osornio, 2014), sobre a arte do pintor Daniel
Lezama, que trata da história social, a nação mexicana, o território existencial e a esfera
do corpo. São olhares sobre um dos artistas ilustres da cena plástica mexicana. Um dos
vencedores da quarta edição, o filme explora uma nação em constante questionamento
sobre sua identidade (DOCTV LATINOAMERICA, 2019).
Hipoteticamente, Straubhaar (1991) acredita que a segunda preferência das
audiências poderia ser para a programação de dentro de sua região, desde que mostrasse
similaridades de preferência histórica, religião, etnicidade e vários aspectos da cultura
(STRAUBHAAR, 1991, apud, STRAUBHAAR, et.al, 2019). Entretanto, o cenário está
se modificando e, por meio de pesquisas mais recentes, Straubhaar et. al. (2019)
acreditam que na região latino-americana serviços como Netflix e HBO estão criando
um gosto para séries dramáticas e de comédia e só agora estão sendo produzidas na
América Latina de forma mais ampla. A ampliação da proximidade de gênero tem
contribuído para mudar a proximidade cultural em sua origem (STRAUBHAAR, et. al.,
2019).
Proximidade cultural também se relaciona com questões de etnicidade, pois é
parte na construção do mercado cultural linguístico nacional ou regional, a exemplo da
composição étnica de um determinado elenco de um programa de televisão, que afeta
seu apelo visual para o público. Se as pessoas se identificam, então isso acrescentaria
proximidade a um programa, nas palavras de Straubhaar (2007).
A pesquisa de Pace e Hinote (2010) feita em Gurupá (Brasil), que resultou no
livro Amazon Town TV, revelou que os moradores daquela localidade não se
identificavam com a feijoada enquanto comida deles, posta nas telenovelas enquanto
principal referência da gastronomia brasileira. Os entrevistados disseram que não
comem feijoada e sim outros tipos de comida da região. Esta ponderação nos faz pensar
sobre o desafio de propostas de documentários que tragam em cena outros elementos da
cultura local, nem sempre vistos na TV. Quando pensamos na ideia de América Latina
surge o desafio de trazer na tela elementos culturais de uma região para além dos
estereótipos criados pelas tentativas de unificação nacional.
Religião também cria proximidade cultural, a exemplo da presença católica em
novelas mexicanas favorecendo identificações nas audiências brasileiras. Straubhaar
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(2007) considera múltiplos níveis de proximidade cultural, como linguístico,
geográfico, além dos citados étnicos e religiosos:
Uma maneira de começar a pensar sobre as complexas atrações entre
conteúdos culturais e audiências é que a proximidade cultural tem múltiplos
níveis. As pessoas têm identidades culturais complexas e multifacetadas.
(...) Aspectos dessas identidades são geográficos ou espaciais: regional
local, subnacional, nacional, supranacional. Outros aspectos são puramente
culturais ou linguísticos, como quando os migrantes continuam a ter uma
forte camada de identidade ligada à sua língua ou cultura. Outros aspectos
podem ser religiosos, como quando mensagens católicas ou islâmicas ou
produtos culturais atraem fronteiras geográficas e culturais. Outros podem
ser étnicos, como quando várias subculturas afro-descendentes das
Américas sentem laços comuns por causa de sua herança africana
17
(STRAUBHAAR, 2007, p.197) .

Assim, empresas e produtores têm desenvolvido diversos formatos de produção
e de gêneros que se adaptam às culturas de seus públicos ou mercados, nos níveis locais,
nacionais, regionais, lingüísticos e culturais (STRAUBHAAR, 2007).

Produtores e audiências interagem na produção e evolução de gêneros:
globalmente, dentro das nações, e entre as regiões linguístico-culturais. A
produção e o fluxo da televisão mudaram em direção a um maior consumo de
produção cultural linguística regional, nacional ou transnacional,
18
particularmente em certos gêneros específicos, como variedade e talk shows
(STRAUBHAAR, 2007, p. 4).

O autor também defende que a maioria das audiências parece preferir atrações
de televisão tão próximos quanto possível de sua linguagem, etnia, estilo, humor,
referência histórica e conhecimento, não tendo que ser um programa nacional exclusivo.
Assim, o público pode ser atraído ou sentir proximidade com a cultura local, culturas
regionais dentro de sua nação, cultura nacional e regiões culturais transnacionais ou
espaços, sendo que a linha mais clara de demarcação na proximidade cultural é a
linguagem. (STRAUBHAAR, 2007).
Detectamos que muitos filmes abordam sobre as culturas nacionais. Apesar de
muitas vezes focados nas culturas de seus países, eles podem trazer identificação em
17

Tradução livre de: “One way to begin thinking about the complex attractions between cultural texts and
audiences is that cultural proximity has multiple levels. People have multilayered, complex cultural
identities (…) Aspects of these identities are geographic or spatial: local, subnational regional, national,
supranational regional. Other aspects are purely cultural or linguistic, as when migrants continue to have
a strong layer of identity linked to their home language or culture. Other aspects might be religious, as
when Catholic or Islamic messages or cultural products appeal across geographical and cultural
boundaries. Others might be ethnic, as when various African-descendent subcultures across the Americas
feel common ties because of their African heritage” (STRAUBHAAR, 2007, p.197)
18
Tradução livre de: “Producers and audiences interact in the production and evolution of genres:
globally, within nations, and across cultural-linguistic regions. Television production and flow has
changed toward greater national and transnational cultural-linguistic or regional production consumption,
particularly in certain specific genres such as variety and talk shows” (STRAUBHAAR, 2007, p. 4).
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outras partes da América Latina. Como já sabemos, a ideia de unificação nacional pode
prejudicar as diferenças. Identificamos, todavia, aspectos positivos na cena destes
documentários. Uma vez que a ideia de identidade nacional está relacionada com
segmentos culturais que no passado foram depreciados, como o samba brasileiro, temos
documentários como No Gargalo do Samba (Águeda Amaral, 2018) e Congo para
Casimiro (Congo p’a Casemiro, Pablo Lozano, 2018), que por sua vez já é outro estilo
musical de origem africana, o congo, produzido na República Dominicana, país
realizador do filme.
Outra dimensão de análise diz respeito à categoria de idade, ou seja, para quem
aquele conteúdo está sendo direcionado, visto que, como explica Straubhaar (2007), a
idade é às vezes vista como uma característica demográfica crucial de diferenciação na
preferência pela cultura globalizada, quase uma base de capital cultural. Segundo o
autor, muitos observadores notaram que pessoas mais jovens tendem a ser mais
envolvidas em padrões culturais globais ou pelo menos transnacionais do que pessoas
mais velhas. Além disso, infere Straubhaar (2007), jovens no Brasil são divididos por
classe em termos de suas preferências de programa de televisão. Então, a partir disso,
podemos também questionar como os documentários estão criando identificações para a
juventude latino-americana em seu programa, entre outras representações etárias.
A Rosa e o Espinho, por exemplo, se aproxima de um público mais jovem por
meio do rap e do rock e também daqueles adultos que acompanham os gêneros musicais
de outras décadas, ao mesmo tempo em que faz uma crítica em torno do nacionalismo
cubano, quando um dos cantores fala que os jovens não assistem a TV Cubana. Para o
cantor, a TV é velha e os jovens fazem downloads para acessar outros conteúdos.
Partindo para um olhar voltado para o capital cultural, Straubhaar et. al (2019)
nos mostram que este tem sido crescente em conjunto com o capital econômico, desde
1990 até os anos 2010 em muitos países da América Latina. Remetendo à Benedict
Anderson (1986) os autores nos lembram sobre como a identidade nacional é formada,
posta e reforçada através da criação da educação e outros recursos, com frequência
fundada e dirigida pelo Estado ao desenvolver e reforçar a identidade nacional. Então,
Straubhaar et.al, (2019) tendo como base esta referência de Benedict Anderson e de
Bourdieu acreditam que este capital cultural nacional está agora sendo suplementado
por outras formas de capital cultural. Pessoas reúnem quando estão estudando na
universidade, aprendendo uma nova linguagem, chegando a conhecer pessoas de outros
países, viajando, trabalhando em ambientes internacionais e tendo acesso a uma ampla
variedade de produtos culturais criados em diferentes países.
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Para os autores, esta ampla variedade de recursos tem aumentado o interesse por
culturas outsides ou estrangeiras. Isso então interfere na preferência pela televisão dos
Estados Unidos, aumentada de modo notável no público com maior nível de
escolaridade nas áreas metropolitanas dos países latino-americanos estudados pelos
autores: Chile, México, Argentina, Colômbia, Brasil, Equador, Peru e Venezuela, de
2004 a 2014. A pesquisa dos autores identificou a preferência pela televisão dos Estados
Unidos permanecendo consistentemente mais baixa entre aqueles com menor nível de
escolaridade (STRAUBHAAR, et.al., 2019). Assim, eles acreditam que isso reforça as
descobertas anteriores de que o capital cultural mais alto tende a compensar os efeitos
da proximidade cultural nacional e regional (STRAUBHAAR, 1991; 2003, apud
STRAUBHAAR, et.al., 2019).
A explanação dos autores pode refletir um aspecto negativo no que diz respeito à
preferência por programa dos Estados Unidos, como documentários da Discovery ou da
HBO, em detrimento de consumo a produções documentárias latino-americanas, já que
à medida que as audiências vão formando gosto por programas estrangeiros, vão
deixando de consumir os produtos regionais. Entretanto, cabe apontar que a
interpretação sobre capital cultural dos autores merece relativização. Isso porque no que
diz respeito à América Latina, nem todas as pessoas têm consciência cultural sobre a
região. Então capital cultural pode se relacionar também à educação sobre as diferentes
culturas existentes no território, como a diversidade de culturas indígenas, de
manifestações culturais, de personagens e histórias. Assim, podemos pensar que quanto
maior a educação em relação ao entendimento sobre América Latina, maior é a
probabilidade dos documentários fornecerem identificações das audiências que não
querem consumir apenas programas dos Estados Unidos, mas sentem curiosidade em
entender melhor sobre a sua própria região que compartilha heranças históricas comuns.
Além disso, podemos pensar que documentários latino-americanos também podem
contribuir com o aumento do capital cultural das audiências, se fornecem informações
culturais sobre a região das quais elas fazem parte, mas nem sempre tiveram a
oportunidade de conhecer com mais profundidade.
Os documentários do DOCTV Latinoamérica fornecem capital cultural a partir
do momento que trazem histórias sobre diversas culturas da América Latina. Um
exemplo é o documentário uruguaio Tudo sobre meu chimarrão, que apresenta um
elemento comum à cultura do sul da América do Sul, a erva-mate, o chimarrão do
Brasil. O mate é abordado enquanto um elemento de resistência e continuidade cultural.
Trata daqueles que inventaram o hábito de beber mate, dos camponeses que extraem a
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erva, da indústria que a produz e das 60 milhões de pessoas que a consomem. É uma
viagem através da história, do presente e do futuro do mate no Brasil, Paraguai, Uruguai
e Argentina. O filme se debruça sobre como é que uma tradição indígena de mil anos
sobrevive até hoje (DOCTV LATINOAMERICA, 2019). Por trazer um elemento
cultural de três países, podemos considerar que é um tema que percorre a
transnacionalidade vivida na América Latina, cujas culturas não são delimitadas de
forma territorial, mas pelas suas ancestralidades comuns.
Quanto ao capital linguístico, os autores, tendo como base Bourdieu (1991),
colocam o conceito para o estudo sobre o consumo de produções de plataformas como
Netflix. Enquanto Bourdieu (1991) trabalha com a ideia de capital linguístico associada
ao poder simbólico e de capital cultural, Straubhaar et.al., (2019) aplicam o conceito
para enfatizar a dimensão internacional do capital linguístico, indicada na prática pela
capacidade de falar ou entender inglês. O valor internacional de falar inglês como parte
da globalização, para os autores, se relaciona com o capital linguístico, o que ajuda as
pessoas a acessar e entender atrações dos Estados Unidos. Se consumir programas dos
EUA é considerado prestígio, então garante à pessoa que assiste aquilo que Bourdieu
(1991) chamou de capital simbólico (STRAUBHAAR, et.al., 2019).
Os documentários latino-americanos do DOCTV também podem potencializar o
estímulo ao capital linguístico enquanto parte do capital cultural e capital simbólico.
Isso porque o espanhol está entre as línguas mais faladas do mundo 19 e é dominante nos
documentários. No sentido de capital cultural, alguns filmes podem favorecer um pouco
mais de conhecimento sobre outras línguas faladas na América Latina, como as
indígenas e o português, esta última por meio dos documentários brasileiros.
Um exemplo é o documentário Diários Guaranis (Diario Guarani, Marcelo
Martinessi, 2016), narrado em espanhol, com personagens falando em guarani. O filme
tem alto teor crítico e também se aproveita da poesia de Bartolomeu Melía, recitando
seus poemas e outros escritos do seu diário, quando viveu com a comunidade. O padre
dialoga também com os indígenas para que eles nunca deixem suas culturas, porque “la
cultura es sagrada”. Bartolomeu Melía sempre conversa nos dois idiomas, em guarani
para falar com os indígenas e em espanhol para narrar partes do filme.

19

A língua espanhola é falada por cerca de 450 milhões de pessoas distribuídas entre 30 países, contando
com a Espanha, América Latina e algumas partes dos Estados Unidos. FONTE: ESCOLA EDUCAÇÃO.
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2.5 A RESISTÊNCIA ENQUANTO ESTRATÉGIA

A pesquisa identificou que a resistência é também uma estratégia adotada no
campo de produção de documentários latino-americanos e se expressa nos produtos, em
especial no sentido da cultura, ou seja, o ato ou efeito de resistir como continuidade
cultural. Mas para chegar aos produtos do DOCTV Latinoamérica existe uma trajetória
que expõe a resistência sobre o gênero “documentário latino-americano”. Nesta tese,
estamos nos referindo à resistência tanto no campo das indústrias de mídias, quanto na
expressão dos filmes levantados.
Notamos que algumas narrativas revelam como tais resistências convivem com
as mudanças, sejam elas no terreno da música, da língua, da geografia da cidade ou dos
modos de viver das comunidades. Percebemos alguns documentários ocupados em
preservar a memória de seus países, por meio de histórias de ditadura ou por meio de
personalidades que contribuíram de algum modo com as regiões. Ademais,
identificamos que alguns filmes estão articulados com o sentimento de identidade
nacional.
Para além da resistência, interpretamos a hibridização como uma zona que
abriga uma faixa situada entre a resistência e a dominação, entre o homogêneo e o
heterogêneo, entre o local e o global. Jesus Martín-Barbero (1998) nos disse que o que
vem de fora nem sempre será a lógica da dominação, enquanto Marwan Kraidy (1999)
lançou a reflexão da hibridização para além dos modelos flutuantes de resistência e
padrões não auspiciosos de dominação, aconselhando também que ao invés de
percebermos as interações global/local em termos de opressão e resistência, devemos
focar nas diferenças de poder manifestadas na vida diária.
Em contextos de hibridizações, refletir sobre a resistência é relevante, porque é
nela que consideramos a possibilidade de visualização sobre onde estão as forças, os
desafios, as marcas deixadas por determinado segmento de produto, campo de atuação,
os registros de engajamento social e político de quem produz e as propostas de criações.
O ato ou efeito de resistir, por exemplo, pode-se referir às culturas que mantém
suas tradições mesmo com as mudanças impostas por sistemas econômicos, políticos e
sociais. Assim como o rádio, a televisão se constituiu enquanto elemento de reforço a
uma construção de identidade nacional. Tal construção acabou dando uma ideia de uma
cultura única quando no Brasil e toda América Latina são diversas as culturas. É papel
de um programa de incentivo a documentários latino-americanos ir no sentido contrário
ao modelo de cultura nacional imposto pela televisão, que como afirma Joseph
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Straubhaar (2007) “tornou um meio crucial para unificar geograficamente e etnicamente
e dispersou pessoas diversas dentro de um sentido de nacionalidade” (STRAUBHAAR,
2007, p.61).
Quando pensamos em documentários para a TV pública, a reflexão que soma é
de uma exigência maior no engajamento das dimensões políticas, sociais, culturais,
étnicas e econômicas. Isto porque em um cenário industrial de televisão latinoamericana, a função da TV pública é de produção e exibição de conteúdos que possam
garantir a diversidade cultural. Como documentários latino-americanos produzidos para
as TV públicas da região estão manifestando-se dentro de conformações históricas,
sociais, culturais, políticas e econômicas no que diz respeito aos seus conteúdos? E
como são as propostas de filmes no que diz respeito a um espaço como o latinoamericano que possui ainda traços de colonização que se misturam com padrões
imperialistas? Como os documentários podem trazer em cena temáticas como culturas
que estão sendo dizimadas sistematicamente ou novas formas de expressões culturais?
Straubhaar (2007) considera a resistência como um estilo de hibridização, a
exemplo da resistência ao colonialismo, de modo tal que as culturas das populações
originais sobrevivem. Há então, segundo o autor, uma continuidade cultural, pois neste
caso o núcleo interno da cultura tradicional permanece intacto substancialmente. De
outra maneira, pode acontecer uma espécie de hibridismo superficial que pode servir
para mascarar a continuidade subjacente, de modo que as sobreposições das culturas
adotadas são vistas, ao invés de misturas verdadeiras (STRAUBHAAR, 2007). Esta
visão se aproxima da ideia de sincretismo cultural, muito criticada, porém válida para
entender como alguns núcleos culturais prevalecem resistindo, mesmo sofrendo
hibridizações muitas vezes por processos impostos (no Brasil, por exemplo, a capoeira
regional incorporou elementos de artes marciais e o candomblé, que nasceu das
religiões de matrizes africanas, mas apresenta alguns elementos do catolicismo em
alguns rituais religiosos).
A temática da resistência e da continuidade cultural é recorrente e neste trabalho
observamos como nos documentários as culturas são narradas enquanto manifestações
relutantes nas comunidades. No Gargalo do Samba é um documentário brasileiro
produzido na sexta edição do programa. Ao passar por muitos processos, inclusive de
hibridizações, o samba foi um produto fruto de “negociações”, pois antes era depreciado
pelas elites que o consideravam degradante e obsceno e reduzido ao folclore pelos
populistas (SQUEFF; WISNIK, 1983, apud BARBERO, 2001).
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Foram os usos urbano-populares da música que lograram arrancá-la ao mito
do primitivo e a converteram ao fenômeno comercial no campo de
intercâmbio e afirmação cultural. Um circuito de longas "negociações" entre
ideologias, comércio e artimanhas culturais carrega o caminho que do
candomblé conduziu o ritmo negro para a conquista da cidadania. E nesta
jornada, contradições acumuladas não são poucas, mas elas fazem parte dos
estratagemas que fazem o caminho dos setores populares para o
reconhecimento social20. (MARTÍN-BARBERO, 2001).

Vale entender que os documentários do DOCTV podem expressar multicamadas
de culturas e identidades. Essa perspectiva é necessária porque enquanto parte de
camadas identitárias, muitos documentários são sobre culturas que estão se perdendo,
devido a ameaças externas.
Straubhaar (2007) infere que dezenas de pequenas línguas indígenas morreram
como falantes da língua morrem ou são absorvidos em outras culturas e grupos
linguísticos. Esse ponto abordado pelo autor é percebido de modo empírico no
documentário chileno Dungun, A Língua (Dungun, La Lengua, Pamela Pequeño De la
Torre, 2012), que mostra o processo de aprendizagem de crianças com a língua
mapudungun, do grupo étnico original mapuche. A história contada no documentário é
sobre a determinação de professores em realizar a tarefa incessante de educar e
transferir a voz mapuche para as crianças (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). O
filme é sobre a necessidade de manter uma língua indígena que pode acabar, devido ao
uso mais frequente de outra língua mais presente na região latino-americana, a imposta
língua espanhola.
Embora exista uma configuração de culturas de resistência na América Latina,
que se mantém vivas, temos outros problemas graves, no que diz respeito, por exemplo,
à manutenção da cultura indígena, cuja população foi reduzida de modo agressivo. Em
um contexto histórico que continua (porque ainda existem perseguições a grupos
indígenas e afrodescendentes), podemos pensar sobre a função de documentários que
tenham como eixo orientador a América Latina. O gênero documentário latinoamericano tem como referência em sua trajetória o engajamento político, cultural e
social, mas está sujeito à conjuntura das indústrias de mídias, então sua mensagem de
resistência também deve caminhar com a resistência do seu campo de produção e
circulação.
20

Tradução livre de: Fueron los usos urbano-populares de esa música los que lograron arrancarla al mito
de lo primitivo y la convirtieron de fenómeno comercial en campo de intercambio y afirmación cultural.
Un largo circuito de “negociaciones” entre ideologías, comercio y argucias culturales carga el recorrido
que del candomblé conduce el ritmo negro hasta el logro de su ciudadanía. Y las contradicciones
acumuladas en esa travesía no son pocas, pero ellas forman parte de las estratagemas que hacen el camino
de los sectores populares hacia su reconocimiento social”.
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Enquanto a Discovery está presente em 155 países do mundo, o DOCTV
Latinoamérica é exibido para 18 TVs públicas da região latino-americana. Amazônia
Proibida: Na rota do tráfico – O Vale da Cocaína (Secret Amazon – The Cocaine
Valley, David Beiriain, 2016), da Discovery Channel Brasil, e Inal Mama, filme
boliviano do DOCTV Latinoamérica, são dois documentários oriundos de objetivos,
propostas de produção e de mercado distintas, mas abordam sobre produtos de mesma
matéria-prima, a folha da coca, porém de diferentes perspectivas. Amazônia Proibida –
Na fronteira do tráfico, mostra o vale da cocaína e o processamento da droga. Na
produção, um químico é quem vai mostrar para o narrador como se faz a substância,
desde que seu rosto não seja revelado. Enquanto o da Discovery alcança um público
mais amplo e está disponível também na Netflix, mostrando uma visão da folha da coca
no sentido negativo, direcionado para um problema social, o documentário Inal Mama,
por sua vez, produzido pelo DOCTV Latinoamérica, mostra a vida das pessoas na
Bolívia que vivem da folha da coca e seus rituais. O filme mostra a conexão da folha
com outros elementos culturais da Bolívia, mais voltado para o aspecto cultural da
folha, que também sobrevive enquanto uma cultura de resistência, de quem a produz e a
consome, cujos ancestrais utilizavam há milênios pelas civilizações andinas, com
finalidades religiosas e terapêuticas (LEVY, 2008).
Inal Mama é então um documentário que expressa uma cultura de resistência.
Enquanto aquele da Discovery mostra a folha já processada, com uma visão voltada
para sua ilicitude, o filme do DOCTV Latinoamérica apresenta a folha como um
elemento natural da vida dos bolivianos. A diferença entre os documentários não está só
na abordagem sobre um objeto, mas também em quem produz as obras e ganha mais
visibilidade no sentido ideológico aquele com mais poder de tecnologia e de
distribuição. Vale refletir que estamos tratando de filmes que são de diferentes países e
que partem por diversos olhares: Amazônia Proibida: Na rota do tráfico, da Discovery
Channel Brasil, produzido por uma empresa dos Estados Unidos e Inal Mama, do
DOCTV Latinoamérica, produzido por um cineasta boliviano.
Como já conhecemos, a Discovery é uma empresa dos Estados Unidos e tem
como um de seus canais a Discovery Brasil, do qual produziu o documentário em
referência. O narrador fala no idioma em inglês, mas o filme tem versão dublada em
português, para atender sua audiência brasileira. O documentário Inal Mama, por sua
vez, foi dirigido por Eduardo López e produzido por Verónica Córdova, ambos
bolivianos, visto que nacionalidade ou residência é uma das condições para produzir um
filme DOCTV Latinoamérica.
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2.6 QUALIDADE: UMA EXIGÊNCIA NAS INDÚSTRIAS DE MÍDIAS

Modernizações e tecnologias são colocadas também como aspectos dentro de
processos híbridos em configurações de indústrias de mídias, ou seja, adaptações que as
produções fazem para alcançar padrões de qualidade. Assim, podemos considerar a
qualidade enquanto uma estratégia para situar produções no mercado mundial, objetivo
este que é também do DOCTV Latinoamérica.
Em edições anteriores, especialmente a primeira, os documentários do DOCTV
Latinoamérica variaram no que diz respeito à qualidade técnica. De modo abrangente,
mostram-se positivos neste quesito. Filmes do DOCTV circulando nos festivais
materializam este fato, além de documentaristas que vêm de uma trajetória com
formações em escolas especializadas e outras características atribuídas à qualidade.
Demandas sobre qualidade se associam tanto com a hibridização nas indústrias
de mídias quanto com a estratégia de resistência das produções. São elementos para
compreensão no que diz respeito às produções audiovisuais latino-americanas, das
antigas às atuais.
O contexto de produção do DOCTV Latinoamérica justifica que os
documentários sairão com boa qualidade. Apesar disso, vale frisar que, embora o
financiamento para cada projeto seja igualitário, os produtores trabalham com estruturas
diferentes, equipamentos distintos e provavelmente com orçamentos variados nos itens
de desenvolvimento, produção e pós-produção. Apesar disso, a regra é a mesma nos
padrões técnicos de entrega.
Na atualidade, com o barateamento dos equipamentos, a qualidade técnica se
torna ainda mais indispensável, principalmente por estarmos vivendo numa era de
convergências tecnológicas. Envolve também estratégias de adaptações para serviços de
plataformas streamings, que estão sendo acessados numa escala global, apesar de boa
parte da população mundial ainda não ter acesso à internet.
Todas as edições bianuais do DOCTV Latinoamérica se manifestaram capazes
de oferecer documentários de qualidade, em um sentido geral, e a última mostrou que
filmes musicais estão no mesmo patamar de produções como Netflix a exemplo do
cubano A Rosa e o Espinho. Lembrando que o ICAIC, instituição que produz todos os
filmes cubanos do DOCTV, tem uma tradição industrial no setor de produção
cinematográfica.
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Chanan (2011) aponta que os surgimentos do vídeo, do computador e da internet
transformaram os meios de produção e divulgação. Pouco a pouco eles se tornaram
mais baratos, mais acessíveis e mais democráticos, embora a distribuição sempre ocorra
de maneira desigual. O resultado dessas mudanças segundo o autor foi a remodelação
da geografia virtual e cognitiva do documentário. A história em si parece diferente, pois
o arquivo histórico reaparece em novos formatos, considera o pesquisador (CHANAN,
2011).
Apesar da configuração de novas tecnologias e plataformas streamings, a
qualidade técnica também deve ser pensada em produções para TVs públicas, pois
existe uma alta competitividade de audiências promovida pelas TVs comerciais. Nesse
panorama, o cinema latino-americano dedicado também às TVs deve se adaptar a tal
demanda.
Na arena da teoria da dependência, o cinema também se constitui como um
segmento que desfavorece países que não possuem condições para produzir e
consequentemente exportar produtos que necessitam de tecnologia, então acaba por
criar uma dependência em relação aos países que possuem mais condições para tal,
comprando os equipamentos destes (STRAUBHAAR, 2007).
Devemos considerar as diferenças dentro da América Latina porque o
audiovisual não se desenvolveu da mesma forma nos países da região, como é revelado
no próprio Fundo do DOCTV Latinoamérica, o qual nem todos os países participam.
Assim, a noção de qualidade técnica deve considerar as assimetrias entre os países.
Qualidade passa também pelos produtores, ou seja, indivíduos e sua
subjetividade dentro de um contexto estrutural enquanto agentes que interferem nas
estruturas e são influenciados por elas21. As instituições também conformam
demarcações, como suas bases tecnológicas, ou seja, chegam mais à frente aquelas com
mais poder de tecnologia, como grandes empresas de comunicação, institutos e escolas
que formam produtores e criam produtos. O programa DOCTV Latinoamérica,
enquanto instituição, por sua vez, tem oferecido suporte tecnológico por meio de
contratação de empresa para finalização de filmes para plataformas streamings, por
exemplo.
21

Tal concepção é formulada por Anthony Giddens em A Constituição da Sociedade. Embora esta
pesquisa não trabalhe diretamente com este sociólogo britânico, reconhecemos a importância de sua
teoria da estruturação para os estudos das indústrias de mídias e para as políticas do audiovisual. Ao
entrar em contato com a obra World Television, de Joseph Straubhaar, que substancia fundamentalmente
esta tese, notei que o autor também absorve o trabalho de Giddens, assim como o de Pierre Bourdieu para
aplicação nos estudos das indústrias televisivas. Isso me fez sentir contemplada devido a minha
identificação com ambos os autores. Por isso, nesta tese os dois são referenciados através do trabalho de
Straubhaar (2007).
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Na cena contemporânea, além da Discovery, existem canais como HBO e
plataformas como Netflix com altos padrões de qualidade técnica e de difusão o qual os
documentários latino-americanos ficam sujeitos à competição de audiência. Estes canais
afetam a produção documentária mundial porque introduzem no espaço industrial, de
forma mais ampla, uma maneira de se produzir e determinada visão ideológica de
mundo.
Tão significativa quanto os outros aspectos estruturais, questionamos também
como o programa DOCTV Latinoamérica está atuando para garantir a qualidade de suas
produções.
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3

CINEMAS,

TVS

E

DOCUMENTÁRIOS

LATINO-AMERICANOS:

INTERPRETAÇÕES CONTEXTUAIS

Este capítulo articula as concepções apresentadas no anterior para se aproximar
do âmbito contextual em que está inserido o DOCTV Latinoamérica. O programa não
pode ser estudado sem suas dimensões, que já o tornam bastante complexo, envolvendo
o cinema na América Latina, a TV pública, as movimentações institucionais e de
agentes produtores desde os anos 1960 e o documentário na região latino-americana.
Entendendo que hibridizações nas indústrias dialogam com a proximidade cultural e a
glocalização, articulamos tais noções com a TV e o cinema na América Latina e
consideramos que os documentários do DOCTV Latinoamérica já nascem no campo de
resiliências e desafios resistindo no âmbito dos gêneros de televisão e cinema.

3.1 ARTICULAÇÕES POLÍTICAS E CULTURAIS NO CINEMA LATINOAMERICANO

Nos anos 1930, na época da transição para o sonoro, a produção cinematográfica
fracassou em quase todos os países da América Latina: “Basta ver a data em que o
cinema começa a falar no continente para medir o quanto foi difícil ultrapassar os novos
problemas técnicos, econômicos e estéticos, uma verdadeira barreira do som para as
cinematografias dependentes” (PARANAGUÁ, 1985, p. 39). A indústria conquistadora
de Hollywood avançou mais ainda com a transição do cinema mudo para o sonoro,
desfavorecendo muitos países quanto à técnica (PARANAGUÁ, 1985). Diversas
estratégias foram criadas para desenvolver a indústria cinematográfica na região por
parte de agentes de produção. Isso nos ajuda a pensar sobre as estruturas e práticas
sociais para além do antagonismo de opressão versus resistência, pois existiam
correntes defensoras da industrialização como forma de resistir.
A contextualização dada por Paranaguá (1985) nos oferece pistas da importância
sobre os semelhantes desafios quanto à produção cinematográfica na América Latina
daquela época. Entretanto, considerando as diferenças e heterogeneidades da região,
existiu uma exceção diante das adversidades existentes, pois a Argentina foi o primeiro
país latino-americano que aproveitou de forma imediata a transição para o sonoro,
empreendendo com sucesso diante da mudança em curso (PARANAGUÁ, 1985).
Embora as condições da Argentina não fossem tão diferentes daquelas existentes
no Brasil e no México, no sentido do que foi herdado do cinema mudo, como
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profissionais preparados e infraestrutura, o país se diferenciou com o tango, que serviu
como um veículo para expansão do cinema argentino, dentro e fora do país
(PARANAGUÁ, 1985). As pessoas iam para o cinema para ouvir este gênero musical
de carga identitária nacional, mostrando um público movido pela proximidade cultural e
pela novidade tecnológica do momento.
Nos anos 1940, após a II Guerra Mundial, uma nova cultura cinematográfica se
configurava na América Latina, revelando novas formas em novas práticas
recombinadas. Ao mesmo tempo em que a produção hollywoodiana foi adquirindo
supremacia, houve abertura de cineclubes e o público ia se mostrando aberto para
alternativas e novidades no campo cinematográfico, como indica Mariana Villaça
(2009). Inclusive foi com o surgimento de tais instituições que se acentuou a crítica de
cinema (AUMONT; MARIE, 2004).
Com a Revolução Cubana, a partir de 1959, iniciou-se uma politização do
cinema regional (VILLAÇA, 2009). A partir dos encontros e tentativas de construção de
uma identidade, como também o reconhecimento das diferenças que compunham a cena
da região e suas estéticas revolucionárias, o cinema da América Latina seguiu em busca
de institucionalização dos espaços.
O Instituto Cubano de Artes e Indústria Cinematográfica - ICAIC pode ser
considerado a melhor expressão desse cenário, existindo até os dias de hoje. Evidenciase então uma conjuntura favorável para articulação de realizadores latino-americanos.
Cineastas envolvidos em atmosferas institucionalizadas como ICAIC, a Fundação Novo
Cinema Latino-americano – FNCL e décadas depois a Escola Internacional de Cinema e
TV - EICTV, de Cuba, e outras instituições do cinema brasileiro, argentino,
venezuelano, etc. A criação do ICAIC é marcada por produções como alguns
documentários de Santiago Alvarez e os longas de Tomás Gutiérrez Alea (VILLAÇA,
2009) e nos indicam as novas formas de conceber as lutas entre mercado e produção
simbólica no seio do cinema latino-americano.
O cinema latino-americano esteve dentro de uma configuração artística do
século XX caracterizada por sua vasta produtividade estética, influenciada de maneira
especial pelas mudanças sociológicas e políticas que desencadearam em seu
desenvolvimento histórico (FLORES, 2013). A expansão do sistema econômico
capitalista e as aspirações de modernização presentes nesta nova época foram alguns
dos aspectos que causaram uma modificação nas diferentes manifestações artísticas da
América Latina (FLORES, 2013).
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O nascimento do Novo Cinema Latino-americano, nos anos 1960, poderia
aportar à indústria cinematográfica “variedade, imaginação, história, suporte literário
original e popular, compromisso político e ético, juventude, autocrítica, dureza
expressiva, análises da própria identidade e baixos custos”, nas expressões de Pérez
Estremera (1988, apud DÁVILA, 2013). “Baixos custos” podemos interpretar como um
novo sentido crítico quanto à técnica, numa configuração de resistência à tecnologia. A
vontade de experimentação e renovação e a liberdade de escolher suas histórias, abordar
seus roteiros e estruturar sua narração daquela nova geração de cineastas latinoamericanos foram impulsionadas pela estagnação e baixa qualidade dos produtos diante
de uma indústria cinematográfica precária ou praticamente inexistente (DÁVILA,
2013). Atribuiu-se uma importância ao diretor, numa tentativa de superar os códigos
dos cinemas de gêneros (DÁVILA, 2013).
A crítica de Espinosa era a resistência do cinema enquanto produto para atender
os padrões estéticos e técnicos que vinham se conformando pela indústria
cinematográfica tecnicista. Para ele, a maior tentação que se oferecia ao cinema cubano
naquela época era de converter-se em um cinema perfeito. Enquanto buscava o
verdadeiro sentido da atividade artística, Espinosa criticava toda a ideia conformada
sobre o conceito de cinema de qualidade. Apesar das críticas sofridas naquela época, o
Cine Imperfecto de Espinosa dialogava com as ideias de Estética da Fome de Glauber
Rocha e contribuiu para a ideia de cinema do subdesenvolvimento proposta pelo Novo
Cine Latino-americano (CHRISTOFOLLETI, 2011). Segundo Patrícia Christofoletti
(2011, p.80), o cine Imperfecto seria uma síntese das ideias da época, pois houve “uma
espécie de consenso sobre a associação de subdesenvolvimento econômico com a
precariedade técnica”. Ainda para a autora, eram mecanismos de defesas entre cineastas
autores que pretendiam fazer filmes engajados, porém não tinham financiamentos,
incentivos e técnicas apuradas. A “síntese” e o “consenso” apresentados por
Christofoletti (2011) nos ajuda a enxergar as reorganizações do campo cultural em uma
lógica alternativa à supremacia de um determinado modelo tecnológico de se fazer
cinema.
No

caso

das

nações

menos

desenvolvidas,

dependentes

do

mundo

industrializado para capital, tecnologia, modelos e a maioria dos produtos importados
(STRAUBHAAR, 2007), o cinema seguia o fluxo, tentando superar a conjuntura
desfavorável de dependência. Como apontamos, isso foi visível nos movimentos do fim
dos anos 1960, quando cineastas trabalhavam em condições precárias, gerando as já
citadas estéticas do cinema imperfeito e da fome. Nota-se que, nesta configuração, a
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valorização de temas nacionais estava articulada com uma postura anti-imperialista, o
que influenciou também na técnica e na qualidade das produções.
Vale colocar que os países tiveram suas particularidades contextuais quando
nascia o Novo Cinema Latino-americano. O Nuevo cine argentino, por exemplo, se
originou da crise da indústria cinematográfica argentina ocorrida após a queda de Perón,
em 1955, que levou à quebra dos estúdios desse país durante a ditadura de Pedro
Eugenio Aramburu (DÁVILA, 2013). Dentro do Cinema Novo, Glauber Rocha
defendia que este era um fenômeno da região latino-americana e não apenas brasileiro.
Enquanto o Brasil sofria o golpe de 1964, era lançado Deus e o Diabo na Terra do Sol
(Glauber Rocha, 1964), defendendo uma arte revolucionária, comprometida com a
transformação social e política (ANCINE, 2018).
Demandas tecnológicas foram motivações para cineastas latino-americanos
exercerem suas criatividades muitas vezes contra as imposições da concorrência de
Hollywood, que por sua vez já possuía aparato de tecnologia e com isso poder para
alcançar os públicos. Várias propostas estéticas foram criadas para se contrapor ao
regime industrial estabelecido, que exigia tal poder de tecnologia por parte das
produções.
As movimentações dos cineastas latino-americanos nos festivais internacionais e
escolas de cinema de outros países demonstram que as hibridizações podem ocorrer por
meio de articulações, quando pensamos para além dos produtos, mas também nos
processos e contextos. A trajetória da busca de um Novo Cinema Latino-americano
passou pelo Centro Sperimentale di Cinematografia de Roma, frequentado nos anos
1950 por jovens cineastas latino-americanos que também tiveram como referências de
formação o cinema épico de Sergei Eisenstein, o neo-surrealismo de Luis Buñuel e o
free-cinema inglês (VILLAÇA, 2009).
As características apresentadas pelo Novo Cinema Latino-americano (NCL)
tanto pelos seus traços externos, refletidos pelos baixos custos, quanto pelos seus eixos
temáticos, como desigualdade e pobreza, não se diferenciavam de outras experiências
como o neorrealismo (DÁVILA, 2013). Levando em consideração que os cineastas do
NCL não pertenciam a uma única formação cultural social e hegemônica e sim a
múltiplas formações (DÁVILA, 2013), poderíamos então afirmar que o Novo Cinema
Latino-americano se nutria de uma heterogeneidade de cinemas latino-americanos que
encontraram elementos comuns de suas cinematografias nacionais, conformando em
hibridizações a partir de trocas culturais.
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O Cinema Novo, no Brasil, o Cine Liberácion, na Argentina, e o Cine Rojo22
foram feitos de trocas entre cineastas de centros de produção cinematográficas vigentes
nas grandes cidades latino-americanas (Buenos Aires, Cidade do México, Rio de
Janeiro) (VILLAÇA, 2002). Estes grandes centros urbanos por si só já carregam
vivências híbridas. Por exemplo, Buenos Aires e São Paulo são cidades de fortes
conexões europeias e recebem imigrantes de diferentes etnias do interior do país.
México, por sua vez, tem proximidade geográfica com os EUA. Então podemos pensar
que tal busca por uma identidade cinematográfica latino-americana não se dá apenas
pelo fato da supremacia dos Estados Unidos, mas por uma busca de definição de uma
identidade no cinema que internamente já possuía diversas hibridizações.
Na zona da resistência, estava o comprometimento social por parte dos cineastas
latino-americanos. Embora o Novo Cinema Latino-americano tenha importado, por
exemplo, o referencial da nouvelle vague francesa, a corrente criticava aqueles que se
apropriassem de tal orientação sem algum engajamento social e sem se adaptar com as
particularidades da região, e por isso a crítica aos cineastas argentinos da Generación
del 60 (DÁVILA, 2013). Um indício de que modelos poderiam ser importados, desde
que as produções regionais estivessem articuladas com o engajamento social.
Um exemplo é o do cineasta argentino Fernando Birri, que se mudou para Roma
para estudar no Centro Sperimentale di Cinematografia e voltou para Argentina
trazendo referências do neorrealismo italiano (técnica e política) para a sua terra natal.
Os Inundados (Los Inundados, Fernando Birri, 1962), é uma dos exemplos de tal
influência. Assim é possível afirmar que o Novo Cinema Latino-americano é fruto de
hibridizações estéticas e contextos de produções. Estas trocas tiveram alguns efeitos
positivos, pois alguns cineastas puderam levar seu cinema para a Europa, apresentando
em festivais.
Filmes brasileiros com suas características locais, como O Cangaceiro (Lima
Barreto, 1953), foram premiados no Festival de Cannes, na França, entre outras obras
latino-americanas apreciadas em festivais de todo o mundo. Esta configuração dialoga
com o pensamento de Kraidy (1999), que diz que as comunidades consomem tanto
mídia nacional e transnacional quanto cultura popular. É possível afirmar que o
desenvolvimento do campo de circulação e, consequentemente, de produção de
documentários latino-americanos está relacionado com a cena dos festivais na América
Latina e no resto do mundo. Podemos atribuir ao fato do cinema latino-americano, em
22

Lançado na revista Cine Cubano em julho de 1969 através do manifesto Jovens cineastas, a filmar!
(VILLAÇA, 2008, p. 491).
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especial o documentário, ter ocupado este espaço justamente por ter restrito lugar nas
salas de cinema convencionais. Por isso, a história de movimentações dos cineastas da
região está articulada com a presença dos festivais, a exemplo do Festival de Veneza,
que acolhia e acolhe produções latino-americanas23, como as de Glauber Rocha.
Atualmente, estes eventos continuam sendo importantes e têm se desenvolvido
no que se refere aos seus formatos, como programação, e mais agentes, como
patrocinadores, associações e produtoras, fato que se relaciona com o próprio
desenvolvimento do campo da produção cinematográfica, de um modo abrangente, e
com as hibridizações culturais e estilísticas nos produtos.
Criações de escolas e instituições devem ser consideradas enquanto contextos
nos processos de hibridizações. Não podemos deixar de evidenciar a criação da Escola
Documental de Santa Fé em 1958, pelo já citado Fernando Birri. Embora Birri
expressasse necessidade de realização de um cinema nacional, ele teve uma formação
híbrida por ter sido um realista crítico influenciado pela escola neorrealista italiana do
pós-guerra, como indica Carmen Guarini (2006). A criação do Instituto Cubano de
Artes e Indústria Cinematográfica (ICAIC), por sua vez, foi responsável por mudanças
no documentário cubano, após a década de 1960, segundo Page (2009). O documentário
se tornou ficcionalizado, com recurso ao sentimentalismo e nostalgia, como notaremos
no capítulo cinco, referente à produção cubana No corpo errado (En el cuerpo
equivocado, Marilyn Solaya, 2010).

3.2

FORMAS

HÍBRIDAS

E

APROXIMAÇÕES

NO

CINEMA

LATINO-

AMERICANO: PARA ALÉM DO LOCAL

A Revolução Cubana se constitui como uma referência nas hibridizações
ocorrentes na América Latina, influenciando os filmes da região e fazendo uma nova
revitalização do gênero documentário (PAGE, 2009). Isso frutificou nas mudanças de
perspectivas do ICAIC, instituto que carrega em sua nomenclatura uma proposta de
cinema industrial. As iniciativas de caráter industrialista concebiam a conquista do
mercado local pela própria produção como uma ação política movida pela intenção mais
ampla de confrontação com a cinematografia estrangeira hegemônica, interpretando-a
como uma luta anti-imperialista (GETINO, 1989). Assim, elas se proliferaram durante
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O filme venezuelano Desde Allá (De longe te observo, Lorenzo Vigas Castes, 2015) foi vencedor do
Festival de Veneza em 2015, conquistando o Leão de Ouro de melhor filme. Fonte: EL PAÍS.
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toda a década de 1960, fazendo do NCL uma convergência da vertente industrialista
com a “clandestina” (NUÑEZ; TEDESCO, 2015).
Apesar das diferentes propostas do NCL, com diversas manifestações estéticas
correspondendo às vanguardas europeias daquela época, Silvana Flores (2013) pontua
que, no caso do cinema contemporâneo, os filmes produzidos na América Latina têm
como base os parâmetros de representação e narratividade propostos por Hollywood.
Tal compreensão nos estimula a pensar as hibridizações se manifestando em variadas
ramificações e elas atendem tanto as configurações econômicas, quanto políticas,
sociais e uma diversidade de possibilidades a partir de determinados contextos.
A produção audiovisual na América Latina seguiu um princípio de hibridização,
tanto no cinema quanto na televisão. No cinema, o neorrealismo italiano passou a ser
uma referência para os cineastas, que se inspiravam na forma de fazer cinema e nas
abordagens pela perspectiva da realidade do homem comum, e o estilo construído pela
nouvelle vague24 francesa, que também fazia seus adeptos dentre os cineastas latinoamericanos (VILLAÇA, 2009). Já na televisão, a soap opera influenciou na criação da
telenovela, que foi se transformando e conformando seu próprio estilo. Na atualidade,
há muitos produtos televisivos importados e adaptados para a realidade latinoamericana, como The Voice Brasil e MasterChef Argentina.
Seguindo os estudos de Straubhaar (2007) para a televisão, esta pesquisa
também se ocupou de trazer no contexto do cinema latino-americano estas
transformações e absorções, tanto no cinema quanto na televisão e nas produções
documentárias. A emergência do Novo Cinema Latino-americano é um marco referente
às contribuições dos cineastas latino-americanos ao cinema. No livro Sinergias Visuais
em ficção e documentário da América Latina25, organizado por Miriam Haddu e Joanna
Page (2009), destaca-se a importância do cinema latino-americano para os estudos das
fronteiras entre ficção e documentário.
Segundo Page (2009), a reflexividade, a performatividade e o hibridismo,
comumente associados às produções contemporâneas, também eram características de
muitos filmes dos anos 1920. Como exemplos, a autora cita a reflexividade inovadora
de Dziga Vertov, em 1929, com Um homem com uma câmera e a performatividade
presente em Nanook do Norte, de Robert Flaherty, em 1922.

24

Na tradução, o nome do movimento significa “nova onda”. Foi uma nova estética de cinema criada na
França, em 1958, como reação contrária às superproduções hollywoodianas da época, encomendadas
pelos grandes estúdios.
25
Tradução livre de: Visual Synergies in Fiction and Documentary film from Latin America
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O Cinema Novo do Brasil, parte do NCL, é um exemplo de que dentro de uma
determinada corrente pode existir uma heterogeneidade de estilos, como uma produção
de Vidas Secas (Nelson Pereira dos Santos, 1963) e A Grande Cidade (Cacá Diegues,
1966). Além disso, foram diversos “nuevos cines”, como Nuevo Cine Argentino, Nuevo
Cine Chileno e Nuevo Cine Cubano (DÁVILA, 2013), produtos de hibridizações entre
estéticas de outros países a exemplo do neorrealismo.
Vale frisar que o neorrealismo italiano não influenciou apenas o cinema latinoamericano, mas todo o cinema mundial do século XX e continua no XXI (CHANAN,
2009), tornando os produtos híbridos, por eles também apresentarem características do
seu próprio lugar. Michael Chanan (2009) dá alguns exemplos recentes, como filmes da
China e da Argentina dos anos 1990, do Irã e da Grã-Bretanha, mostrando que o
neorrealismo italiano se apresenta como um fenômeno mundial. O autor acrescenta a
persistência da estética entre os diretores de uma geração mais jovem. Diferentes na
estética dos primeiros filmes em preto e branco dos italianos ou dos lançados depois por
Nelson Pereira dos Santos, a proposta neorrealista ainda permanece em filmes mais
novos, como argumenta o pesquisador.
Os “novos cinemas” como o free cinema inglês, a Nouvelle Vague, os novos
cinemas italiano, tcheco, japonês, polaco ou norte-americano caracterizaram-se pela
heterogeneidade de propostas, discursos e práticas cinematográficas (DÁVILA, 2013).
Dávila (2013) defende que esses novos cinemas se produziram tanto em países onde a
indústria cinematográfica havia alcançado um alto desenvolvimento, como França, GrãBretanha e Estados Unidos, quanto em outros onde ela era tradicionalmente considerada
“periférica” – como Japão, Brasil e Argentina.
Para Chanan (2009) a história da produção cinematográfica é marcada por
possibilidades e experimentações. Os filmes esquecidos, por exemplo, trazem uma
riqueza de natureza experimental que se aproxima do realismo documental. Ainda
segundo o autor, existem filmes que ignoram as normas dos gêneros existentes e, em
especial, a antinomia com a ficção. Criam assim uma nova forma de espaço
representacional, um espaço cruzado entre ficção e documentário que é ambos ou
nenhum. Como exemplo, Chanan (2009) cita o filme mexicano Redes (1934),
idealizado e realizado por Carlos Chávez, considerado “semi-documentário”. Outro
filme é Kukuli (Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama e César Villanueva, 1961), cuja
narrativa encena um conto indígena em um estilo combinando o novo modelo do
documentário etnográfico do pós-guerra e do modelo estabelecido do neorrealismo . De
acordo com o autor, na história do cinema mundial, a América Latina é um local de
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experiência tão fértil quanto outros países e suas partidas estéticas ocorrem com
frequência de forma simultânea ou antes de inovações similares em outros lugares.
No cinema, a concorrência com os filmes de Hollywood estavam se somando à
estagnação criativa e o desencanto do público latino-americano com as produções
nacionais (VILLAÇA, 2009). Por outro lado, com as necessidades e urgências da época,
durante os anos 1980 e boa parte dos anos 1990, ocorreu uma mutação em relação a
novas formas discursivas perceptíveis em circuitos internacionais (PIEDRAS, 2011).
Foi o caso do documentário argentino, cujas produções pareceram ser mais receptivas às
tendências do documentário estrangeiro, mesmo mostrando a marca de um cinema
notado pela história política do país, como indica Pablo Piedras (2011).
De forma organizada, Hollywood se espalhou pelo mundo e influenciou os
padrões de produção de mídias e seus moldes de indústrias de filmes foram se
adaptando, hibridizando e glocalizando com as diferentes formas de se fazer cinema em
outros países. Críticas e resistências ocorreram e continuam ocorrendo, pois, como
vimos, cineastas latino-americanos se articularam para constituir um cinema próprio da
região. Entretanto, no que diz respeito ao desenvolvimento industrial das mídias, o
modelo capitalista dos Estados Unidos se constituiu como um “carro-chefe”.
As ocorrências híbridas desenrolaram-se diante da configuração a qual o cinema
de Hollywood começava a ocupar espaço na região. Foi se conformando um espaço
cinematográfico pelo qual os modos de produção precisaram ser adaptados à indústria
em desenvolvimento e cineastas latino-americanos se articulavam para promover o
cinema da região, hibridizando-se.
As articulações atuais para a produção cinematográfica latino-americana podem
ser interpretadas como foram desenvolvidas na sua história até chegar ao que são hoje,
principalmente nas suas formas híbridas, enxergando suas semelhanças e diferenças
dentro de contextos homogeneizantes da indústria. Tais assimilações facilitam o
entendimento sobre como se dá a dinâmica na atualidade, o jogo no cenário de
indústrias de mídias conformado, pensando que “a hegemonia se faz, se desfaz e se
refaz”, como disse Martín-Barbero (1998).
Capital e experimento estético foram determinantes elementos para o
desenvolvimento rápido do cinema, como argumenta Chanan (2009), defendendo que
tal evolução cinematográfica dependeu de um casamento de conveniência entre estes
dois. O autor infere que o meio influenciou neste avanço sincronizado e as inovações
bem-sucedidas foram incorporadas ao mainstream, como aconteceu com o neorrealismo
italiano.

94

O pensamento de Chanan (2009) serve para refletirmos sobre a dinâmica da
linguagem cinematográfica e como esta se espalha pelo mundo, facilitando a nossa
compreensão sobre a ideia de glocal. Formas globais são adaptadas para conteúdos
locais e cabe considerar eventos que ocorrem na forma localizada e se tornam globais,
tendo como exemplo também o neorrealismo italiano em um viés local e que se tornou
um fenômeno do cinema mundial.
O conceito de glocalização é mais recente em relação aos fenômenos
referenciados, aplicado para as indústrias de mídias atuais, como a Netflix que tem
alcance global e glocaliza seus produtos para alcançar uma determinada audiência, a
exemplo da latino-americana. Mesmo assim ele nos dá uma base para entender as
estratégias utilizadas pelos cineastas de décadas atrás. Assim, podemos compreender
sobre dinâmicas e diferentes formas de articulação e expressão dos cinemas da região.
Como já escrito, os festivais são fatores para o desenvolvimento do cinema
latino-americano no sentido de promover as articulações entre cineastas. Vale indicar
encontros em diversas partes da região, movidos por esses produtores. Assim, os
cinemas saíam de uma perspectiva localista e seguiam em direção a uma característica
mais regional e integracionista.
Assim como os festivais, os encontros faziam parte deste fluxo de articulações
que podemos interpretar para além do dualismo do local e global. Tais eventos
ocorreram via interesses comuns de cineastas e produtores que não se sentiam
absorvidos pelas indústrias de mídias estabelecidas nem tampouco pelas políticas
culturais (ou ausência delas) em seus países. Para se atentarem sobre o cinema mundial
e dentro da região latino-americana e com isso desenvolver suas produções, os
encontros entre produtores foram fundamentais. O Primeiro Encontro de Cineastas
Latino-americanos, em Viña Del Mar, em 1967, emergiu em intenções e projetos como
a Escola Documental de Santa Fé, Novo Cinema Argentino e Novo Cinema Brasileiro
(GETINO, 1989).
Diferentes redes de fluxos e de desafios começaram a se conformar na cena do
cinema latino-americano. Revistas especializadas, como a Cahiers du Cinéma e Positif,
e distintos festivais como Sestri Levante e Pésaro, na Itália, ou Locarno, na Suíça,
tiveram um papel decisivo durante os anos 1960 ao promover e legitimar os novos
cinemas na Europa (DÁVILA, 2013). Filmes de países considerados periféricos, em
algumas ocasiões, alcançaram reconhecimento nacional, quando foram legitimados
nestes eventos, o que Dávila (2013) acredita que talvez tivesse sido mais difícil sem o
êxito precedente nos países europeus.
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Terra em Transe (Glauber Rocha, 1967), apesar de proibido pela ditadura no
Brasil, foi exibido e premiado no Festival de Cannes. Embora os festivais estrangeiros
muitas vezes fossem considerados pouco democráticos e elitistas pelos cineastas latinoamericanos, eles eram considerados espaços de oportunidade, reconhecimento e difusão
internacional do cinema latino-americano (VILLAÇA, 2008).
Para Mariana Villaça (2009) a década de 1960 foi notável para a cinematografia
latino-americana, pois nesse momento a produção, ficcional e documental, se
comprometia com a conscientização política, uso de circuitos alternativos de difusão e
ideias expressas em ensaios teóricos sobre cinema, produzidos também na década de
1970, como Estética da Fome e Estética do Sonho, de Glauber Rocha. São nesses
ensaios que podemos identificar a criatividade individual e coletiva de movimentos
reinserindo suas demandas no campo das políticas cinematográficas. Foram diversos
ensaios e manifestos publicados vinculados às reflexões dos artistas latino-americanos
de outras áreas artísticas (FLORES, 2013).
Vimos na percepção da hibridização que podemos evidenciar as diferenças
dentro de configurações aparentemente homogêneas. No cinema latino-americano,
ocorreram diversas sincronias dentro da heterogeneidade que o constituía. O cineasta
argentino Fernando Birri defendia os fotodocumentários, o cubano Santiago Alvarez
vestia a camisa do “cinema urgente”, Nelson Pereira26, cineasta brasileiro, assumia um
“cinema popular”, o baiano Glauber Rocha um “cinema novo”, os argentinos Fernando
Solanas e Octavio Getino, um “tercer cine” e o cubano Julio García Espinosa um “cine
imperfecto” (VILLAÇA, 2008; DÁVILA, 2013).
Segundo Glauber Rocha (1965), o Cinema Novo não poderia se desenvolver de
forma efetiva enquanto permanecesse marginal ao processo econômico e cultural do
continente latino-americano. Ademais, o cineasta considerava que “o Cinema Novo é
um fenômeno dos povos colonizados e não uma entidade privilegiada do Brasil”
(ROCHA, 1965, apud DÁVILA, 2013). Além de influenciado pelo neorrealismo
italiano, o Cinema Novo teve influência da proposta de conscientização do
documentarismo britânico liderado por John Grierson (SILVA, 2009).
Assim, esses eventos nos mostram um espaço de “internacionalismo proletário”,
para aproveitar da expressão utilizada por Hardt e Negri (2000), quando os autores se
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Nelson Pereira foi um dos nomes lembrados no principal evento do cinema hollywoodiano, a cerimônia
do Oscar, em 2019, na homenagem aos profissionais que morreram desde a última edição do evento. O
que nos mostra mais um caso de evidência de que os campos se comunicam, no sentido que um cineasta
que defendia um cinema popular foi lembrado por um evento internacional que tem como carro-chefe a
indústria cinematográfica dos Estados Unidos.
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referem a articulações de trabalhadores que no mundo lutam pela mesma causa,
independente da nação de origem. No caso do cinema latino-americano, notamos que
estes encontros aconteciam não só com base em identidades nacionais, contudo por
meio das necessidades e desejos comuns dos produtores de cinema latino-americano e
de outros países. Isso nos ajuda a fugir de uma tendência de pensamento localista
exclusivo, quanto a este cinema, e nos auxilia para um pensamento de movimentações
globais e glocais.
Na contramão, o cinema norte-americano ia se convertendo em um oligopólio ao
controlar a produção, distribuição e exibição em muitos países do mundo (CANCLINI,
2005 apud CESÁRIO, 2010). Muitos cineastas latino-americanos procuraram recuperar
o gosto popular recorrendo a narrativas diversas, adaptações literárias, filmes históricos
e comédias que agradassem o grande público (VILLAÇA. 2009). Isso nos revela
adaptações de conteúdos para que o cinema da região alcançasse um lugar diante do
imperialismo de mídia em curso.
Várias populações ao redor do mundo começaram a competir por meio de
estratégias competitivas localizadas, com um senso de conscientização sobre o que
torna um lugar especial, o que lhe traz uma vantagem competitiva (HARVEY, 1990).
Com o audiovisual não foi diferente, pois também teve um tipo de reação para que o
lugar de produção fosse identificado, por meio da construção e sinalização de suas
qualidades peculiares, os aspectos que particularizam a sua região. Assim aconteceu
com as telenovelas brasileiras e as mexicanas, o cinema hollywoodiano, as animações
japonesas e o cinema latino-americano.
Todos esses campos lutaram de algum modo para se estabelecer, para ter seu
lugar no mundo. Alguns se aproveitando das suas vantagens de império, por meio do
poder de tecnologia, outros se aproveitaram de sua capacidade de expansão da
linguagem em um determinado continente ou regiões que compartilham a mesma
língua, como também dos aspectos culturais que atraem suas audiências geoculturais e
linguísticas, como indica a noção da proximidade cultural na dinâmica da indústria
televisiva e cinematográfica.
Quando a configuração geopolítica e geoeconômica dividiu o mundo em dois
blocos, comunista e capitalista, pós-Guerra Fria, o cinema latino-americano foi afetado
porque a unificação das nações comumente chamadas de subdesenvolvidas delineou o
panorama da cinematografia em um viés terceiro-mundista, como nos indica Silvana
Flores (2013). Nessa mesma época, cineastas latino-americanos buscaram aproximações
para além das fronteiras nacionais: “Tratava-se de um interesse em estabelecer uma
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aliança entre as diferentes experiências de renovação cinematográfica implementadas
em vários países da América Latina” (DÁVILA, 2013, p.173). Assim, notamos a ideia
de proximidade cultural enquanto estratégia unida a contextos históricos, políticos e
econômicos.
Foram vários métodos subversivos de produção, de distribuição e de exibição
para desequilibrar as relações de poder no campo cinematográfico, o qual o modelo
hollywoodiano ocupava uma posição hegemônica (DÁVILA, 2013). Com as
ferramentas do Cinema, o posicionamento dos cineastas era em prol de uma revolução
política (DÁVILA, 2013). No contexto de produção documental, houve uma renovação
do documentário estimulada pela Revolução Cubana e a criação do “primeiro território
cinematográfico livre na América Latina” (CHANAN, 2011, p.52). Isso permitiu a
aparição da realização cinematográfica militante que Fernando Solanas e Otávio Getino
consideravam o Tercer Cine (o primeiro seria hollywoodiano, de produção comercial e
industrial, o segundo o cine de autor ou cine de arte enquanto modelo europeu, em
mercados pequenos) (CHANAN, 2009).
O tercer cine consiste em filmes que o sistema como um todo não pode assimilar
por não corresponder às suas necessidades, o que direta e explicitamente propõem
combater o sistema, explica Chanan (2011). Ainda tendo como referência Solanas e
Getino, Chanan (2011) argumenta que este tipo de filme poderia ser encontrado em todo
o mundo, onde houvesse pessoas realizando filmes de oposição que os grandes meios
institucionais não puderam tolerar. Assim, defende Chanan (2011), o tercer cine
floresceu nas margens e foi capaz de desenvolver um modo sui generis de interpelação
política.
Assim, observamos que as configurações de proximidade regional e cultural,
além de se articular com os contextos da época, se associam com os pensamentos dos
cineastas influenciados pela situação mundial e que acabaram desenvolvendo suas
estratégias para que o cinema latino-americano florescesse.
Em referência a Anthony Giddens (1984), Straubhaar (2007) nos chama atenção
sobre os agentes culturais, uma vez que, embora pessoas trabalhem dentro de estruturas,
elas constituem e recriam o que é pensado como estrutura. Tendo como exemplo a
televisão, Straubhaar (2007) nos diz que as suas estruturas requerem edifícios e
equipamentos, todavia a real estrutura é a organização pelas ações das pessoas, em seus
processos produtivos, utilizando os edifícios e equipamentos. Tal referência pode ser
aplicada ao desenvolvimento do cinema na região com ações de agentes culturais que
fizeram as transformações dos modos de produção, como a interação entre cineastas
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latino-americanos e entre cineastas e instituições e festivais. A influência das diferentes
formações de escolas, dentro e fora do continente, favorece a característica heterogênea
do cinema latino-americano.
Cabe então perceber que o cinema latino-americano se desenvolveu com atuação
dos agentes da região, ainda que sob condições precárias em termos de tecnologia em
comparação à indústria de Hollywood. Histórias pessoais de cineastas fizeram história
no cinema latino-americano, como a relação entre o baiano Glauber Rocha e políticos
cubanos e cineastas do ICAIC. Juntos, trocavam cartas e Glauber falava sobre seus
projetos em festivais estrangeiros (VILLAÇA, 2008), revelando uma proximidade entre
o cinema brasileiro e o cubano. Em uma das cartas, Glauber Rocha sugeria a Alfredo
Guevara que o ICAIC organizasse um “Encontro Internacional de Cineastas
Independentes da América Latina” (DÁVILA, 2013). Além disso, foi em Cuba onde
Glauber Rocha encontrou o acolhimento necessário durante o período exilado na
ditadura, como apontam pesquisadores. Isso contribui com o pensamento com o foco
nas manifestações diárias para além da opressão e resistência, frutos dos
relacionamentos interpessoais e com estratégias de proximidades culturais.
Luciana Veras (2017) nos faz enxergar que ao lado de expoentes do Cinema
Novo ou da produção de resistência contra os golpes militares dos anos 1970 figuram
realizadores novos, nascidos já sob os ares da redemocratização. Em ambos os casos,
são cineastas que mergulharam nas assimetrias do continente para conhecê-las e, na
confluência entre passado e presente, vislumbram um futuro com todas as múltiplas
identidades englobadas num “soy latino-americano” (VERAS, 2017). Mostram-nos
então, uma América Latina de tradições e modernidades, como apontou Martín-Barbero
(1998; 2001), um continente heterogêneo e diverso cujos países são próximos em suas
culturas, favorecendo a ideia de pertencimento para quem do continente assistir, por
exemplo, produções do DOCTV Latinoamérica.
A trajetória cinematográfica latino-americana é marcada por conscientizações
políticas, propostas inovadoras e subversivas, o que nos fundamenta para compreender
quais rastros prevalecem nas atuais produções documentárias. As produções expressam
o contexto político, social, econômico e cultural do lugar de onde elas estão emergindo.
As manifestações estéticas foram decorrentes da configuração em que os
cineastas estavam vivendo. Pensando nas adaptações das produções de mídias, todavia é
impossível descartar as marcas trazidas pelos cinemas latino-americanos enquanto
resistências sejam elas culturais, políticas, econômicas e/ou sociais. O processo de
incorporação dos países da região à modernidade industrializada e ao mercado
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internacional (MARTÍN-BARBERO, 1998) pode ter sido um dos propulsores das
manifestações de resistências desenvolvidas na cinematografia latino-americana, em
oposição ao cenário industrial, e geraram formas criativas de articulação como criação
de escolas, cineclubes, instituições e estéticas.
Mesmo com tais transformações, continuavam as desigualdades no mundo do
cinema. Uma pesquisa que teve como foco o Uruguai no contexto de cinematografias
no Mercosul, por exemplo, identificou que, em comparação com a Argentina e o Brasil,
a indústria cinematográfica do Uruguai está se desenvolvendo de forma lenta e ainda
não é uma entidade consistente (FALICOV, 2002). Já o Paraguai, por sua vez, embora
tenha começado a produzir um ou dois grandes filmes por ano, seus níveis díspares em
que operam as indústrias cinematográficas, assim como no Uruguai, em relação aos da
Argentina e do Brasil, refletem as maiores desigualdades entre estes países (FALICOV,
2002). Por isso, iniciativas como o DOCTV Latinoamérica ajudam a dar visibilidade à
produção cinemtaográfica de países como o Paraguai.
No programa, o país produziu filmes criativos como Overava (Mauricio Rial
Banti, 2012). A memória da Guerra da Tríplice Aliança é narrada no documentário.
Overava em guarani significa “que brilha”, referindo-se aos tesouros escondidos no
subsolo do Paraguai, em meados do século XIX, durante a Guerra. A crença popular diz
que os antigos donos desses valores não os devolveram porque morreram de forma cruel
no confronto. O documentário procura não desmistificar a crença, contudo acreditar
nela para registrá-la (DOCTV LATINOAMERICA, 2019). A Guerra da Tríplice
Aliança, que incluiu os países Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai, deixou
reflexos na memória deste país até a atualidade. Assim, a importância de que audiências
de todos os países envolvidos reconheçam este passado como parte de suas histórias.
O Paraguai não participou das duas primeiras edições do programa e estreou na
terceira edição com este filme, mas o país não faz parte do Fundo DOCTV. Já o
Uruguai, país vizinho, esteve e continua presente nas articulações em prol do
audiovisual na América Latina, participando do DOCTV em todas as edições e
contribuindo com o Fundo DOCTV.
Em 1990, Getino chamava a atenção que uma película produzida nos EUA saía
mais barata que outras realizadas, por exemplo, no Peru, que custaria em torno de 80
mil dólares. No EUA, a primeira teria alcance nos circuitos de comercialização mundial,
a segunda carecia de circuitos em seu próprio país. Entretanto, na atualidade cabe
relativizar esta configuração de dependência, com o barateamento dos custos de
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produção e a possibilidade de difusão das obras via internet, que têm viabilizado de
algum modo núcleos de produção em diversos países sem tradição industrial no setor.
Apesar do barateamento, a produção cinematográfica continua exigente para
aqueles produtores que não possuem o capital econômico para garantir qualidade
técnica de suas produções, desfavorecendo países que não possuem condições para
produzir tecnologia e exportar produtos que necessitam destas. Contextos de domínios
de mídias como Netflix, HBO e Discovery, crescentes na região latino-americana
podem acentuar os desafios relacionados à tecnologia.

3.3 TVS PÚBLICAS: RESILIÊNCIAS E DESAFIOS

Enquanto cineastas estavam se articulando para promover as produções
cinematográficas da América Latina e resistindo aos impérios estabelecidos, por outro
lado, empreendedores de radiodifusão estavam se articulando fazendo negócios no
continente, como Goar Mestre. Ele foi um empreendedor cubano de rádio, exilado pela
revolução de Castro e importante por introduzir a televisão a partes da América Latina e
organizar outros empreendedores em escala regional (SINCLAIR; STRAUBHAAR,
2013). Destes, estão incluídos Emilio Azcárraga no México e Roberto Marinho no
Brasil, que fundaram impérios familiares desenvolvidos dentro de corporações de mídia
nacional, dominando seus mercados domésticos, como o Grupo Televisa no México e
Organizações Globo no Brasil (SINCLAIR; STRAUBHAAR, 2013).
Estes são exemplos de hibridizações no campo da televisão, que é parte dos
nossos estudos sobre o programa DOCTV Latinoamérica, importante para pensarmos
em diferentes contextos. Agentes como Goar Mestre, Emilio Azcárraga e Roberto
Marinho nos fornecem subsídios para pensarmos sobre a presença de personagens como
transformadores nas estruturas por meio de relações e práticas sociais e econômicas.
Enquanto algumas pesquisas científicas indicam articulações por parte dos cineastas
com mais características ideológicas e politizadas, outras revelam que agentes
produtores de TVs se voltavam para uma visão empreendedora no sentido de fazer
negócios.
Como indica a literatura empírica, a ditadura no Brasil beneficiou a Rede Globo,
ao mesmo tempo em que fez muitos cineastas recorrerem à televisão como uma forma
de continuar seus trabalhos já que houve censura devido aos conflitos ideológicos,
cassando ou adiando a apresentação de filmes. Surgiu então um novo cenário
audiovisual cujo mercado foi com foco no vídeo e na televisão (SILVA, 2009).
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A nova configuração dos meios de comunicação, de certa forma, empurrou
os cineastas para uma nova realidade audiovisual obrigando alguns deles a
redefinirem seus rumos cinematográficos. Um desses caminhos foi a
televisão. Suas experiências cinematográficas seriam testadas em novelas e
documentários, e os embates técnicos e temáticos que o veículo de massa
provocaria nas obras desses cineastas influenciariam a produção televisiva
nas décadas de 1970 a 1980 (SILVA, 2009, p.48).

Assim como as hibridizações culturais são também frutos de contextos
migratórios, as migrações de cineastas para terrenos como da televisão, se deparando
com novas estruturas e lógicas de produção, favorecem processos híbridos, de trocas
culturais entre agentes influenciando nos produtos, fazendo com que produções como
documentários tomem empréstimos de telenovelas, que telenovelas aproveitem de
recursos do documentário, entre outros múltiplos processos, assim como são as
múltiplas camadas de identidades.
Perceber a hibridização na forma como se desenvolveu a televisão comercial
latino-americana é identificar as reorganizações deste campo, que de algum modo
derrubou um modelo de supremacia estadunidense neste terreno e recriou outros
impérios dentro da região, como indicam Sinclair e Straubhaar (2013). Isso nos ajuda a
entender quando alguns autores, como Martín-Barbero, propõem a reflexão sobre o
pensamento que rompe com a ideia de uma América Latina homogênea e sem
modernização. É preciso reconhecer os reflexos de suas desigualdades e assimetrias por
meio dos impérios de mídas formados em alguns países, que exportaram seus produtos
para aqueles que não conseguiram se desenvolver como tal no setor audiovisual dentro
da própria região.
Gênero mais consumido na América Latina até hoje, a telenovela nasceu como
fruto destas hibridizações. Sua história começou como um exemplo de interação entre
as forças de interesses comerciais estrangeiros e empreendimento nacional, como
apontam Sinclair e Straubhaar (2013). Em termos comparativos, enquanto a telenovela
se configurava na história da TV latino-americana exigindo caras produções, as TVs
não-comerciais nasciam com características estatais tendendo a um perfil mais
educativo, a qual o gênero documentário ganhou mais espaço.
Cabe frisar, no entanto, que no final dos anos 1960, como a TV comercial se
firmava como veículo de massas no Brasil, surgiram experiências significativas na
busca por formatos de documentários televisivos ou jornalismo investigativo
(GONÇALVES, 2006). São trajetórias muito diferentes, quando atribuímos o
desenvolvimento da televisão comercial e do cinema na América Latina, mas não tão
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distanciadas quando pensamos no contexto de indústrias de mídias. Apesar das
telenovelas terem se desenvolvido de um modo particular e o cinema de outro, na
mesma região, quando pensamos em documentários existe uma interação entre cinema e
TV, pois trata-se de um gênero de cinema e de televisão, a exemplo dos filmes do
DOCTV Latinoamérica, que vão para festivais, salas de cinema locais e plataformas de
vídeos e são exibidos prioritariamente nas TVs públicas.
Cabe a articulação da hibridização com configurações econômicas e políticas,
pois muitas transformações no cinema latino-americano, incluindo hibridizações,
ocorreram por conta de fatores econômicos e sociais. Nos estudos envolvendo gênero na
América Latina, a telenovela não pode ser desprezada, pois formou escolhas do
consumidor e, em mão dupla, as produções do sistema industrial de televisão.
Apesar das diferenças entre o desenvolvimento da TV e do cinema na América
Latina, vale pensar a interação entre eles, principalmente no que tange às interferências
econômicas e culturais influenciadas pelos Estados Unidos, desde a inserção dos dois
setores no território até os dias atuais, como a chegada da Netflix, os filmes
hollywoodianos e o modelo comercial da soap opera que, por sua vez, transformou a
indústria televisiva. O cinema foi na prática a primeira indústria de mídia que fez os
Estados Unidos com o passar dos anos ganhar mais força e aprimoramento de mercado
para as outras mídias, como música popular e depois a televisão. Assim, o país se
tornou o maior exportador para o mercado global permanecendo até hoje, mesmo com o
aumento da concorrência em várias regiões do mundo (STRAUBHAAR, 2007).
Em termos de conteúdos, relativamente, poucas indústrias de televisão nacional
na América Latina produziram certos gêneros, tal como séries de ação ou filmes de
longa metragem, de alta qualidade dramática e séries de comédia e outros subgêneros
dentro da ficção de televisão (STRAUBHAAR, 2007). No Brasil, a Rede Globo
consegue produzir muitos programas televisivos, mas como os autores indicam, nota-se
que outros países da América Latina não se desenvolveram muito no audiovisual no
sentido de programas de televisão. Então determinados tipos de produções estão
caracterizando o que tem vindo a ser chamada a Nova Era de Ouro da Televisão
Americana e gêneros e subgêneros estão sendo criados e recriados neste novo contexto
(STRAUBHAAR, et. al., 2019). Ainda segundo os pesquisadores, esta Nova Era de
Ouro Americana foi primeiro, talvez, caracterizada pela HBO na TV satélite e a cabo.
Entretanto, está vindo a ser caracterizada por séries, como as produzidas e distribuídas
pela Netflix.
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Vale pensar na importância das hibridizações que ocorrem nos segmentos de TV
a cabo (e mais atualmente streamings) porque como defende Straubhaar (2007)
permitem a entrada de novos canais no nível nacional, abrindo as portas para novas
expressões musicais e religiosas na Turquia, novas visões políticas em Taiwan, novos
filmes do Brasil e México e notícias de casa para migrantes do mundo todo.
Sobre o audiovisual, enquanto um elemento cultural atravessando diversas zonas
de hibridização, vale a experiência de Kraidy (1999) e sua etnografia no seio do mundo
árabe. Em entrevista com seus informantes, ele identificou, por exemplo, que as
telenovelas mexicanas dubladas em árabe têm sido um popular gênero no Líbano desde
os últimos oito anos e têm se tornado parte de uma “indústria” informal cultural
incluindo roupas, música, fofocas e piadas populares. Para programadores, elas foram
uma viável alternativa em relação às caras produções locais. Além disso, dubladas em
árabe, as telenovelas abrem possibilidades lucrativas para exportá-las para o resto do
mundo arábe (KRAIDY, 1999). Dublagens possibilitam a ampliação dos mercados, pois
assim como a experiência árabe também é o caso das telenovelas mexicanas no Brasil.
Por isso, nesta pesquisa prestamos atenção sobre quais estratégias os documentários
realizados utilizam para ampliar seu universo linguístico, como uso de legendas, no
caso em que personagens falam em outros idiomas ou se eles contratam tradutores em
alguns filmes. Notamos que parte dos documentários disponíveis na plataforma
Youtube tem legendas em inglês, outros têm legendas em espanhol, quando a língua é
indígena ou quando a língua não é bem compreensível para outros falantes. A pesquisa
não identificou documentários dublados do DOCTV Latinoamérica.
É preciso pensar, de forma paralela, que a região latino-americana, sendo em sua
história um espaço de criações e de possibilidades audiovisuais, deve encontrar em seu
diferencial as produções que tornam a região particular, como aconteceu com a ideia de
Novo Cinema Latino-americano décadas atrás. No caso da televisão, as telenovelas
ganharam terreno. Quanto às produções documentárias, em especial para televisão, é
preciso indicar como os produtos estão se expressando, como eles estão se hibridizando
na sua forma e no seu conteúdo, mas também quais são as suas particularidades.
Ao examinar documentários produzidos para TVs públicas, devemos levar em
consideração que eles também estão sujeitos a festivais, gostos das audiências e ao
sistema competitivo provocado pela indústria televisiva e seus impactos na TV pública,
entre outras configurações. Vale considerar as demandas existentes na atualidade quanto
às produções e públicos. Assim, produções como documentários latino-americanos na
cena contemporânea devem cada vez mais se adaptar às transformações que estão
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ocorrendo na indústria midiática como um todo, sem perder suas características
particulares que dão o tom de originalidade de seu lugar.
Documentários latino-americanos conseguiram algum espaço nas televisões
consideradas públicas, muitas vezes com um perfil mais educativo, mas este tipo de TV
também sofre uma marginalização televisiva em decorrência de uma série de fatores.
Então documentários latino-americanos para TVs públicas por si já é um campo de
resistências e adaptações.
Vale indicar o conceito de TV pública compreendido nesta tese, a partir de uma
publicação que reúne os desafios da televisão pública em diversos países, incluindo os
da região latino-americana. O conceito considerado por Alcaraz (2011) também se
articula com os diversos perfis das TVs componentes da Rede DOCTV Latinoamérica:

Consiste em sistemas, dispositivos, canais que, independentemente de seus
conteúdos, surgiram de uma restrição estética, um interesse político, um
objetivo que aponta para o uso social e educacional da tecnologia, do serviço
público com um alcance massivo e são atribuídos a alguma instância do
Estado. Presumimos, pela experiência mexicana, que todos eles dependiam
de seu financiamento do governo e eram instituições da nação. Acontece que
essa definição ficou aquém, porque, por exemplo, no Brasil, existem canais e
redes que não são governamentais e não pertencem ao que se chama de
"campo público" e operam sem fins lucrativos. Além disso, tanto no Brasil
como na Venezuela existem os chamados emissores comunitários, que no
México não existem (ALCARAZ, 2011, tradução nossa) 27.

Relacionados aos desafios de documentários latino-americanos para televisões
públicas da região estão os seguintes fatos. Existe uma estrutura de aproximação entre
as audiências latino-americanas com a televisão comercial, o que pode dificultar o
desenvolvimento das televisões públicas por estarem submetidas à dinâmica estrutural
de mercado televisivo (MAGALHÃES, 2019). A televisão comercial na América Latina
consolidou seu próprio gênero televisivo, as telenovelas, dificultando a concorrência
com TVs públicas no sentido de programação. Toda essa estrutura se constitui como um
enorme desafio para as políticas do audiovisual focadas em desenvolvimento de
documentários latino-americanos para televisões públicas do território.
27

Tradução livre de: Consiste en los sistemas, aparatos, canales que, independientemente de sus
contenidos, han surgido de un apremio estético, un interés político, un objetivo que apunta al uso social y
educativo de la tecnología, del servicio público con un alcance masivo y están adscritas a alguna instancia
del Estado. Supusimos, a partir de la experiencia mexicana, que todas ellas dependían para su
financiamiento del gobierno y eran instituciones de la nación. Resulto que dicha definición se quedo
corta, ya que, por ejemplo en Brasil, hay canales y redes que no son gubernamentales y sin embargo
pertenecen a lo que allá se denomina “el campo público” y operan sin fines de lucro. También, que tanto
en Brasil como en Venezuela hay emisoras denominadas comunitarias, lo que en México no existe
(ALCARAZ, 2011).
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Na arena televisiva, tão determinante quanto o cinema para pensarmos nos
produtos documentários latino-americanos dirigidos para TVs públicas, vale a reflexão
tanto do desenvolvimento das TVs comerciais quanto das TVs públicas na América
Latina no que diz respeito à qualidade. No caso da TV comercial Rede Globo, por
exemplo, esta teve investimento inicial tecnológico dos EUA, como indicam os
pesquisadores Sinclair e Straubhaar (2013). Já as TVs públicas sofreram diversas
dificuldades relacionadas com a instabilidade governamental desfavorecendo-as no
sentido de credibilidade e de investimentos em tecnologia.
A Globo na cena com suas favoráveis alianças políticas tanto foi beneficiada
enquanto Rede, quanto em suas produções, ditando atrações e produtos a serem
desenvolvidos em detrimento daqueles não agradáveis aos seus anunciantes, formando o
gosto das audiências. O regime militar autoritário no Brasil que tomou força em 1964 e
seguiu pelo país até 1985 influenciou no desenvolvimento desta empresa de televisão
por subsidiar a sua infraestrutura (PACE; HINOTE, 2013).
A partir de um determinado modelo de produção, como a telenovela produzida
numa lógica comercial de “superprodução”, no contexto da TV Globo e Televisa, fica
impraticável que TVs públicas, por exemplo, concorram com tais modelos e se
apropriem deste tipo de realização. Segundo Sinclair e Straubhaar (2013), a telenovela é
uma complexa fusão de imperativos comerciais e cultura popular. Para os autores, ela
não apenas tornou parte característica de programação da região latino-americana como
tem emergido como um modelo para importação e competição pelos mercados menos
desenvolvidos em outros cantos do mundo.
A forma como as telenovelas circularam na América Latina também diz sobre
como este tipo de programa de TV conquistou terreno. Profissionais, como escritores e
executivos e vários tipos de produtores e técnicos circulam neste espaço (SINCLAIR;
STRAUBHAAR, 2013). As telenovelas acabaram se espalhando pela América Latina
em parte pela circulação e venda de produtos, como uma precursora do comércio de
formato de programa de televisão (SINCLAIR; STRAUBHAAR, 2013). Nem todos os
países foram desenvolvidos suficientes no audiovisual para criar suas próprias
telenovelas, então a América Latina tambem tornou um dos primeiros mercados
regional/geocultural desenvolvido, em que as telenovelas foram vendidas de forma
extensiva dentro da região (ANTOLA; ROGERS, apud SINCLAIR; STRAUBHAAR,
2013).
Devemos pensar sobre a importância de promover políticas para a televisão
pública e para o cinema latino-americano enquanto um conjunto de ações que dissolvam
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os efeitos dos mecanismos adotados pelas grandes empresas televisivas. Tais políticas
devem se atentar aos efeitos refletidos na programação cultural e nos gostos das
audiências, a exemplo da programação que limita o consumo para outros gêneros.
Martín-Barbero (2001) nos diz sobre a necessidade das políticas culturais de
governo incluírem a televisão, pois esta é um fenômeno cultural assim como suas
produções, além de seus mecanismos de integração ideológica e seu modo de exibição a
partir das preferências comerciais.
Para Ignacio Ramonet (2014), um dos principais objetivos dos produtores de
televisão pública hoje é conservar a missão constante de difundir a cultura, de promover
a identidade nacional, a cidadania, a integração e defesa das línguas nacionais, aspectos
que o autor considera complicados ante a voracidade comercial dos mercados
audiovisuais. Renata de Souza (2014), por sua vez, afirma que o curso rumo à
comercialização dos sistemas televisivos é avassalador e absorve as iniciativas públicas
ou não lucrativas, instaurando uma quase completa hegemonia privada nas TVs
consideradas públicas da região. Já Guillermo Orozco (2014) considera a história da
televisão pública, em particular na América Latina, cheia de grandes fracassos e de
projetos que dificilmente chegaram a consolidar-se, ainda que alguns sobrevivam com
uma existência variada.
A crise de identidade das TVs não-comerciais também se revela a partir da
sucessão de gestores, interferindo nas políticas de programação e na forma de gestão,
pois acabam implantando uma espécie de estilo ou de visão de programação mais
preocupada com a gestão e com o serviço governamental do que com a preocupação
social enquanto instituições públicas (MILANEZ, 2015). Outros elementos agravantes
incidem sobre as tradições das emissoras, como descontinuidade de metas por
mudanças de gestão de governo, casos de corrupção, má administração, além de uma
falta de sedução em algumas de suas programações, mantendo-as na marginalidade
(FUENZALIDA, 1998 apud BIANCO; ESCH; MOREIRA, 2013).
De acordo com Teresa Otondo (2008) tais dificuldades nas TVs públicas da
América Latina estão relacionadas com as contingências políticas e econômicas que
geravam instabilidade contínua e, portanto, uma “má televisão”. Ainda segundo a
autora, as leis não eram garantia suficiente para se ter uma “boa televisão” e, recorrendo
a Jesus Martín-Barbero, nos indica o seguinte:

Jesus Martín-Barbero nos alerta que os países latino-americanos precisam
“como nunca precisaram, da existência clara e operante de uma televisão
pública”, embora saibam que as dificuldades são grandes “na hora de pensar
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a especificidade do caráter público”. No entanto, afirma, as dificuldades e as
especificidades devem ser enunciadas, principalmente quando se quer
“definir o que faz com que a televisão seja pública”. (OTONDO, 2008).

As TVs consideradas públicas da América Latina têm investido em
documentários, materializadas pela TAL (Televisión América Latina), DOCMontevideo
(Encontro Nacional de Televisoras) e a Rede DOCTV Latinoamérica. Por se
comprometerem com uma visão tele-educativa, estruturada por uma “cultura de TVs
educativas/culturais” e pela sua lógica econômica se direcionar para outros tipos de
produtos, a TV pública parece levar em consideração o fato do gênero documentário em
si não ser objeto de compromisso das TV comerciais. Entretanto, as TVs públicas têm
enfrentado adversidades para sua própria sobrevivência.
Apesar das mudanças de cenário quanto à qualidade técnica das TVs públicas,
ainda cabe destacar que dentro da própria América Latina há assimetrias entres estas
TVs, pois nem todos os países se desenvolveram tanto no audiovisual como se
desenvolveram a Argentina, México e Brasil. Estas três nações possuem tradição de
desenvolvimento no setor, o que provavelmente influenciou na qualidade técnica das
suas TVs públicas.
Além dos embaraços de caráter interno entre as emissoras públicas, por
problemas relacionados às diversas mudanças de gestão de governo, elas ainda tiveram
e continuam tendo que enfrentar a concorrência no sistema dominado pelas mídias
comerciais, influentes e concentradas nas mãos de poderosas famílias. Com qualidade
tecnológica inferior às das TVs comerciais, por não ter muitos investimentos, as
emissoras consideradas públicas ao invés de atuarem em regime de complementaridade
com a mídia comercial por meio de sua programação, acabaram sofrendo uma espécie
de “marginalização televisiva”.
O grande desafio dos canais públicos para Ignacio Ramonet (2014), tanto na
Europa quanto na América Latina, deve ser a produção de atrações de qualidade
originais que sejam ao mesmo tempo populares e de alta qualidade com o fim de atrair a
uma audiência que está se afastando da televisão. Para o pesquisador, isto é, ao mesmo
tempo, um tópico de criatividade e de liberdade de expressão cultural e de
financiamento dos entes públicos e o governo, que precisam ter em conta a libertação da
ditadura da publicidade.
Para Guillermo Orozco (2014), a globalização, com tudo o que implica, detona,
inibe e impõe, está modificando de forma significativa a maneira que se produz, se
difunde e se consome televisão, por exemplo. Sobretudo está transformando os modos
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que a televisão e as audiências existem como tais. Segundo o autor, a internet e os
novos dispositivos tecnológicos modificam e ampliam de maneira drástica a relação
possível entre os produtores, os emissores e as audiências. Ele acredita que a mesma
produção televisiva deve realizar-se em um cenário de competência e convergência
mais sofisticado, porque as audiências já não são exclusivas da tela da televisão clássica
e emigram ou interatuam com outras, de modo simultâneo e diversificado.

3.4 DOCUMENTÁRIOS LATINOAMERICANOS E SEUS DESAFIOS NAS
INDÚSTRIAS DE MÍDIAS

A história de resistência do cinema latino-americano não se associa apenas ao
império estadunidense no cinema no mundo, mas também ao império de mídia
televisiva dentro da própria América Latina. Quando olhamos a programação da TV
Globo e outras emissoras comerciais, por exemplo, na prática não vemos documentários
latino-americanos. Programas como Sessão da Tarde, Temperatura Máxima e Corujão,
da TV Globo exibem filmes cuja maioria das produções é ficcional e dos Estados
Unidos. Isso reafirma a problemática dos documentários latino-americanos e, como
consequência, reforça-os na sua condição enquanto gênero de resistência na América
Latina.
Podemos enxergar que este segmento de produção, tanto no campo
cinematográfico quanto televisivo, também tem suas características de resistência no
sentido de sobreviver às transformações impostas pelas indústrias de mídias, que de
algum modo formou um gosto de gênero na América Latina, mais voltado para
telenovelas, no caso da televisão, e para filmes de ficção hollywoodianos, no caso do
cinema, e mais na atualidade para séries ficcionais, no contexto de Netflix. Nesta
configuração, os documentários latino-americanos acabam tendo uma espécie de
desprivilégio no cenário das indústrias de mídias. Segmentamos o gênero para sua
origem de produção (América Latina), porque há canais fora do território voltados para
documentários que alcançam uma audiência mais ampla, como a Discovery, a maior
compradora e distribuidora de documentários do mundo. Assim, os documentários
latino-americanos têm pouco lugar nos espaços mais consumidos pelo grande público.
Por outro lado, é mais comum assistir documentários na TV pública, na TV paga
ou em canais especializados como a Discovery e plataformas streamings como Netflix.
A presença da TV Paga na região é uma dimensão a ser considerada, principalmente
quando relacionamos conteúdos como documentários, nem sempre disponíveis na TV
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aberta. A TV paga cresceu mais lentamente na América Latina e ainda assim atraiu
investimentos de grandes radiodifusoras como Televisa e TV Globo e também
investimentos de outras empresas de mídia como a Editora Abril no Brasil, nos anos
1990 (SINCLAIR; STRAUBHAAR, 2013). Segundo os pesquisadores, isso atraiu
significante investimento outside como companhias que ofereciam opções como CNN e
HBO (SINCLAIR; STRAUBHAAR, 2013). Então, tal dinâmica de crescimento da TV
paga na América Latina com canais como HBO e CNN acaba atraindo produção
documentária estrangeira (no sentido de fora da América Latina), o que afeta a
circulação de documentários latino-americanos.
Compreender a noção de documentário enquanto um gênero diferenciado da
narrativa ficcional também nos ajuda a entender sobre o fato deste produto não ser o
escolhido para compor a cena industrial televisiva, diferente da telenovela na América
Latina. Ficção e documentário são duas tradições narrativas distintas, embora muitas
vezes se misturem, como apontou Fernão Pessoa Ramos (2008). O documentário
caracteriza-se pela presença de procedimentos singulares em relação ao campo
ficcional, como entrevistas ou depoimentos e utilização de imagens de arquivo
(RAMOS, 2008), embora a ficção também agregue em alguns casos fundamentos do
documentário e vice-versa. Um elemento comum à narrativa ficcional é a presença de
personagens, porém os documentários, segundo Ramos (2008), os utilizam para
encarnar as asserções sobre o mundo, enquanto na ficção são temperados com
verossimilhança dando espaço para um leque determinado de ações verossímeis.
Diferente da telenovela, documentário é um gênero que vêm de um acordo entre
realizador e espectador, que estabelecem um “contrato” pelo qual concordam que tais
pessoas existiram, disseram e fizeram tais coisas (SALLES, 2004). Ramos (2008)
complementa a reflexão sobre os gêneros:

Podemos mesmo dizer que o documentário aparece quando descobre a
potencialidade de singularizar personagens que corporificam as asserções
sobre o mundo. Se a narrativa ficcional se utiliza basicamente de atores para
encarnar personagens, a narrativa documentária prefere trabalhar os próprios
corpos que encarnam as personalidades do mundo, ou utiliza-se de pessoas
que experimentaram de modo mais próximo o universo mostrado (RAMOS,
p. 26, 2008).

Vale frisar que documentário e ficção são tradições que apesar de distintas, se
encontram por meio de empréstimos recíprocos de ambos os gêneros e é uma ilusão
separar totalmente os dois tipos de narrativas como se um negasse o outro. A
ficcionalização se manifesta no DOCTV Latinoamérica de várias formas. O filme
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peruano Homens do Maranhão (Hombres del Marañon, Raúl Gallegos de la Piniella,
2007), é um documentário ficcionalizado. A ficcionalização é um recurso utilizado para
contar em uma visão paisagística panorâmica a vida “real” ali presente, quando a
gaivota narradora pousa nas comunidades.
Segundo Ramos (2008), a ideologia contemporânea foi criada na desconfiança
da representação objetiva do mundo e na desconfiança da consistência do sujeito que
assume a voz do saber sobre o mundo. Assim, o autor conclui que a narrativa que se
locomove com naturalidade nesse meio sofreu carga crítica.

Na medida em que se propõe a estabelecer asserções sobre o mundo
histórico, o documentário está lidando diretamente com a reconstituição e a
interpretação de um fato que, no passado, teve a intensidade de presente. A
reconstituição, ou interpretação, poderá ser valorada positiva ou
negativamente. A noção de verdade, muitas vezes se aproxima de algo que
definimos como interpretação (RAMOS, p. 32, 2008).

Enquanto gênero, o documentário não é um caso de sucesso na América Latina,
comparado à telenovela. Assim, podemos notar que o desenvolvimento de um
determinado gênero influencia na marginalização de outro, o que acentua também suas
características de resistência.
Há também de considerar a concorrência com canais especializados em
documentários e aqueles atuantes com o segmento. Documentários destas empresas
estão alcançando o globo, contribuindo para o alcance de produções qualificadas e de
diferentes temáticas e educativas para a sociedade, porém, em outra perspectiva,
continua o império de mídia dos Estados Unidos, sobre produções e circulações do
gênero documentário:

A produção documental é um pouco menos dominada por alguns produtores,
mas os Estados Unidos (PBS, Discovery Channel, History Channel, National
Geographic), Reino Unido (BBC, Granada, Channel Four) e Japão (NHK)
produzem ou estão, pelo menos parcialmente, envolvidos na coprodução de
muitos dos documentários que alcançam a circulação global. Em
documentários, têm havido uma notável tendência em direção à coprodução
entre um ou mais dos principais produtores globais, emissoras de outros
países, empresas independentes de produção (Hoskins, McFadyen, & Finn,
1997). Os canais documentários são notáveis pelo grau em que eles
encontraram um novo segmento de audiência em satélites transnacionais e
televisão à cabo. Famílias de classe média - muitas vezes as mais capazes de
pagar TV por assinatura, satélite ou serviço a cabo - receberam esses canais
com entusiasmo. Uma audiência latente entre pessoas mais pobres aguarda o
momento em que os canais se tornam acessíveis. Letalien (2002) descobriu
pais na favela do Rio de Janeiro que valorizaram o Discovery Channel
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Vale entender que os grandes canais também atuam com segmentação do
gênero. Ramos (2008) considera que documentários destes canais podem ser
encontrados em sua diversidade, dentro de produções da BBC, sobre fatos históricos na
programação da History Channel, sobre o mundo animal na programação do Animal
Planet e nas mais sofisticadas, do National Geography (RAMOS, 2008). Entretanto,
Ramos (2008) atenta que, apesar da diversidade, existe um tom não autoral e
uniformizador na narrativa documentária dos canais a cabo, formando o veio dominante
do documentário contemporâneo (RAMOS, 2008).
Esta observação de Ramos (2008) nos faz pensar que os documentários do
DOCTV Latinoamérica estão seguindo um contrafluxo em relação a produções de
grandes canais considerados “homogêneos”, por eles serem produtos oriundos de
liberdade autoral, conformando a heterogeneidade e a diversidade da produção
documentária latino-americana.
Ainda com base na reflexão de Ramos (2008), devemos considerar os
oligopólios de mídias neste terreno. CNN, Discovery, e HBO, por exemplo, por terem
alcance global e impacto do público (STRAUBHAAR, 2007), acabam determinando
seus documentários como padrões globais. Modelos de documentários como da
Discovery e da BBC, por exemplo, são na prática legitimados cientificamente, se
pensarmos em uma lógica da midiatização da ciência (HJARVARD , 2012).
Vistos desta forma, cabe o reconhecimento destes canais enquanto meios de
comunicação desempenhando um papel na produção e difusão de conhecimento, porém
cabe atenção sobre o afunilamento exercido por quem está promovendo tal difusão, em
detrimento de produções não reconhecidas pelo mainstream das indústrias de mídia. E
por isso, criticamente, não podemos atribuir a estes modelos as características de
padrões globais, nem comparar as produções do DOCTV Latinoamérica a tais formatos,
28

Tradução livre de “Documentary production is somewhat less dominated by a few producers, but the
United States (PBS, Discovery Channel, History Channel, National Geographic), the United Kingdom
(BBC, Granada, Channel Four), and Japan (NHK) produce or are at least partially involved in the
coproduction of many of the documentaries that achieve global circulation. In documentaries, there has
been a notable trend toward coproduction between one or more of the major global producers,
broadcasters in other nations, and independent production companies (Hoskins, McFadyen, & Finn,
1997). The documentary channels are notable for the degree to which they have found a new audience
segment in transnational satellite and satellite to-cable television. Middle-class families—often those
most able to afford pay-TV, satellite, or cable service—have greeted these channels with enthusiasm. A
latent audience among poorer people awaits the time when such channels become affordable. Letalien
(2002) discovered parents in a Rio de Janeiro favela (slum) prized the Discovery Channel because it was
both educational and enjoyable for their children”.
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como se aqueles fossem para serem seguidos para alcance global. Ao contrário,
devemos compreender que o fato dos estudos apresentarem as hibridizações nas
indústrias de mídias enquanto estratégias para alcançar as audiências, significa que estas
estão mais abertas a produções diferenciadas e criativas.
O crescimento dos serviços de streamings em detrimento da TV aberta revela
que o público está preferindo consumir outros tipos de produtos e está disposto às
novidades de programas, o que podemos interpretar que também reflete nas inovações
dos documentários. Com o desenvolvimento das plataformas streamings, produções
cinematográficas não estão sendo realizadas apenas para televisão ou telas de cinema.
Elas estão sendo pensadas para onde estão ocorrendo interações entre as duas
linguagens, como a Netflix e Amazon Prime, Vimeo e Youtube, somente citando as de
maior alcance mundial.
A configuração explanada neste tópico mostra diversos desafios envolvendo as
produções de documentários latino-americanos, em contextos de TVs comerciais, salas
de cinema, plataformas imperialistas, canais pagos, etc. Ainda que não seja o objetivo
principal do DOCTV Latinoamérica levar documentários para estes canais e sim para as
TVs públicas, cabe aqui dizer que se o objetivo da iniciativa é situar produções latinoamericanas no mercado mundial deve-se pensar nestes cenários de indústrias de mídias.
Quanto à qualidade técnica, este quesito se constitui como um desafio para tais
produções. Assim, estas terão que se adaptar para atender às demandas globais,
colocando os documentários latino-americanos não mais naquela condição de
precariedade técnica como forma de contestação e situando-os no mesmo patamar de
qualidade para alcançar uma audiência mais ampla no mundo.

3.4 AS POSSIBILIDADES NO DOCUMENTÁRIO LATINO-AMERICANO

Um dado que chama atenção nos documentários produzidos pelo DOCTV
Latinoamérica são documentários politizados, que apresentam diversidade de
tendências. Um dos filmes que compõem a diversidade documental engajada
socialmente no programa é o Fora de Campo (Fuera de Campo, Hugo Giménez, 2014),
no qual impasses relacionados com a terra são denunciados. Da quarta edição, o
documentário volta ao lugar de um massacre entre camponeses e forças do estado
paraguaio, a partir de uma ordem de despejo em 15 de junho de 2012. As imagens
mostram a dor e ausência para aqueles que sobreviveram ao ocorrido (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019). O problema da distribuição da terra não é recente, é de
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ordem global e vale considerarmos as particularidades históricas e da atualidade de cada
local.
De acordo com Chanan (2011), há uma grande variedade de estilos e abordagens
para questões políticas no novo documentário que varia de uma agitação anticapitalista
furiosa, como defesa dos direitos humanos à melancolia pós-moderna. É o caso dos
filmes que participam do DOCTV Latinoamérica como o documentário panamenho
Caos na cidade (Caos en la Ciudad Enrique Pérez Him, 2012) e o equatoriano A bisavó
está com Alzheimer (La bisabuela tiene Alzheimer, Iván Mora Manzano, 2012).
Enquanto Caos na cidade aborda sobre embaraços urbanos causados pelo ideal de
desenvolvimento mais voltado para o lado econômico ao invés do humano, A bisavó
está com Alzheimer é sobre a importância das buscas das memórias familiares (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019).
Apesar de Chanan (2009) considerar a liberdade do documentário fora da
televisão, é possível identificar produções para a TV que de algum modo desfrutam de
tal liberdade, como o sistema proposto pela iniciativa do DOCTV Latinoamérica. Há
diversidade autoral, consequentemente somada a múltiplos estilos, promovida pelo
programa e por seus realizadores. Lembramos que tal diversidade se explica também
pela heterogeneidade do cinema na América Latina, com tradições semelhantes e ao
mesmo tempo distintas na cinematografia como, por exemplo, os modos de explicar o
mundo histórico argentino (PIEDRAS, 2011) e a ficcionalização no documentário
cubano. Em um dos documentários cubanos do DOCTV Latinoamérica, No Corpo
Errado, se recorre à ficcionalização com um menino ator, que encena que quer se vestir
da forma convencional utilizada para o sexo feminino, para tratar do universo infantil
do personagem Mavis, uma mulher transexual.
Documentários como Uma fronteira, todas as fronteiras produzido por meio do
DOCTV Latinoamérica por apresentar um tom mais crítico e sensível em relação a
outras produções dos Estados Unidos, que trabalharam o mesmo assunto, são
importantes para registrar a memória da atualidade. Os temas da migração e imigração
têm sido presente na imprensa internacional, atingindo escalas de local ao global.
Muitos imigrantes têm morrido no mar e em terra, em busca de uma vida melhor. Uma
fronteira, todas as fronteiras corresponde a estas audiências interessadas nestes
assuntos, pois filmes de migrações têm estado presente em outros mercados e festivais.
Segundo Piedras (2011), o documentário foi definido como "discurso de
sobriedade"

devido à sua estreita ligação com disciplinas que habitualmente

construíram seus conhecimentos com pretensões de cientificismo, racionalidade,
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sistematicidade e objetividade, como economia, história, sociologia e antropologia.
Durante o século XX, tornou-se um veículo privilegiado para o qual vários cineastas e
instituições vieram a explicar o mundo, a história e as múltiplas circunstâncias que
tornam a vida e o desenvolvimento dos homens e das sociedades as quais eles se
inscrevem e se relacionam (PIEDRAS, 2011). Referindo-se a Michael Renov (1993),
Piedras (2011), infere que se no documentário anterior predominavam as funções de
registro, preservação e persuasão, o novo documentário recorrerá com frequência a
estratégias analíticas ou interrogativas e, sobretudo, a procedimentos expressivos. Cabe
destacar que estão surgindo produções híbridas com propostas inovadoras, como o
documentário mexicano original da Netflix Passarinheiros (Birders, Otilia Portillo
Padua, 2019) que, embora seja uma produção desta plataforma streaming dos Estados
Unidos, é realizado por uma diretora mexicana, que mostra ambos os lados da fronteira
onde pessoas cuidam dos pássaros que a atravessam.
As plataformas streamings estão cada vez mais trazendo novidades no campo e
documentários engajados. Para além da Netflix, há plataformas específicas contribuindo
com tal cena de fornecer documentários atuais e produzidos de forma independente e
autoral. Uma delas é a Guidedoc, especializada em documentários premiados em
festivais, que fornece filmes do segmento premiados no Oscar, Cannes, Amsterdã,
Visions du Réel, Sundance, Berlinale e novidades deste tipo de produto. Entretanto,
muitos dos documentários desta plataforma em especial não têm legenda e dificilmente
veremos filmes desta natureza dublados, o que carece de adaptações para atingir
públicos que queiram consumir documentários selecionados.
O envolvimento social também pode ser responsável por mudanças num
determinado modo de se produzir para um cineasta e até numa revolucionária mudança
na forma de se fazer um determinado gênero. Uma ilustração de uma revolução estética
e do gênero documental, que se articula com o engajamento social, pode ser observada
em Cabra marcado para morrer (Eduardo Coutinho, 1984). Iniciado na década de 1960
e gravado na forma de uma narrativa ficcional baseada no assassinato de um líder
camponês, o filme passou por uma completa transformação. Surgiu de fato outro filme,
que se tornou um documentário, antes de ser lançado em 1984, um ano antes da abertura
democrática brasileira (PAGE, 2009). A nova estética Coutinho se desenvolveu então
baseada em uma série de encontros filmados com seus atores, introduzindo um nível de
reflexividade e um reconhecimento da performatividade do documentário, elementos
que tornaram-se marcas de sua carreira no cinema (PAGE, 2009). Assim, por meio do
engajamento social, Coutinho mudou a forma de se fazer documentário com uma
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estética própria e tornou-se uma das referências do documentário latino-americano. Em
Boca do Lixo (Eduardo Coutinho, 1993) e Babilônia 2000 (Eduardo Coutinho, 1999) é
possível notar o desenvolvimento da estética de Coutinho por meio da imagem dos
filmes e a consciência de seus personagens das imagens estereotipadas de pobreza e
comunidade vendidas pela mídia, enfatizando a natureza performativa de sua interação
com o diretor (PAGE, 2009).
Há de considerar as contribuições de Eduardo Coutinho e outros cineastas para a
televisão por meio de suas produções cinematográficas. Um exemplo é o documentário
Teodorico Imperador do Sertão (Eduardo Coutinho, 1978). O documentário foi
elaborado para o Globo Repórter, uma atração semanal de reportagens da TV Globo
existente até hoje (SOBRINHO, 2013). No ar em 1978, década considerada de expansão
da televisão brasileira, o Globo Repórter para Ramos (2008) é uma confluência entre
reportagem e documentário. “Esse programa possui interesse para nós não só pelas
questões formais que suscita, mas também por sua dimensão histórica para o
documentário brasileiro” (RAMOS, 2008, p. 60).
Antes de se tornar o Globo Repórter, a iniciativa, que tinha como meta a
produção documentária com temática brasileira, se chamava Globo-Shell , nome que se
relacionava com a logomarca do patrocinador Shell (SILVA, 2009). Em 1971 começava
a série de produções, com a estreia do documentário sobre a Transamazônica, dirigido
por Hélio Polito e a cada duas semanas foram apresentados filmes do gênero sobre arte
popular, habitação, esporte, entre outros, com nomes reconhecidos como Paulo Gil
Soares, Domingos Oliveira e Fernando Amaral (SILVA, 2009).
Heidy Silva (2009) acredita que com a repercussão que teve na mídia, o
documentário ganhou um tom nobre, porque antes de fazer parte da grade de
programação de uma televisão, o documentário era visto apenas em escolas, centros
acadêmicos ou reuniões clandestinas de partidos de esquerda e de membros dos
movimentos populares. Com a visibilidade no Globo Shell (nome anterior do Globo
Repórter), o gênero passou então a ganhar as telas da televisão e mobilizava os
telespectadores, as universidades, as escolas e as associações que poderiam conhecer
um Brasil em parte desconhecido dos grandes centros. Assim, nesse momento, os
cineastas ganharam notoriedade, pois todo mês eram destacados nas manchetes dos
jornais e revistas (SILVA, 2009).
As adaptações que possivelmente os documentários foram experimentando, a
partir de sua inserção em espaços televisivos comerciais como a Rede Globo, foram
parte de processos de hibridizações em que, como interpretamos no capítulo anterior,
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nem sempre será somente a lógica da dominação, hegemônica, mas também feita de
influências de cineastas documentaristas na televisão.
Na história, segundo Ramos (2008), o documentário surgiu nas beiradas da
narrativa ficcional, da propaganda e do jornalismo: “A frase clássica de Grierson define
o documentário como ‘tratamento criativo das atualidades’” e o nome contemporâneo
da forma narrativa “atualidades” é reportagem (RAMOS, 2008).
Os exemplos expostos referentes às transformações na televisão e o diálogo com
o cinema e o gênero documentário são para ilustrar diferentes caminhos de
hibridizações no terreno das indústrias de mídias, não só motivadas por estilos,
formatos, mas por configurações políticas, econômicas, sociais conformando em
hibridizações culturais.
Um documentário latino-americano hoje além de apresentar aspectos globais no
sentido de qualidade técnica em um modelo compatível com padrões exigidos pela TV e
festivais ou apresentar aspectos de uma cultura global (às vezes na música, na temática
ou na paisagem urbana), ainda devem trazer seus aspectos mais locais, na originalidade
de sua estética, de seus conteúdos, da história cinematográfica e de suas origens por
meio de referências. Isso seria mais próximo de um produto “glocalizado”, uma
tendência de mercado, como se evidencia em obras de ficção exitosas como Bacurau
(Kleber Mendonça Filho, 2019).
No DOCTV Latinoamérica muitos filmes se aproveitaram das paisagens naturais
onde se passam as cenas para enriquecer a estética das produções, principalmente por
meio da fotografia e da luz natural. Podemos até dizer que este tipo de investimento nas
belas paisagens faz com que os filmes se aproximem dos documentários de natureza,
ocasionando em uma relativa proximidade deste sub-gênero documental, que ocupa
privilegiado lugar nos canais e plataformas mais reconhecidos no mundo.
Além da estética e da qualidade, há glocalização de temáticas de documentários
disponíveis em plataformas como Netflix, como O Peso do Silêncio (The Look of
Silence, Joshua Oppenheimer, Dinamarca/Indonésia/Noruega/Finlândia/Reino Unido,
2014). O filme é voltado para um conteúdo de ordem mundial, o expurgo anticomunista
que ocorreu em diversas partes do planeta com assassinatos em massa, mas traz uma
realidade local da Indonésia, onde se estima que 500.000 pessoas tenham morrido. Vale
apontar que consideramos a temática da ditadura enquanto global porque, embora seja
um passado sangrento da América Latina, muitos países no mundo ainda convivem com
tal regime, totalizando 49 nações (SANT’ANA, 2018). Alguns produções DOCTV
Latinoamérica também têm investido na temática. De forma expressiva, o passado de
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ditadura, vivido na América Latina, é o tópico mais comum nos filmes unidos pela
proximidade histórica no DOCTV Latinoamérica, apresentado em cinco filmes de
quatro países da região.
A produção e a circulação documental também têm acompanhando assuntos em
pauta na mídia. Bastou acontecer um fenômeno como um grande incêndio na Amazônia
que a Netflix colocou na plataforma o documentário franco-brasileiro Amazônia
(Thierry Ragobert, 2013) e outros filmes em torno do ambiente devido a Greve Global
pelo Clima, como o documentário britânico Oceanos de Plástico (A Plastic Ocean,
Craig Leeson, 2016).
Embora os documentários do DOCTV Latinoamérica levem um pouco mais de
tempo para serem exibidos, envolvendo a chamada, processo de seleção, produção e
exibição, nota-se que eles também estão acompanhando assuntos na pauta global,
muitas vezes até mais adiantados no tempo em relação aos assuntos que estão no auge.
Por exemplo, Uma fronteira, todas as fronteiras é de 2009 e, embora a questão do muro
seja já de décadas, o assunto voltou ao topo com a proposta de Donald Trump em
aumentá-lo, quando no final de 2018 o presidente entrou no shutdown (paralisação do
governo nos EUA) demandando apoio político e econômico para a construção.
Outros filmes do DOCTV Latinoamérica também trazem propostas engajadas,
que continuam em pauta na mídia, como a necessidade de preservação da Amazônia,
demandas indígenas, entre outros assuntos. Nos filmes do DOCTV Latinoamérica, os
povos indígenas são representados como aqueles que equilibram o meio ambiente. No
documentário argentino Pupila de mulher, olhar da terra, a indígena mapuche Moira
Millan entrevista outras mulheres indígenas. Uma delas é uma guarani que vive na
região das Cataratas de Foz do Iguaçu e faz uma denúncia de que tal empreendimento
turístico roubou toda a paisagem do seu povo. Um dos personagens do filme boliviano
Quinuera (Ariel Soto, 2014) faz uma crítica sobre o mau uso da terra. Na aldeia Pett, na
Guatemala, indígenas praticam o Chibal para se alimentarem, uma tradicional prática de
caçar pássaros em O vôo do Azacuán, filme que um dos planos mostra uma abelha na
flor sinalizando um possível equilíbrio ambiental na comunidade.
A grande maioria dos filmes do DOCTV Latinoamérica não são produzidos por
cineastas indígenas, mas alguns têm em sua direção descendentes de indígenas e
atuação em co-produção com indígenas, como Moira Millan, de Pupila de mulher,
olhar da terra. Alguns documentários abordam sobre os mapuches, como este último,
outros trazem tradições e demandas de povos guaranis, pehuenches, maias, além de
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manifestações culturais indígenas, como filmes bolivianos que já são marcadamente
indígenas no sentido fenotípico e cultural.
Iniciativas de ONGs se articularam com políticas como o Cultura Viva - Pontos
de Cultura, que ofereciam equipamentos audiovisuais para produções realizadas por
comunidades, como as indígenas, quilombolas e de periferias. O gênero documentário
chegou mais próximo às comunidades, por meio de suportes de realização, como apoio
a agentes culturais que se tornaram produtores de filme com acesso a uma câmera de
filmar. Isso impulsionou que comunidades com acesso aos meios digitais, começassem
a sentir o desejo de falar de suas vivências, produzindo suas próprias histórias. Críticas
às empresas e às instituições públicas são constantes nos documentários do DOCTV
Latinoamérica, como no brasileiro Guataha, que critica o Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA e o Ministério do Meio Ambiente do Brasil.
No caso do documentário latino-americano, para que ele chegasse a sua
condição atual, existiu uma estrada cujo caminho passa pelo comprometimento,
criatividade e outras manifestações para além das telas. Muitos diretores latinoamericanos optaram por parodiar as narrativas formuladas pelo cinema industrial
hollywoodiano ou inserir seus trabalhos nas margens entre gêneros, como uma forma de
política cultural de oposição (PAGE, 2009). Uma das formas de atuar de modo político
com a hibridização entre gêneros foi através da relação entre o cruzamento da ficção e
documentário em filmes que expõem sobre fronteiras entre países (PAGE, 2009).
Exemplos de produções sobre migração, pós-nacionalismo e exílio, segundo a autora,
têm sido a forma mais privilegiada de expressar a hibridização da cultura na América
Latina.
Alguns filmes têm explorado sobre a fronteira entre México e Estados Unidos,
algo ocorrendo em formas mais recentes na década de 1990 fugindo dos estereótipos e
rumo mais a temas de encontro e intercâmbio cultural, a redefinição de identidades e
práticas culturais e se concentrando menos no fato geopolítico (PAGE, 2009). Um filme
apontado pela pesquisadora Maza Pérez é o de ficção El jardín del Edén, de María
Novaro, com uma inclinação antropológica com ideias presentes de Néstor García
Canclini sobre Tijuana, publicado em Culturas Híbridas (PAGE, 2009). Filmes do
DOCTV Latinoamérica também tem se apresentado em tal perspectiva, como o filme
Uma fronteira, todas as fronteiras (2010).
As transformações do espaço global,

em especial os cenários urbanos,

impactaram nas imagens dos filmes. Page (2009) nos diz que processos de
modernização, midiatização e globalização impactantes no espaço físico urbano têm
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promovido o desenvolvimento de regimes visuais específicos como uma resposta crítica
a uma resultante crise de representação. Segundo a autora, alguns pesquisadores
identificaram as contribuições do cinema latino-americano ao apresentar estas
mudanças.
Com o desenvolvimento tecnológico, a tendência dos documentários talvez seria
de trabalhar com imagens com alta resolução, mostrando a evolução cinematográfica
nesse sentido (PAGE, 2009). Mas o que Page (2009) tem notado é uma proposta
diferente nos filmes latino-americanos, no que se refere à relação entre o digital e
imagens analógicas. Ao estudar a estética híbrida das produções, ela analisa diferentes
formas de tecnologia visual (fotografia, projeção de slides, métodos iniciais de
animação, imagens em preto e branco, analógicas e digitais). Demonstra assim, a
interação de velho e novo, passado e presente, complicando qualquer modelo linear de
evolução do cinema (PAGE, 2009).
Tal configuração também é perceptível nos filmes do DOCTV Latinoamérica,
com imagens que mesclam entre passado e presente, a partir de estratégias de
tecnologias. Um exemplo é o filme 1,2,3... Dançar!, que mesclou imagens analógicas e
digitais em curtos trechos da obra conduzindo o telespectador ao passado e trazendo-o
de volta ao presente.

Imagem 1 - frames de 1,2,3 ...Dançar! À esquerda imagens de arquivo, à direita imagens realizadas pelo
filme

Fonte: Filme 1,2,3... Dançar!

No documentário cubano A Ilha e os Signos (La Isla y los Signos, Raydel Araoz,
2014)29, foi possível ver recursos de animação adotados para contar a história, poesia e
prática do artista cubano Samuel Feijóo, que tratava sobre a temática da natureza e o
homem do campo. Além de animações, este documentário utiliza cenas antigas de um
filme de Júlio García Espinosa, que era amigo de Feijóo.

29

A Ilha e os signos não está disponível na íntegra. Foi possível ver que o documentário faz uso da
animação por meio de seu trailer e de um trecho de 7min37s do filme.
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Imagem 20- Frames de A Ilha e os signos

Fonte: Filme A Ilha e os signos

Por todas essas significâncias de propostas e transformações, o cinema latinoamericano supera a antiga imagem associada a “filmes de países do terceiro-mundo”.
Para Chanan (2009), ele não é apenas uma vertente regional do cinema mundial, com
suas próprias particularidades culturais e tampouco corresponde bem à imagem ampla
difundida do subdesenvolvimento como uma condição na qual os países da periferia são
retidos pelas suas experiências de colonialismo e neoimperialismo. Pelo contrário,
Chanan (2009) considera a América Latina como um local de experiência tão fértil
quanto os países de outros continentes. Além disso, segundo o autor, como a cultura
cinematográfica é global em seu alcance, as mesmas correntes e preocupações se
repetem entre os observadores distantes, que adotam semelhantes métodos e estratégias.
Assim, é preciso estarmos atentos às novas propostas e referências que este cinema nos
propõe.
Um crescente interesse em teorizar as semelhanças e diferenças entre ficção e
documentário foi se desenvolvendo por parte de pesquisadores. O documentário estava
crescendo na crítica acadêmica (PAGE, 2009) e vários autores apresentavam propostas
para defini-lo na cena cinematográfica. Bill Nichols sustenta que ficção e documentário
operam com referência a uma “realidade” que é uma construção (PAGE, 2009).
Michael Renov, com o fim de estabelecer o significado do documentário para uma
investigação mais ampla sobre a representação em geral, enfatiza suas características
comuns com a ficção (PAGE, 2009). Outros teóricos optaram por se concentrar nas
qualidades distintivas do documentário

enquanto agência social e sua relação

privilegiada com o real (PAGE, 2009). Carl Plantinga, por exemplo, argumenta que o
filme de não ficção esconde uma série de dispositivos retóricos por trás de uma
reivindicação de transparência e objetividade (PAGE, 2009). Stella Bruzzi, por sua vez,
se recusa a postular qualquer reivindicação de objetividade por parte do documentário
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preferindo entender que o documentário está entre a busca pela autenticidade e a
impossibilidade desse objetivo, tensões que ela considera estarem inseridas no pacto
entre documentário, realidade e espectador (PAGE, 2009).
No filme Homens do Maranhão, por exemplo, há muitas encenações, com
brincadeiras entre crianças, tornando o filme também próximo da zona etária infantojuvenil, com recursos ficcionais como a gaivota narradora, produto de recurso de
animação. Proposta de diversidade na coletânea DOCTV Latinoamérica está presente
também em Conquistando o Forte. Enquanto recita a história contada desde a metade
do século XX, os meninos do povoado de Juan Griego representam o universo infantil
na narrativa que possui diversos recursos como plasticidade, figurino, teatro e
animação.
O contexto político influenciou nas transformações estéticas e Cuba é um dos
exemplos enquanto um local privilegiado de experimentalismo cinematográfico, em
enfrentamento à hegemonia de ficção de Hollywood, como o estilo exploratório do
cinema imperfeito de García Espinosa (CHANAN, 2009). O noticiário e o documentário
começaram a desenvolver novas formas de lidar com a realidade em rápida mudança
(CHANAN, 2009). Filmes como Memórias do subdesenvolvimento (Memorias del
subdesarrollo, Tomás Gutiérrez Alea, 1968) é um dos exemplos apresentados por
Chanan (2009), pois apresenta o processo de trazer pessoas reais no filme interagindo
com personagens fictícios enquanto um dos dispositivos de cruzamento entre ficção e
documentário, algo que veremos também na obra cubana do DOCTV No Corpo Errado.
Quanto à ficcionalização, vimos anteriormente que o ICAIC, instituição cubana
produtora das obras, desde os anos 1960 tem sido responsável por mudanças no
documentário cubano. Então a proposta de trazer a ficção no filme já é uma marca da
instituição. Como disse Page (2009), com o ICAIC o documentário se tornou
ficcionalizado, com recurso ao sentimentalismo e à nostalgia, algo presente também na
produção referenciada.
Algumas produções tomaram empréstimos da estrutura dramática do filme de
ficção. No México, a pesquisadora Cristina Cervantes examinou as incursões dos filmes
El abuelo Cheno y otras historias (México, 1995) e Los últimos zapatistas (México,
2004), que exploram questões de memória, fazendo uso de elementos performativos,
incluindo reconstruções, para narrar o passado (PAGE, 2009). O filme De nadie
(México, 2005), que conta a história de uma mulher hondurenha, que tenta entrar no
México para ingressar nos Estados Unidos, é carregado de estrutura dramática com o
objetivo de aumentar a consciência do público de pressionar para os conteúdos de
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transtornos sociais (PAGE, 2009). Em Caminho à Baixada (Camino a la hoyada,
Andrés Cotler, 2014), do DOCTV Latinoamérica, há também muita dramaticidade e
encenações para tratar sobre o massacre na ditadura peruana.
Cabe entender que as complexidades do gênero documentário justificam os seus
desafios no circuito de exibição e circulação. Segundo Chanan (2009), o documentário é
terreno complexo e paradoxal, escapando ao controle dos estúdios, fazendo grandes
empresas se afastarem dele, desde que o cinema industrial criou o sistema de gênero.
Por isso, Chanan (2009) infere que o documentário talvez não seja tão estável quanto
pareça e fora da televisão o documentário tem grande liberdade para desafiar
convenções e suposições sobre a suscetibilidade do público.
Há ainda filmes considerados semi-documentários e aqueles que não se
encaixam nas definições limitadas às características dos gêneros de ficção e
documentários. Embora as referências de inovação nos documentários datem já dos
anos 1930, a década de 1960 tem sido de grandes revoluções, como expressaram filmes
como o peruano Kukuli. O filme é um bom exemplo porque além da fusão de etnografia
com o neorrealismo, ele traz em sua banda sonora traços de ambos os gêneros, além da
voz-over característica de documentário e encenações e dramaticidade de ficção.
Segundo Chanan (2009), este filme se move para frente e para trás entre ficção e
documentário. Há um detalhe de que a produção é narrada em espanhol e os diálogos
dos personagens são em quíchua, dando status ao filme de ser o primeiro falado no
idioma e de filme híbrido, pois fala duas línguas distintas, a espanhola, devido à
dominação colonial e a quíchua, da comunidade indígena. Filmado na antiga cidade
inca de Cuzco, de acordo com Chanan (2009) o filme vem “das margens das margens”.
Nesta configuração, o documentário tem enfrentado desafios como a própria
compreensão do gênero e a sua ocupação nos circuitos. Para Chanan (2009) a liberdade
que o gênero tem proposto acaba tendo um custo, de desistir das antigas reivindicações
de acesso privilegiado ao real e de encarar o fato de ele não ser tão objetivo quanto as
pessoas costumavam pensar e carregado de subjetividade do cineasta. Ainda de acordo
com o autor, essa natureza do documentário acabou por marginálizá-lo pelos setores de
distribuição e exibição, relegando-o para as salas de artes e para a condição de cinema
independente. Como resultado, segue o pesquisador, o documentário sofreu um erro de
julgamento, assim como os filmes experimentais e, apesar de seu recente retorno às
grandes telas, ele ainda é considerado uma forma subsidiária dentro da cultura
cinematográfica mais ampla (CHANAN, 2009).
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3.5 DESAFIOS E ARTICULAÇÕES NO CINEMA LATINO-AMERICANO

Nesta tese, identificamos que a resistência é uma das estratégias também da
produção

cinematográfica

latino-americana.

A

resistência

também

está

nas

características de glocalização, como uma forma de mostrar a “cultura de casa”, ao
mesmo tempo em que quer reconhecimento nos festivais internacionais, algo não muito
diferente dos anos 1960. No âmbito do DOCTV Latinoamérica, a República
Dominicana, por exemplo, só começou a participar do programa na quinta edição.
Apesar desse dado, um de seus filmes, O sítio dos sítios, teve boa repercussão nos
festivais internacionais. O já citado documentário denuncia a desigualdade social e
questões cotidianas vividas em uma comunidade numa região de belas praias.
Assim, quando tratamos de resistência e de glocalização, estamos nos referindo
tanto às características de produção do cinema latino-americano quanto à expressão do
contexto nos produtos. O histórico de resistência cultural e econômica do cinema latinoamericano tem direta relação com a intensidade das indústrias de comunicação dos
Estados Unidos, que segundo Shiller (1976, apud STRAUBHAAR, 2007) têm forçado
em sua essência a comercialização global na maioria dos países e na comunicação
internacional como um todo. No que diz respeito à distribuição de filmes, na maioria
dos países ainda é dominada pelos Estados Unidos e o tempo de tela na maioria ainda é
norte-americano (MILLER et al., 2005, apud STRAUBHAAR, 2007). Em termos de
ideologia, tal configuração favoreceu o país por ele conseguir espalhar padrões da
indústria cultural que apoiaram o capitalismo (STRAUBHAAR, 2007). Por isso é
compreensível que muitos documentários latino-americanos fazem críticas aos Estados
Unidos como um modo de expressar a influência ideológica, política e econômica deste
país na América Latina.
Querido Camilo (Humberto Jiménez, 2007), por exemplo, é um filme bem
crítico aos Estados Unidos, assim como são outros documentários do DOCTV
Latinoamérica. Trata de uma história singular de um jovem que foi servir ao exército
dos Estados Unidos, nele deserdando. Camilo por ser da Costa Rica e da Nicarágua
(dupla cidadania), fala da realidade em que vivem as pessoas como ele de origem latinoamericana nos Estados Unidos. Com imagens denunciativas sobre guerras promovidas
pelos EUA, o filme sobre a história de Camilo também dialoga com as narrativas em
torno da migração de jovens, pois o personagem migrou para os Estados Unidos para
servir o exército na perspectiva de uma vida melhor.
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Uma condição que prejudica a produção nacional de cinema refere-se às novas
regras do comércio internacional que desestimulam os países a subsidiar suas indústrias
nacionais e seus filmes. São Estados-nação cujas produções cinematográficas dependem
de financiamento do governo, como países da Europa e aqueles em desenvolvimento
(GRANTHAM, 2000 apud STRAUBHAAR, 2007). Um documentário que apresenta
uma crítica sobre a falta de estímulo à produção nacional é o equatoriano Além do Mal
(Más alla del mall, Miguel Alvear, 2010). Após o fracasso comercial de seu último
filme, o diretor começa uma pesquisa de cinema que leva à descoberta incomum de um
cinema equatoriano que não tinha referências: filmes de ação e melodramas feitos por
autodidatas com orçamentos baixos, vendidos facilmente em mercados piratas (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019). Com uma metalinguagem sobre os desafios da produção
do audiovisual, o documentário trouxe então uma indagação de um país, que cabe a
diversos outros no que diz respeito aos desafios dos produtores audiovisuais que não
ocupam a zona de conforto do mainstream das indústrias de mídias.
Quanto aos acordos de mercado, devemos observar que afetam alguns países no
sentido de produção cinematográfica, como um caso problemático que diz respeito ao
cinema mexicano e sua relação com o Tratado de Livre Comércio da América do Norte
(NAFTA), firmado entre México, Estados Unidos e Canadá. Um estudo de 1992-2015
identificou que o NAFTA iniciou sem que o México estabelecesse as condições internas
para uma participação competitiva, pelo menos no setor cinematográfico (CÓRDOVA,
2016). O cinema mexicano então tem passado de uma profunda crise a uma lenta
recuperação, devido em parte às desigualdades observadas nos fluxos de intercâmbio
comercial entre os países do acordo no quesito dos produtos audiovisuais (CÓRDOVA,
2016). Com o passar dos primeiros anos, os produtores deixaram de perceber seus
investimentos lucrativos nas empresas de produções e elas começaram a fechar
(CÓRDOVA, 2016).
Críticas às desigualdades de intercâmbio são expostas também no filme
mexicano Uma fronteira, todas as fronteiras. A câmera enquadra vários pares de tênis,
mas o foco é no modelo all star, de uma das pessoas que foram deportadas. O all star
talvez seja uma crítica à presença dos Estados Unidos no mundo, sendo que, pela
temática do filme, a construção do muro que divide os países é então uma contradição.
Isso porque apesar do governo dos EUA sempre impor tal barreira à população
mexicana, o país nunca se deteve em enviar para o México, sobretudo nas regiões da
fronteira, várias empresas e indústrias multinacionais, que empregam a população com
baixos salários e condições precárias de trabalho, como expressou Rodolfo Alves Pena
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(2019). Vale acrescentar que nos EUA os imigrantes também recebem salários
inferiores em relação aos cidadãos estadunidenses. O all star então pode ser um símbolo
das relações subalternas vividas nos dois países.
Podemos perceber a situação referente ao NAFTA e ao cinema mexicano como
um caso de fenômeno global, de economia neoliberal, por meio de um tratado entre
nações, que acabou prejudicando a cena local do cinema mexicano mais voltado à
produção independente. Octavio Getino (2007) nos remonta fenômenos semelhantes no
fim da década de 1980 para o início dos anos 1990 com outros países:

Com a implementação do modelo econômico neoliberal na maior parte da
região, a produção cinematográfica entrou em colapso nas principais
indústrias latino-americanas entre o final da década de 1980 e meados da
década de 1990. As medidas restritivas aplicadas no México, Brasil e, em
menor escala, na Argentina reduziram a produção conjunta desses três países
de cerca de 200 títulos em 1985 (México e Brasil produziram entre 80 e 90
longas-metragens por ano), menos de 50 em 1995. As políticas de Salinas de
Gortari no México e Collor de Melo no Brasil teria contribuído diretamente
para esse desastre30. (GETINO, 2007, p. 172, apud CÓRDOVA, 2016).

Diante desta configuração, ocorreram movimentações para desenvolver a
cinematografia própria para a América Latina e para o cinema ibero-americano. Vários
eventos aconteceram incluindo os países Portugal e Espanha, pela aproximação cultural
com os países latino-americanos no sentido da língua e algumas culturas, frutos da
herança colonial. Eventos antecedentes à constituição da Rede DOCTV Latinoamérica
revelam articulações tendo como objetivo a conformação de tais espaços (ibero e latinoamericano) no cinema. A própria criação da CAACI, no Fórum de Integração
Cinematográfica Ibero-americano de 1989, foi com a proposta de fortalecimento de um
espaço tendo com protagonismo instituições gestoras do audiovisual da Iberoamérica.
Vale situar o Fórum de 1989 como um significativo momento do qual os integrantes
efetuaram uma série de deliberações, como projetos de lei de cinematografias,
conformando também estratégias aproximativas do ponto de vista cultural, já que seus
membros compartilham a mesma região geocultural e geolinguística. Reuniram-se os

30

Tradução livre de: “Con la implementación del modelo económico neoliberal en la mayor parte de la
región, la producción fílmica se derrumbó en las principales industrias latino-americanas entre finales de
los 80 y mediados de los 90. Las medidas restrictivas aplicadas en México, Brasil y, en menor medida en
Argentina, redujeron la producción conjunta de estos tres países de alrededor de 200 títulos en 1985
(México y Brasil producían entre 80 y 90 largometrajes por año), a menos de 50 en 1995. Las políticas de
Salinas de Gortari en México y de Collor de Melo en Brasil habrían contribuido directamente a ese
desastre”.
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países Argentina, Brasil, Colômbia, Cuba, Equador, El Salvador, Espanha, México,
Nicarágua, Panamá, Peru, Portugal, República Dominicana e o anfitrião, Venezuela31.
O Fórum é um marco para a Rede DOCTV Latinoamérica, como expressa
documento do seu portal, ainda que esta última só tenha sido formada com a criação do
programa em 2005. O evento teve a participação de autoridades e agentes diplomáticos,
além da Fundação do Novo Cinema Latino-americano. Na assembleia se discutiram os
documentos que representavam o Convênio de Integração Cinematográfica Iberoamericana, o Acordo Ibero-americano de Coprodução Cinematográfica e o Acordo para
a Criação do Mercado Comum Cinematográfico Ibero-americano. Estava então
ocorrendo um alinhamento político-econômico e cultural em prol do cinema da região
ibero-americana, conjugando desenvolvimento cinematográfico e proximidade cultural
em um direcionamento político de mercado.
Podemos estimar que o Fórum foi expressivo enquanto parte de uma prática que
gerou novas estruturas e práticas como resultados de intercâmbio comunicacional dos
países, a partir da criatividade coletiva e individual. O encontro contou com a
participação de personalidades da produção audiovisual do território em pauta como
Julio García Espinosa, Roberto Farías e Octavio Getino. Espinosa foi um cineasta
cubano, criador do cine imperfecto, formador de várias gerações de cineastas e um dos
fundadores do ICAIC. Farías foi o primeiro cineasta a dirigir a Embrafilme e presidente
do Sindicato Nacional da Indústria Cinematográfica do Brasil. Getino é pesquisador e
cineasta, um dos fundadores do Grupo Cine Liberácion e um dos diretores do
reconhecido documentário La Hora de Los Hornos (A Hora dos Fornos, Argentina,
1968).
Quando se concretizaram encaminhamentos para dar base legal ao encontro, por
meio de documentos, se evidenciaram as limitações por parte dos países europeus
Portugal e Espanha, integrantes do Fórum. Diante dessas circunstâncias, a Assembleia
decidiu que o acordo passaria a se chamar Acordo Latino-americano de Coprodução
Cinematográfica. E a partir disso, visualizamos como formas iniciais, aparentemente
homogêneas, de uma determinada proposta prática, se revelam a partir das diferenças,
recombinando novas formas. O Fórum que começou como Ibero-americano emergiu no
Acordo Latino-americano devido à limitação dos países europeus. O mesmo aconteceu
no Acordo para a Criação do Mercado Comum Cinematográfico Ibero-americano, que a
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Edmundo Aray afirma que, durante o período em que escrevia a memória do Fórum, dois países cujos
representantes não puderam assistir ao evento solicitou incorporar-se ao convênio: Costa Rica e Chile,
sendo que se incorporaram ao Convênio Canadá e Martinica como observadores ativos. (Foncine, 1991).
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assembleia decidiu ajustar para Acordo para a Criação do Mercado Comum
Cinematográfico Latino-americano.
A proposta de criação de um Mercado Comum Ibero-americano nasceu em
1965, em Buenos Aires, com o Primeiro Congresso de Cinematografia Hispanoamericana (GETINO, 1989). Outros encontros ocorreram em décadas posteriores. Os
realizados em Madri em 1983 e 1984 serviram para constatar a existência de um espaço
de consumo cinematográfico considerável, como relata Octavio Getino (1989):
O espaço ibero-americano aparece como um imenso potencial em tudo
referente ao desenvolvimento e à integração regional, processo no qual o
cinema, de igual modo que as comunicações sociais e massivas, pode aportar
enormemente. Por ele, as 450 milhões de pessoas que conformam o espaço
ibero-americano são uma invalorável possibilidade tanto para o cinema
produzido nos países com maior desenvolvimento industrial, como para os
que deveriam aparecer ou consolidar-se nos industrialmente relegados. A
ideia de um Mercado Comum Ibero-americano, adotada desde há mais de
meio século em nossos países, resulta assim uma meta desejável e possível de
ser alcançada por sua dupla contribuição: o melhoramento das atividades
produtivas em cada país e o fortalecimento das relações econômicas,
socioculturais e políticas da região (GETINO, 1989, p. 62).

O autor explana a distinção existente entre os países mais desenvolvidos e
menos desenvolvidos neste espaço, que podemos associar com suas assimetrias, porque,
além disso, estamos incluindo países europeus e países mais desenvolvidos no
audiovisual na América Latina, como Brasil, México e Argentina. A concepção de
mercado comum a estas nações expressa a visão de uma possível indústria
cinematográfica a partir de aperfeiçoamento das produções, tendo como consequência
melhorias nas relações políticas e econômicas no campo da produção cinematográfica
latino-americana. Tal configuração é essencial para entender o DOCTV Latinoamérica,
gerido por uma instituição ibero-americana, a CAACI, e tendo como “programa-irmão”,
o Ibermedia, atuante há mais de 20 anos.
Remontando décadas atrás, para pensarmos as articulações em prol do cinema na
América Latina, aconteceu em Montevidéu o Primeiro Congresso Latino-americano de
Cineastas Independentes, em 1958. O evento assinalou que “os povos latino-americanos
têm o direito e o dever de ter uma cinematografia própria que expressasse livremente
sua fisionomia e aspirações nacionais” (GETINO, 1989, p. 65). O Congresso abrangeu
principalmente o cinema documental e teve como convidado John Grierson, limitandose ao Cone-Sul: Argentina, Brasil, Chile, Peru, Bolívia e Uruguai (DÁVILA, 2013). O
evento é considerado o primeiro encontro entre realizadores latino-americanos com o
objetivo de promover a integração continental a partir de uma perspectiva
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marcadamente política (VILLAÇA, 2012, apud DÁVILA, 2013). No encontro, foi
constituída a Associação Latino-americana de Cineastas Independentes (ALACI). A
ocasião antecedeu o Primeiro Encontro de Cineastas Latino-americanos, de Viña Del
Mar, que aconteceu em 1967, onde começou a constituir-se e a se popularizar a
expressão Novo Cinema Latino-americano (GETINO, 1989; DÁVILA, 2013).
Segundo Dávila (2013) os encontros de cineastas em Vinã del Mar atingiram
uma continuidade temporal em relação a outras experiências prévias, ainda que sua
periodicidade tenha sido frouxa: Viña del Mar (1967), Mérida (1968), Viña del Mar
(1969), Caracas (1974) e Mérida (1977). A irregularidade, segundo o autor, se explica
pela sequência de golpes de Estado que afetaram o continente nos anos 1970, no Chile,
Uruguai e Argentina (cabe incluir Brasil) e com eles anulação ou censura de projetos
cinematográficos, exílios de cineastas e mortes de alguns deles (DÁVILA, 2013). Além
disso, o contexto de repressão, perseguição e tortura produziu um silenciamento do
cinema documentário independente, percebendo um notório ressurgimento deste tipo de
cinema depois da abertura democrática (PIEDRAS, 2011). Argentina é um exemplo,
cuja evidência de recolhimento foi no período do governo ditador de 1976-1983
(PIEDRAS, 2011).
Em 1979, com a criação do Festival do Novo Cinema Latino-americano de
Havana, se alcançou uma periodicidade anual dos encontros entre cineastas latinoamericanos, todavia atingindo um desgaste do conceito de Novo Cinema Latinoamericano - NCL (DÁVILA, 2013). As novas gerações de cineastas reivindicavam cada
vez menos o pertencimento a um projeto de desenvolvimento cinematográfico
descolonizador e continental (DÁVILA, 2013). Apesar disso, na cena da produção
independente, a pesquisa de Morais (2018), que investigou produtoras do Brasil, aponta
uma cena híbrida relacionada a uma identidade que remete aos tempos de “resistência”
do Cinema Novo, ao mesmo tempo em que busca por espaços de comercialização. Em
relação a tal fato, a autora nos ajuda então a pensar a glocalização no sentido dos
produtores se mobilizarem para atender uma demanda global, na busca de espaços de
comercialização, enquanto ainda carregam aspectos locais da “resistência” do Cinema
Novo.
Reconhecemos a necessidade de existência de mais estudos sobre o engajamento
da produção cinematográfica latino-americana para além da esfera política e com um
viés mais econômico, voltado para a comercialização de seus produtos. Possivelmente a
presença de cineastas latino-americanos já na década de sessenta em festivais, tinha
como interesse não só de que suas produções circulassem no terreno político de
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resistência ao cinema de Hollywood, mas também de obtenção de benefício econômico
no campo, ainda que não dos moldes das indústrias de filmes estadunidenses.
Quando tratamos de documentários para TVs, que é o caso do programa
DOCTV Latinoamérica, cabe indagarmos sobre como os produtos estão refletindo o
contexto atual de indústrias de mídias, mas também sobre como o programa se propõe
enquanto articulador no âmbito de produção. Isso porque estamos considerando um
produto que vai direto para televisão, mas depois pode chegar à plataformas de vídeos e
serem exibidos em salas de cinema alternativas e festivais.
Nesta configuração de materiais disponíveis, podemos interpretar o DOCTV
Latinoamérica à luz da teoria da hibridização cultural e das indústrias de mídias e
conceitos associados, pensando sobre quais formas o programa “se hibridiza” para
circulação dos documentários latino-americanos nas TVs públicas e no mercado.
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4 DOCTV LATINOAMÉRICA: ESTRATÉGIAS, DESAFIOS, QUALIDADES E
RESISTÊNCIAS

Neste capítulo, de análise do programa DOCTV Latinoamérica, compreendemos
que o DOCTV Latinoamérica tem como modelo um programa brasileiro e mutações a
partir de uma lógica voltada para a América Latina e sua diversidade de instituições
culturais, com gestão de realização de uma instituição ibero-americana. Entendemos
que o programa e seus produtos atuam com aspectos híbridos, glocais e sua criação e
consolidação da rede são ambas as propostas que nasceram tendo como fundamento a
proximidade cultural. Notam-se estratégias para tornar o DOCTV um programa
qualificado, por meio de seu capital humano, que são os jurados nacionais e
internacionais, os produtores, assessores e realizadores. Também apresentamos os
desafios institucionais, manifestados pelas TVs públicas da região e o Fundo DOCTV
Latinoamérica.

4.1 DO DOCTV BRASIL AO DOCTV LATINOAMÉRICA

Com políticas culturais desenvolvidas no Brasil nos governos de esquerda, já foi
possível ver diversificação na produção documentária para TV pública, como o
Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário Brasileiro, o DOCTV
Brasil. Desenhado em fevereiro de 2003, o DOCTV Brasil surgiu após diversas
articulações pré-existentes entre agentes do audiovisual em eventos, como os
Congressos Brasileiros de Cinema III e IV, realizados entre 2000 e 2001 e o Seminário
Nacional do Audiovisual, ocorrido em dezembro de 2002 (MOREIRA, 2015). É
possível reputar que nasceu da criatividade individual de agentes e da criatividade
coletiva, momento em que Canclini (2016) considera que muitas vezes são
oportunidades de hibridização. Agentes, instituições e interesses no gênero
documentário conformaram uma estrutura concretizada para criação do DOCTV Brasil.
No processo de implementação do DOCTV Brasil cabe destacar a presença da
Associação Brasileira de Documentaristas (ABD) na discussão da reconfiguração da
Secretaria do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil, por meio de Leopoldo
Nunes, presidente da ABD na época, além de Mário Borgneth, que dirigia o Núcleo de
Documentários da TV Cultura (MOREIRA, 2015).
O DOCTV Brasil foi uma ponte para a criação do DOCTV Latinoamérica. Para
tornar a existência do DOCTV Brasil possível foram necessárias negociações políticas e
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institucionais intensas, envolvendo articulações entre o Governo Federal e Estados
governados pela oposição, convênios do MinC com a TV Cultura e com a Associação
Brasileira de Emissoras Públicas, além de diálogos com a ABD (MOREIRA, 2015).
Fluxograma 1 – Articulações institucionais para criação do DOCTV Brasil

Fonte: Elaboração própria

Foram diferentes estruturas, envolvendo sociedade civil e governos, que
dialogaram em prol de uma iniciativa que atenderia demandas de audiências que
careciam e continuam carecendo deste perfil de programa. Gênero documentário aliado
à proposta de produção regional tratava-se de algo inovador na história da TV brasileira,
que é centralizada no sudeste e carente de programação mais diversa.
O DOCTV Latinoamérica surge então a partir de processos socioculturais e
políticos de hibridização nos quais estruturas ou práticas discretas que existiam
separadas (DOCTV Brasil, FNCL, CAACI) se combinaram para gerar novas estruturas,
objetos e práticas (DOCTV Latinoamérica).
O DOCTV Brasil tinha um orçamento de 100 mil reais por documentário, que o
secretário do Audiovisual da época, Orlando Senna, considerou adequado para a
realização de um bom produto. Foram discutidas as possibilidades do binômio coprodução/rede, chegando a conclusão de que as emissoras da rede deviam ser
coprodutoras minoritárias. Tal sistemática Senna (2011) afirma que foi “a mágica do
negócio”, pois “tratava-se de uma emissora pública, carente de programação e de
dinheiro para produzir ou comprar essa programação, arcar com um quinto do custo de
um programa, podendo ser em serviços, e receber em troca 27 programas para a sua
grade” (SENNA, 2011, p. 17).
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Nos anos seguintes, o número de filmes do DOCTV Brasil foi aumentando. Na
quarta edição foram produzidos 55 documentários. Ainda segundo Senna, esse “bom
negócio para as emissoras” foi fundamental para a adesão da CAACI ao DOCTV
Iberoamérica. O tripé do desenho do DOCTV Brasil era: 1) produção independente; 2)
operação em rede de televisão; e 3) células organizativas em cada estado (SENNA,
2011). Nasceu com a ideia de formar profissionais do setor, descentralizar a produção
dos conteúdos audiovisuais e estimular os mercados regionais (SANTANA, 2011).
Senna (2011) acredita que foi a sedução do programa em seu aspecto cultural e
negocial (programação a baixo custo) que suscitou a adesão de emissoras que não
estavam na Associação Brasileira de Emissoras Públicas e a nacionalização da ABD de
fato.
“Quando a realidade parece ficção, é hora de fazer documentários”, nasceu então
o slogan do DOCTV Brasil. Com estreia em abril de 2004 e com segunda edição em
2004-2005, o programa contou com oficinas de desenvolvimento de projetos, cujo
formato foi aderido pelo DOCTV Latinoamérica. A relação se dava entre roteiristas,
diretores e produtores para aperfeiçoamento de roteiros, com a contribuição de
documentaristas já reconhecidos no cenário brasileiro (SENNA, 2011).
O ex-secretário do Audiovisual frisou adversidades políticas enfrentadas pelo
DOCTV Brasil, a exemplo da delicada articulação do governo Lula com o governo
oposicionista de São Paulo na época para concretizar a cooperação com a TV Cultura.
Da mesma forma, delicada e complicada, Senna (2011) considera a implantação do
DOCTV Iberoamérica e do DOCTV CPLP (Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa), do ponto de vista político.
Segundo o balanço exposto pela ex-secretária do audiovisual Ana Paula
Dourado Santana (2011), no total de suas quatro temporadas o DOCTV Brasil teve
3000 projetos de documentários inscritos em 100 concursos estaduais, coproduziu 170
documentários, além de gerar mais de 3 mil horas de programação para a Rede Pública
de Televisão. Foram realizadas 67 oficinas para formatação de projetos, com a
participação de mais de dois mil realizadores de todo o Brasil.
Foram três oficinas para desenvolvimento de documentários, reunindo os
vencedores dos concursos para a discussão detalhada de cada projeto com expoentes 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
(SANTANA, 2011). As oficinas incluíam planejamento estratégico, desenvolvimento e
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formatação de projetos e desenho criativo de produção. Esta última debatia a relação
entre roteiristas, diretores e produtores e o aperfeiçoamento de roteiros, com a
contribuição de grandes documentaristas brasileiros (SENNA, 2011). Nota-se assim que
este formato de oficinas com profissionais especializados também foi uma referência
para o DOCTV Latinoamérica, que mantém modelo semelhante para orientação dos
realizadores, mas com algumas distinções fruto de experiências de outras edições.
No Brasil, o programa foi extinto, cujas últimas edições foram exibidas até
2015, mas deixou frutos, tanto no âmbito das redes formadas, quanto no
desenvolvimento de projetos como o DOCTV Latinoamérica, o DOCTV Colômbia e o
DOCTV CPLP. Ainda na época de efervescência do DOCTV Brasil, através da CAACI
foram estimuladas criações de DOCTVs nacionais e a equipe brasileira forneceu
subsídios para projetos se movendo no México, na Venezuela e na América Central
(SENNA, 2011). No caso da América Central, tratou-se de uma articulação entre os seis
países centro-americanos e possivelmente Cuba (SENNA, 2011). O DOCTV Colômbia,
por sua vez, produziu nove documentários em sua primeira edição, realizada em 20092010 (SENNA, 2011).
A lógica dos DOCTVs se aproxima das indústrias culturais regionais que têm
vendido para os mercados culturais regionais, com base na proximidade de língua, etnia,
herança colonial e raízes históricas, a partir do que apreendemos neste trabalho com o
conceito de proximidade cultural, de Straubhaar (2007).
Podemos identificar estratégias de proximidade cultural por meio da concepção
do DOCTV Brasil e do DOCTV Latinoamérica. Original, o formato do DOCTV Brasil
se replicou para outras regiões culturais-linguísticas, como a região lusófona, por meio
do DOCTV CPLP. Numa característica nacionalizada, surgiu a proposta do DOCTV
Colômbia. Outra ideia que existiu foi de criação do DOCTV para países da América
Central. Além destes, o DOCTV Latinoamérica. Todas as concepções se relacionam
com um tipo de apelo regional.
No caso do DOCTV Brasil, Karla Holanda fez um estudo no qual a mesma
percebeu que o programa, em sua estratégia de descentralização, não reduz o Brasil só
às suas Histórias Regionais, mostra a história do Brasil e seus habitantes em sua
diversidade. A autora escreve sobre as representações que a iniciativa gerou.

Histórias como essas são fugas do lugar-comum da representação
costumeiramente feita sobre aquelas regiões. Mas quando acontecem, elas
rapidamente ligam as pessoas nascidas ou vividas naquele lugar. Quando Um
corpo subterrâneo (Douglas Machado, PI) apresenta seu universo de
mulheres e homens carregados de sotaque, humor e tristeza familiares ao
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falar de seus mortos, muitos piauienses sentem-se conectados com algo
comum. Não que todas as pessoas/personagens do filme sejam constituídas
das mesmas características identitárias ou cujos discursos se afinem com os
seus, mas algo os conecta. Essas culturas produzem sentidos que os
identificam e lhes dão noção de pertencimento; e esses sentidos estão
presentes naquelas estórias contadas, naquele jeito de contá-las (HOLANDA,
2013, p. 117).

Holanda (2013) pesquisou as temáticas dos filmes da terceira edição do DOCTV
Brasil. Para a autora, eles não parecem motivados pela vontade de unificar identidades,
mas destacar singularidades em meio ao imaginário de ideias reducionistas de séculos.
“Essas singularidades podem ser múltiplas dentro de uma mesma localidade. E não são
singularidades ligadas ao ‘exótico’, cuja exploração interessaria a um ‘nicho’ do
mercado globalizado” (HOLANDA, 2013, p. 117). O DOCTV Brasil então estava
promovendo proximidade cultural nas suas diversas audiências brasileiras.
Quanto aos países lusófonos, a ideia de um DOCTV começou a ser trabalhada
em 2004, segundo Orlando Senna (2011), através de inúmeros encontros com os
governos e produtores desses países. No início, os produtores e cineastas preferiam um
programa de ficção e defenderam muito essa opção, contando com a simpatia das
autoridades cinematográficas africanas, de acordo com o autor. Vale notar que a
proposta da CPLP de adaptar um formato de programa para outro gênero (ficcional)
revela o potencial de mudanças que a proposta original do DOCTV Brasil estava
fornecendo.
Segundo Orlando Senna (2011), existiram duas dificuldades para o
desenvolvimento do projeto de documentários para países de língua portuguesa. As
relações ambíguas entre Portugal e os países africanos lusófonos, resquícios do
colonialismo de séculos findado só nos anos 1970, e o ineditismo, o fato de ser
novidade para todos uma ação de cooperação audiovisual (cultural, tecnológica e
negocial) entre os novos Estados africanos e asiáticos lusófonos, o Brasil e Portugal. E
também, conforme Senna (2011), havia a dificuldade de compatibilizar no setor jurídico
os Estados de quatro continentes (América, Europa, África e Ásia). Assim, visualizamos
os desafios em projetos que de algum modo propõem uma proximidade cultural, mas
enfrentam adversidades devido às suas diferentes culturas políticas de gestão do
audiovisual.
A primeira edição do DOCTV CPLP teve nove documentários, foi exibida no
segundo semestre de 2010 e tal quantidade de filmes ultrapassou o número de membros
da CPLP (SENNA, 2011). Participaram da iniciativa oito países: Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor –Leste.
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Também a China, representada pela Região Administrativa Especial de Macau –
RAEM, que tem status político e autonomia semelhantes a Hong-Kong (SENNA,
2011). Macau, com quase um milhão de habitantes, fala português e mandarim e o canal
de TV em português que aderiu ao projeto, segundo Senna (2011), fez “alegremente”,
celebrando a viabilização da programação para seus telespectadores.
O fato de Macau ser aceita pela comunidade lusófona e de se sentir integrada,
mostra a capacidade da proximidade linguística do programa, ainda que diferente em
termos de proximidade cultural, devido ao fato de serem quatro continentes
participantes. Desta forma, notamos que a proximidade linguística ultrapassa em alguns
casos a proximidade cultural, constituindo-se uma variação estratégica de proximidade.
Outro caso considerado por Senna (2011) se refere ao país Timor-Leste, também
participante do DOCTV CPLP. O país possui mais de um milhão de habitantes e foi
colonizado por Portugal até 1975, sendo vítima de uma invasão sangrenta da Indonésia
só superada em 2002 (SENNA, 2011). Segundo o autor, a sensação de pertencimento
“alegrou os macauenses e soprou nos corações dos timorenses, construtores de um
Estado de apenas oito anos de idade naquela época” (SENNA, 2011, p.23). “Como me
disse um deles, ‘para nós é como abrir a porta para nosso próprio mundo, para o nosso
continente idiomático’” (SENNA, 2011, p. 23).
O DOCTV CPLP continua e atualmente conta com nove países, pois de fato
incorporou a Guiné Equatorial. Assim como a Rede DOCTV Latinoamérica, a iniciativa
se transformou na Rede CPLP Audiovisual, composta pelo conjunto dos pólos nacionais
formados por autoridades audiovisuais e televisões públicas dos estados membros da
Comunidade (DOCTV CPLP, 2019).
Filmes do DOCTV Brasil ganharam reconhecimento e prêmios em festivais
como indica Maria do Rosário Caetano (2011). Preto contra Branco (Wagner Morales,
2004), como melhor documentário internacional no Reel World Festival/TorontoCanadá. Acidente (Cao Guimarães, 2006), melhor documentário iberoamericano em
Guadalajara e Prêmio ABD/Festival do Rio. Sábado à noite (Ivo Lopes Araújo, 2007)
foi premiado na Mostra Tiradentes – MG e Morro do Céu (Gustavo Spolidoro, 2009),
Troféu Caríssima Liberdade, na Mostra do Filme Livre, no Rio. Além dos que foram
selecionados para competições em festivais no mundo afora: Avenida Brasília Formosa
(Gabriel Mascaro, 2010) (festivais de Roterdã, Jihlava e Munique), Handerson e as
Horas (Kiko Goifman, 2007) (Locarno), e Acidente (Sundance, Roterdã, Locarno,
Miami, Guadalajara, Rio de Janeiro e São Paulo).
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Tais indicações nos comprovam que continuam as movimentações dos cineastas
latino-americanos nos festivais internacionais e que tais reconhecimentos também
influenciam em novas políticas como a do DOCTV Latinoamérica. Assim, podemos
reconhecer que hibridizações de projetos ocorrem por meio de articulações, quando
pensamos para além dos produtos, mas também nos processos e contextos.
A circulação dos filmes do DOCTV Brasil em diversos festivais também
qualifica o programa enquanto um exportador de documentários de qualidade, o que
tornou o DOCTV Brasil reconhecido e serviu de modelo para o DOCTV Latinoamérica.
Assim, foi gerada uma nova estrutura com novas práticas enquanto um resultado de
processos migratórios (filmes circulando) e intercâmbios culturais, de comunicação e
econômicos (realizadores viajando, interagindo com outros cineastas e especialistas,
recebendo prêmios, divulgando a política do DOCTV Brasil, etc).
Gabriel García Marquez enquanto presidente da Fundação Novo Cine Latinoamericano referiu de forma assertiva sobre o DOCTV Brasil, colocando-o como um
modelo para o então chamado DOCTV Iberoamérica. Ocorreram assim sincronias e
simultaneidades, já que ambos os programas atuaram ao mesmo tempo em um
determinado período. Assim, coexistiram neste universo que é a produção
cinematográfica latino-americana, em especial direcionada para documentários.
Agora estamos diante da possibilidade de uma versão ibero-americana que
propõe levar a produção de documentários ao nível da região e criar um
circuito ibero-americano de radiodifusão baseado em redes públicas
nacionais de televisão32. (MARQUEZ, 2011, p. 25)

Embora a iniciativa DOCTV Brasil tenha sido extinta, cabe interpretar que seus
elementos sobreviveram em novas releituras, através do DOCTV Latinoamérica. Vale a
compreensão sobre novos contornos adotados no desenvolvimento das seis edições do
programa em estudo, com o fim de garantir a sua existência e continuidade. Assim,
podemos considerar o DOCTV Latinoamérica como uma forma hibridizada do DOCTV
Brasil.
Pelos seus distintos objetivos (ainda que ambos tenham sido concebidos pela
ideia de regionalização e diversidade), é possível identificar as diferenças associadas às
novas concepções sobre o desenvolvimento de documentários na região latinoamericana. Os objetivos do DOCTV Brasil eram os de estimular a produção regional de
32

Tradução livre de: “Ahora estamos frente a la posibilidad de una version ibero-americana que propone
llevar a nível de región la producción de documentales y crear um circuito ibero-americano de
teledifusión a partir de las redes de televisión pública nacionales”.
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documentários brasileiros, incentivar a descentralização da produção e democratizar o
acesso da população a tais produções. O DOCTV Latinoamérica, por sua vez, sob os
cuidados da CAACI, propõe estimular o intercâmbio cultural e econômico entre os
povos latino-americanos, implantar políticas públicas integradas de fomento à produção
e teledifusão de documentários nos países e difundir a produção cultural dos povos
latino-americanos no mercado mundial.

Este programa se propõe materializar um sonho geracional de integração
através do audiovisual, atualizado agora pela ambição de fixar como
horizonte utópico a articulação de mercados nacionais para o documentário.
Faço votos para que cada um de vocês chegue a vislumbrar o DOCTV
33
Iberoamérica . (MARQUEZ, 2011, p. 25).

De acordo com Cedeño (2011), Gabriel García Marquez, quando era presidente
da FNCL, em 2005, enviou uma nota à CAACI, incentivando a criação do DOCTV
Iberoamérica, em referência à experiência do programa brasileiro, com o fim de criar
um circuito ibero-americano. Tanto a FNCL quanto a CAACI realçam a nossa
interpretação sobre o fato de que instituições devem ser consideradas enquanto
contextos nos processos de hibridizações.
Entretanto, a ótica da integração do audiovisual sugerida por Marquez em 2011
parece ter se modificado com o passar das edições da iniciativa. Até as cinco edições do
DOCTV Latinoamérica, a FNCL atuou na realização do programa junto à CAACI.
Nota-se que a FNCL não está mais inclusa como uma das instituições realizadoras do
DOCTV Latinoamérica, competindo à CAACI e a unidade técnica do país-sede de cada
edição a realização do programa. A partir da sexta edição, identificamos que a FNCL
não participa mais como realizadora do projeto.
Quando diretora da FNCL, Alquimia Peña Cedeño dedicou-se a escrever sobre o
DOCTV Iberoamérica dentro da coletânea de artigos sobre os programas, no livro
DOCTV – Operação de Rede, organizado por Caetano (2011). Segundo Cedeño (2011),
não era a primeira vez que ela e Orlando Senna trabalhavam juntos por um projeto e um
fundo comum em benefício do audiovisual latino-americano. Conforme a gestora, as
articulações começaram no 26° Festival Internacional do Novo Cinema LatinoAmericano de Havana, onde se expôs de forma pública as “bondades deste novo
33

Tradução livre de: Este programa se propone materializar un sueño generacional de integración a través
del audiovisual, actualizado ahora por la ambición de fijar como horizonte utópico la articulación de
mercados nacionales para el documental. Hago votos para que cada uno de ustedes logre vislumbrar el
DOCTV Ibero-américa (MARQUEZ, 2011, p. 25).
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empenho comum para a causa do documentário”. Ainda segundo a autora, os
iniciadores foram a Secretaria do Audiovisual do Brasil e o Centro Nacional de
Cinematografia da Venezuela e assim começaram a ingressar instituições de outros
países, indicando o reconhecimento e a criação do programa para a América Latina.
Seguem as palavras de Cedeño (2011) sobre os quatro anos iniciais da iniciativa:

Em menos de quatro anos, o programa facilitou a produção de 27 longametragens de documentários com parâmetros profissionais de
competitividade, difundidos por televisões públicas em programação regional
combinada, se consolidou uma rede de 34 entidades, 18 delas televisões
públicas nacionais, trabalharam 27 equipes de criação aos que se somaram
mais de uma centena de personalidades que atuaram como jurados nacionais
ou assessores e mais de 600 documentaristas confiaram no chamado das
34
convocatórias de pólos nacionais . (CEDEÑO, 2011, p.26).

Cedeño (2011) destacou que o arquivo institucional do programa e sua memória
histórica são de responsabilidade da sede da FNCL, onde se preservam valiosas
coleções de documentários gerados pelo DOCTV Latinoamérica.
Presente na assembleia da CAACI de 2008, a FNCL, por meio da sua
representante Cedeño, apresentou o Portal do Cinema Latino-americano e Caribenho. A
Fundação foi reconhecida no encontro pelas suas iniciativas, a exemplo do trabalho em
conjunto com a Escola Internacional de Cinema e Televisão de San Antonio de Los
Baños (Cuba), além de sua cooperação com a CAACI na implantação da primeira
edição do DOCTV Iberoamérica (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2017). Assim, foi
reforçado o estreitamento entre a CAACI e a FNCL35, expresso no documento da ata do
encontro.
Concerne observar que transformações institucionais no DOCTV Latinoamérica
provavelmente refletiram na concepção do projeto e no seu desenvolvimento. Quanto à
aprovação do projeto DOCTV Iberoamérica na época, Senna (2011) relata que “foi
dificultosa e mais ainda sua implantação, pois a Espanha achava que o ‘programa
brasileiro’ ia sobrecarregar as obrigações da CAACI” (SENNA, 2011, p. 20). Assim, tal
configuração nos revela algumas fronteiras se apresentando na conformação do
programa, mas como indica os estudos sobre formações híbridas, elas refletem também

34

Tradução livre de: En menos de cuatro años, el programa facilitó la producción de 27 largometrajes
documentales con parámetros profesionales de competitividad, difundidos por televisoras públicas en
programación regional concertada, se consolidó una red de 34 entidades, 18 de ellas televisoras públicas
nacionales, trabajaron 27 equipos de creación a los que se sumaron más de un centenar de personalidades
que actuaron como jurados nacionales o asesores y más de 600 documentalistas confiaron en el llamado
de las convocatorias de polos nacionales.
35
Naquele ano de 2008 a FNCL estava sendo presidida por Gabriel García Marquez.
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a transgressão, a subversão de possíveis fronteiras rígidas, tanto que atualmente a
CAACI continua sendo a realizadora do programa que passou a se chamar DOCTV
Latinoamérica a partir da terceira edição.
Vale continuar com as palavras de Senna (2011) sobre os desdobramentos da
política, embates e superações da primeira edição:

Mas a vontade da maioria dos países de realizarem o projeto prevaleceu, foi
constituída uma Unidade Técnica para cuidar da nova interface da entidade e
decidido que a primeira edição seria coordenada pelo Brasil. Foi criado um
fundo internacional, o Fondo DOCTV, com a participação inicial da
Argentina, Bolívia, Brasil, México e Venezuela e o custo de cada
documentário fixado em 70 mil dólares. O embate político com os espanhóis
custou a ausência de documentários da Espanha e de Portugal nas duas
primeiras edições, embora os dois países ibéricos exibam o programa, como
componentes da Rede DOCTV, a rede de teledifusão bicontinental que se
constituiu. Vencidos os percalços, a formatação e a realização do primeiro
DOCTV Iberoamericano aconteceram em 2006/2007, com a junção de forças
da coordenação brasileira, da Unidade Técnica da CAACI e da Fundación del
Nuevo Cine Latino-Americano (SENNA, 2011, p. 20-21).

Além dos embates políticos expostos, conforme o autor, o mais difícil foi
compatibilizar os mecanismos jurídicos nacionais aos parâmetros do DOCTV, a busca
de caminhos e atalhos jurídicos em cada país (SENNA, 2011).
A legendagem dos documentários em dois idiomas (português e espanhol) e
outros pequenos e grandes detalhes confirmavam o ineditismo do que estava sendo
feito, como expõe Senna (2011), inferindo que a novidade se dava também pela
movimentação no continente pela primeira vez, em relação à construção de uma rede
com emissoras de 13 países. O ex-gestor ressalta as assimetrias dos Estados e dos
mercados e as dessemelhanças de culturas audiovisuais que o programa estava
enfrentando no seu início (SENNA, 2011).
Por tal explanação do ex-secretário do audiovisual do Brasil, podem-se notar as
consideráveis diferenças dentro das configurações que aparentemente seriam
homogêneas. Ainda segundo ele, o processo foi “uma pedreira”, porém o resultado
“luziu com muita força” quando os 13 filmes estrearam em agosto de 2007, mostrando
uma aproximação entre os 13 países latino-americanos e aumentando as audiências das
emissoras.
Podemos interpretar tais assimetrias e dessemelhanças enquanto empréstimos
recíprocos que ocorrem em meio às diferenças e desigualdades, como nos lembrou
Straubhaar (2007). Apesar de continuar existindo tais desequilíbrios financeiros entre
países, configurado pelo Fundo DOCTV, os filmes continuam sendo produzidos e
emitidos por todas as emissoras aderentes à Rede, além de contribuírem para o
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repertório multicultural de produção documental latino-americana. As políticas híbridas
estão trabalhando então de uma forma democrática em meio às desigualdades,
reorganizando o campo cultural.

4.2 CRIAÇÃO DO DOCTV LATINOAMÉRICA E DESENHO INSTITUCIONAL

O programa DOCTV Latinoamérica nasceu em 18 de março de 2005, na cidade
de Mar del Plata, na Argentina, no marco da XVI Reunião Extraordinária da CAACI,
como um Programa de Fomento à Produção e Teledifusão do Documentário Iberoamericano (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Sua primeira edição se chamou
DOCTV Iberoamérica, contou com a participação de treze países, coordenados por uma
Unidade Técnica baseada no Brasil, que trabalhou entre 2005 e 2007 (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019). Lembramos que o DOCTV Latinoamérica se executa
através da Rede DOCTV, que pactua uma aliança estratégica de dezoito autoridades
audiovisuais e vinte e duas redes de televisão públicas da região.
Cabe pontuar que o início da execução do DOCTV Latinoamérica no Brasil
simboliza a importância do país para a sua criação, por ser o país pioneiro no passo para
o incentivo à realização de documentários numa característica mais ampla. No país,
atuaram profissionais que já estavam de algum modo amadurecidos com o DOCTV
Brasil. Tendo como embrião originado da célula brasileira, para ser crescido e se tornar
o que é hoje, o programa pode ser considerado um híbrido em seu sentido institucional e
político-audiovisual. Sendo uma expansão do DOCTV Brasil, no sentido internacional,
podemos interpretar que o DOCTV Latinoamérica se adaptou de um formato de
programa nacional. Depois foi se moldando às demandas latino-americanas
(abrangendo TVs, instituições gestoras, produtores, entre outros realizadores, além de
novas tecnologias). Com isso, foi um formato de programa dentro da América Latina,
por influências de um país com suas próprias especificidades de indústrias de mídias,
que é o Brasil, por Cuba com suas particularidades, por meio da FNCL, e pelos países
ibéricos, por meio da CAACI. Assim, cabe refletir que o DOCTV Latinoamérica é
conceituado já a partir de formulações híbridas e não um modelo “latino-americano”
exclusivo, embora considere também suas bases locais.
Orlando Senna, por exemplo, enquanto um “encabeçador do DOCTV Brasil”,
teve também influências da Escola de Cuba, referência enquanto escola de cinema
internacional. A própria atuação em rede do DOCTV Latinoamérica contribui com a
ideia de hibridização em sua formulação, além do seu envolvimento com as TVs
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públicas e instituições do audiovisual da região, as quais estas nações se hibridizam a
partir de demandas globais do setor.
O DOCTV Latinoamérica já possui seis edições até o ano de 2019, sendo que
cada edição apoiou 13, 14, 15, 16, 17 e 16 projetos de documentários. A cada edição
notamos o aumento no número de contemplados, demonstrando o fortalecimento do
projeto, embora na última tenha diminuído para 16, com a saída da Venezuela. O Chile
também saiu no decorrer das edições, mas outros países ingressaram no programa, o que
manteve um tipo de equilíbrio nas entradas e saídas36.
No concurso do ano de 2017, o eixo temático foi “A Música” tendo 16
ganhadores de 16 diferentes países. Esta última convocatória investiu ainda mais na
proximidade cultural, pois em um de seus trechos coloca a música como geradora de
identidade, com um discurso associado à ideia de pertencimento.
Na época do lançamento do edital, o diretor do Departamento de Políticas
Audiovisuais da SAV, João Batista da Silva, manifestou que a música, tema escolhido
para a edição de 2018, é a expressão cultural mais rica e também uma das mais fáceis de
que seja produzir algo a respeito (CULTURA DIGITAL, 2017).
Quando analisamos a música dentro do contexto da América Latina, esse
panorama é ainda mais farto. A musicalidade latino-americana está arraigada
nas histórias que são contadas em cada país. Há, portanto, uma diversidade e
um universo muito amplo a ser trabalhado. Como elemento simbólico, a
música tem uma força muito grande (CULTURA DIGITAL, 2017).

As palavras do gestor revelam a importância do possível alcance do programa e
do potencial de proximidade cultural que ele propõe. O mesmo se expressa nas palavras
do argentino Germán José Calvi, que foi coordenador da segunda edição do programa
(2009-2010), quando deixou de ser DOCTV Iberoamérica e passou a se chamar
DOCTV Latinoamérica:
Há diferentes fundos de fomento à produção de documentários na América
Latina, mas nenhum deles garante a exibição, muito menos com o alcance
das redes de televisão do DOCTV Iberoamérica, com uma audiência que
supera 20 milhões de telespectadores. Desse modo, os documentários se
tornam a obra audiovisual mais vista de cada realizador (...) Imagine ligar a
36

Na primeira edição do programa foram contempladas produções dos seguintes países: Argentina,
Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Peru, Porto Rico, Uruguai e
Venezuela. Na segunda edição, participa também, além destes, o Equador. Na terceira, entra também o
Paraguai. Na quarta, Guatemala e a Nicarágua também são países contemplados com o programa e o
Chile não teve filme selecionado, nem nesta, nem na quinta edição e nem na sexta edição. Chile não está
mais, até o momento desta pesquisa, compondo a Rede. Na quinta e na sexta edição entrou a República
Dominicana, que até então não havia participado de edições anteriores, mantendo outros países citados. A
Venezuela não produziu filme na última edição.
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televisão, sintonizar em uma emissora pública e assistir a um documentário
sobre o Equador, feito por equatorianos. Para muitos dos mais de 20 milhões
de telespectadores, essa pode ter sido a primeira vez que isso aconteceu.
(CALVI, 2011, apud CRESPO, 2011, p.25).

O exemplo do Equador dado por Calvi nos faz refletir sobre algum tipo de
identificação que o programa pode gerar para um brasileiro ou argentino diante de um
documentário equatoriano feito por um produtor daquele país. Algo que soa até distante
mesmo sendo um país vizinho, dado à configuração televisiva na indústria de mídia que
estamos submetidos. Quando menciono a ideia de distanciamento não é uma referência
à cultura equatoriana, pelo contrário, esta pode gerar proximidade cultural nas
audiências latino-americanas, mas pelo contexto que nos impõe a consumir mais
culturas dos Estados Unidos do que do país mais próximo da nossa, na geografia e na
cultura. Esta situação pode ocorrer também de modo interno, dentro da cultura nacional
imposta pelas televisões comerciais dos países.
Apesar de não incluir produtores do audiovisual em um sentido mais
participativo de discussões e até de concepção do programa, além de não agregar salas
de cinema de arte, cinematecas e festivais e patrocinadores no seu desenho institucional,
que poderiam contribuir para o desenvolvimento da produção e exibição de
documentários, a ideia de aliança estratégica institucional já é um passo importante nas
relações envolvendo o comprometimento com a produção de documentários da região.
São instituições e produtores que tornam o programa mais próximo destas estruturas
como festivais, cinematecas e salas de arte e outras plataformas físicas e virtuais de
circulação destes filmes latino-americanos.
A primeira experiência do DOCTV Latinoamérica serviu para estimular o
agendamento da segunda edição, com responsabilidade da Argentina por meio do
INCAA- Instituto Nacional de Cinema y Artes Audiovisuales e com sede da Unidade
Técnica em Buenos Aires (SENNA, 2011). Como resultado deste esforço, foram
produzidos e distribuídos, em dezoito emissoras públicas do continente, catorze
documentários, revelando crescimento do programa (DOCTV LATINOAMÉRICA,
2017).
Com aderência do Equador, nesta segunda edição, os países envolvidos foram
Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Chile, Equador, México,
Panamá, Peru, Porto Rico, Uruguai e Venezuela. No Fundo DOCTV entraram os
aportes do Equador e Peru (SENNA, 2011). No caso do Equador, Senna (2011) chama a
atenção ser o primeiro país de economia pequena a integrar o “pool” de patrocinadores,
sugerindo um futuro o qual mais países seguiriam seu exemplo.
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Até a sexta edição, finalizada em dezembro de 2018, os países mais
desenvolvidos no audiovisual, Brasil, México e Argentina, continuaram participando do
Fundo, além de Uruguai, Peru, Colômbia, Equador, Porto Rico e República
Dominicana.
No XIX Encontro da CAACI, realizado em Antigua, Guatemala, em 16 de
novembro de 2010, foi programada a realização da terceira edição do DOCTV
Latinoamérica que aconteceram nos anos de 2011 e 2012. Além disso, foi nomeado o
Instituto de Cinema e Audiovisual do Uruguai (ICAU) como o responsável pela
coordenação executiva. A Unidade Técnica teve a sua sede na cidade de Montevidéu,
capital do país. Nesta edição, houve quinze documentários transmitidos por dezoito
redes de televisão pública do continente (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2017).
Durante a XXI Reunião Ordinária da CAACI, realizada na cidade do Rio de
Janeiro, em 30 de novembro de 2011, foi proposto o Equador como país anfitrião da
Quarta Unidade Técnica do DOCTV Latinoamérica. (DOCTV LATINOAMÉRICA,
2017). Em 28 de novembro de 2012, durante a XXIII Reunião Ordinária da CAACI,
realizada na cidade de Buenos Aires, Argentina, a designação foi formalizada para o
Conselho Nacional de Cinematografia do Equador (CNCINE). Nesta edição, dezesseis
documentários foram produzidos e transmitidos em vinte televisões públicas do
continente.
Já a XXV Reunião da CAACI, ocorreu em 12 de novembro de 2013, na
localidade de Estoril, Portugal, com uma diversidade de pautas. A quarta edição do
DOCTV Latinoamérica se somou à discussão, que deliberou sobre os locais de
realização da unidade técnica da quinta edição e sexta, cujos países representantes
seriam Colômbia e Bolívia, respectivamente. Nesta mesma pauta, a República
Dominicana formalizou seu interesse de entrar no projeto a partir de sua quinta edição
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2017).
Apesar da possibilidade dada à Colômbia e Bolívia de sediarem a quinta e sexta
edição do programa, cabe pontuar que isto não foi efetivado. Na quinta edição o país
que sediou foi Cuba e na sexta a República Dominicana.
A quinta edição foi intitulada “Nós escolhemos a felicidade”, no âmbito do
Encontro Documental de Televisoras Latino-americanas - DocMontevideo e anunciou
sua data de lançamento em agosto de 2016 com transmissões simultâneas em todas as
suas televisões públicas.
Além das unidades técnicas, a realização geral fica a cargo da CAACI e esta
instituição deve ser considerada a partir de suas estratégias para a promoção do
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audiovisual ibero-americano, pela importância de promover outras iniciativas voltadas
para a conformação de tal espaço, que inclui os países Espanha, Portugal e Itália (país
que entrou recentemente). A relevância da CAACI para o programa também se refere
aos momentos de trocas existentes nas reuniões entre os gestores do audiovisual e a
compreensão de possíveis hibridizações ocorrentes entre os espaços regionais, europeu
e latino-americano, no que se refere ao audiovisual.
Assim como a CAACI, a já citada FNCL é considerada uma instituição “padre”
do DOCTV Latinoamérica. Sediada em Havana, Cuba, a FNCL tem como propósito
contribuir com o desenvolvimento e integração do cinema latino-americano e conquistar
um universo audiovisual comum, além de cooperar com o resgate e assegurar a
identidade cultural da América Latina e Caribe. Apesar da participação da FNCL ter
ocupado as logomarcas nos documentários produzidos em edições anteriores, na sexta
edição, como já colocamos, a instituição não aparece mais.
Os programas considerados “hermanos” do DOCTV Latinoamérica são o
Ibermedia, o Observatório Iberoamericano do Audiovisual e o Pantalla CACI. O
Ibermedia estimula a coprodução de filmes de ficção e documentários entre dezenove
países. Gerido pela CAACI, enquanto programa-irmão do DOCTV Latinoamérica e
com mais de vinte anos, é um programa que deve influenciar no DOCTV. O
Observatório Iberoamericano do Audiovisual é um repositório de informação estatística
sobre o setor cinematográfico dos países da região ibero-americana e a Pantalla CAACI
é uma plataforma que oferece um seleto catálogo das cinematografias da América
Latina, Espanha e Portugal, que abordaremos mais adiante.
Entendemos que os objetivos propostos pelo programa DOCTV Latinoamérica
já nos dão uma ideia de hibridização (intercambio cultural e econômico entre os povos
latino-americanos) e de difusão da produção cultural dos povos latino-americanos no
mercado mundial. Os intercâmbios culturais, propostos pela iniciativa, podemos
interpretar como as trocas simbólicas entre os agentes que detém do capital cultural que
vai além daquele latino-americano, contudo aquele do campo

da cultura

cinematográfica (premiações em festivais, estudos em escolas de cinema reconhecidas,
atuações em diferentes instituições, etc). Agentes estes que são os assessores, jurados,
coordenadores e produtores, além dos pertencentes às instituições gestoras, membros da
CAACI e TVs.
Cabe considerar que as trocas culturais podem ser interpretadas pelas diferentes
culturas de gestão política do audiovisual dos países, consumadas nas reuniões da
CAACI, onde os gestores se encontram, como também nos países que sediam e se
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responsabilizam pela Unidade Técnica em cada edição. São nestas unidades que os
coordenadores do DOCTV se relacionam com os pontos de vistas institucionais dos
gestores do audiovisual de outros países e produtores, principalmente durante as
convocatórias. Isso mostra o papel das instituições e estruturas na criação de regras e
recursos para agentes culturais.
Vale apontar que o objetivo expresso de difusão da produção cultural dos povos
latino-americanos é amplo, pois sabemos que quem produz os documentários são parte
de um segmento específico, cineastas que em partes pertencem a mesma rede, como
escolas de cinema (Escola de Cuba, Escola de Cinema do Rio de Janeiro, entre outras).
Ainda assim, o objetivo do programa sustenta a proposta de posicionar a produção
cultural dos povos latino-americanos no mercado mundial, o que é ambicioso para a
proposta do DOCTV, que é de que os documentários circulem em TVs públicas da
região.
No caso das convocatórias, elas são a mesma para quase todos os países, com
exceção do Brasil, Peru e Colômbia, cujas chamadas possuem termos que variam, como
chama a atenção o portal do DOCTV. Estes documentos em geral são semelhantes, de
acordo com a coleta que foi feita em portais oficiais dos órgãos gestores do audiovisual.
Para interpretação de dados, a convocatória da sexta edição foi a mais adequada,
pois além de ser a última até esta pesquisa, sugerindo o reflexo do seu amadurecimento,
era a que estava acessível no site do DOCTV, já que as outras não estavam mais
disponíveis no portal do programa. Apesar disso, foi possível coletar as chamadas
anteriores por meio dos portais dos órgãos gestores e, com isso, pôde-se perceber que
elas seguem um padrão semelhante a cada edição. Por exemplo, todas as convocatórias
explicam que a iniciativa é singular porque contribui com os recursos necessários para a
produção completa do projeto de documentário, garantindo a exibição do conteúdo
premiado por meio das televisões aderentes à Rede DOCTV Latinoamérica.
Nesse sentido, podemos perceber que a chamada é o principal conteúdo
informativo que conecta o programa aos órgãos gestores do audiovisual que, por sua
vez, comunicam sobre o DOCTV Latinoamérica para seus respectivos países. É papel
então de cada Ministério da Cultura, Secretaria, Departamento, Diretoria, ou de cada
pólo nacional (como se refere a cada gestão audiovisual do país que conduz o DOCTV),
convocar os produtores para participar da seleção.
A Rede DOCTV Latinoamérica é contextualizada nas convocatórias, com a
indicação dos países participantes, o que faz o produtor conhecer a sua abrangência e
objetivos. Embora apenas um documentário seja selecionado por cada país, o edital
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pode ser estimulante para o produtor que almeja aprimorar sua posição no campo do
audiovisual, numa perspectiva internacional, já que cada filme é exibido em todas as
emissoras públicas articuladas com o DOCTV Latinoamérica.
A oficina de narrativa e realização dos documentários é expressa na
convocatória, para que os produtores saibam que, como parte do processo de
acompanhamento do desenvolvimento dos seus projetos, eles terão que passar cinco
dias no país que sedia a edição. Assim, o produtor que lê a convocatória já sabe que terá
a oportunidade de conhecer outros cineastas de outros países e profissionais do campo
que farão assessorias especializadas aos seus projetos. Esta parte é estimulante porque
os produtores podem trocar experiências e conhecer novas culturas em um país, além de
gerar capital social e cultural para eles.
Realizados, os documentários se apresentam na programação dos canais de
televisão pública no período que em geral é de setembro a dezembro do segundo ano da
edição. Por exemplo, na sexta edição a convocatória foi em 2017 e os documentários
foram exibidos de setembro a dezembro de 2018. Estes dois anos comportam, além da
convocatória, o processo seletivo, a divulgação dos resultados, a realização das oficinas,
e a realização dos filmes. Os produtores têm um prazo para produzir os filmes que varia
de 100 a 180 dias, a depender da edição.
Os participantes podem ser pessoas naturais do país ou residentes a partir de três
anos. Eles devem enviar um documento37 em formato PDF às Comissões Nacionais por
meio de correio eletrônico. Há modelos padrões cujos anexos são acompanhados na
convocatória para os documentos. Não podem participar do concurso pessoas ligadas a
membros da CAACI nem a membros da Unidade Técnica (UT) do DOCTV, ou da
instituição cinematográfica (instituição gestora do audiovisual) do país e da TV Pública.
Entende-se como ligadas todas as pessoas que mantêm vínculo empregatício, cônjuges
ou companheiros e parentes consanguíneos ou por afinidade até o segundo grau
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
37

O documento deve conter: 1) Ficha de inscrição; 2) Sinopse do filme; 3) Motivação do diretor; 4)
Justificativa do projeto; 5) Tratamento Argumental; 6) Proposta de Realização; 7) Plano de produção e
cronograma; 8) Pressuposto; 9) Biofilmografia do diretor incluindo links de trabalhos feitos; 10) No caso
de estrangeiro, documento de comprovação de residência de mais de três anos no pais da convocatoria;
11) O projeto deverá ser inscrito por um produtor (a) e ou diretor-produtor, seja este uma empresa
produtora ou pessoa natural, quem fará parte integral do Contrato de co-produção que se firmará com a
TV pública aderente à Rede; no caso pessoa natural e empresa devem enviar documentos específicos; 12)
Fotocópia autenticada do certificado de registro do projeto ou ideia, concedido pela Direção Nacional dos
Direitos de Autor, ou o nome que a agência recebe no país ou autoridade; 13) Autorização por escrito e
com assinatura autenticada caso o projeto de documentário utilize o trabalho de terceiros; e, por fim, 14)
Autorização para usar a imagem de personagens reais e / ou comunidades essenciais para a realização do
projeto.
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O portal do DOCTV Latinoamérica disponibiliza uma sessão de “Perguntas
Frequentes”, esclarecendo itens sobre participação do concurso, que podem ser lidas nos
anexos desta tese.

4.3 DOCTV LATINOAMÉRICA: PROPOSTAS GLOCALIZADAS
Baseada na questão de Straubhaar (2007), lançada para programas de televisão,
que pergunta como estes se hibridizam, glocalizam, localizam e criam produtos
culturais para exportar e delocalizar, propomos a seguinte indagação: Como o programa
DOCTV Latinoamérica se hibridiza, glocalizando seus produtos culturais para atingir
uma audiência mais ampla?
Já discutimos que não podemos considerar determinados modelos de
documentários como padrões globais, pois assim estaríamos limitados à padronização
condicionada aos oligopólios de mídias (Discovery, HBO, etc). Sabemos que o DOCTV
Latinoamérica estrategicamente não trabalha numa dinâmica uniformizadora, ao
contrário, há uma diversidade de linguagens, formatos, estilos e conteúdos, um conjunto
de produções de cineastas latino-americanos, que possuem trajetórias heterogêneas de
formação e de atuação profissional. Foi possível perceber a diversidade cultural
presente nas produções do DOCTV Latinoamérica e, enquanto proposta de conteúdo
para TVs públicas, permite que diversos telespectadores possam se identificar com as
representações retratadas nos filmes. As diversas etnias podem ser vistas neles,
principalmente de diferentes grupos indígenas e afrodescendentes.
Conteúdos referentes às questões étnicas também devem ser pensados em
análises de temáticas de documentários da região, visto que são dimensões que na
história da televisão comercial brasileira foram colocadas de modo muitas vezes
distorcido, criando incoerências entre as realidades principalmente no que diz respeito a
protagonismos e mobilizações.
A percepção sobre a televisão no contexto industrial apresentada por Straubhaar
(2007) nos ajuda a entender, de algum modo, sobre produções de documentários para
TV. Os documentários do DOCTV Latinoamérica mesmo tendo como destino principal
TVs públicas não estão alheios à configuração industrial televisiva. O perfil dos
produtores, que veremos mais adiante, mostra um pouco disso em suas trajetórias, o que
reflete nos produtos. Por exemplo, No murmúrio do vento (En el Murmullo del Viento,
Nina Wara Carrasco, 2018) é um filme que apresenta a música do norte do Potosí, na
Bolívia, por meio dos relatos narrados pelo pai da diretora Nina Wara Carrasco, levada
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a Llallaguita, onde passou sua infância. A realizadora então explora os elementos do
misticismo e da ritualidade do lugar, tendo a música como um vínculo com a natureza e
o sagrado (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Os objetivos do DOCTV Latinoamérica são estimular o intercâmbio cultural e
econômico entre os povos latino-americanos, implantar políticas públicas integradas de
fomento à produção e teledifusão de documentários nos países da região e difundir a
produção cultural dos povos latino-americanos no mercado mundial. Este último
objetivo se aproxima da possível ideia estratégica de glocalização das produções, uma
vez que propõe um alcance global das audiências, por meio de uma difusão no mercado
mundial.
As reuniões para a conformação da Rede DOCTV Latinoamérica,
estabelecidas pela CAACI, que ocorrem com frequência em diferentes países, incluindo
europeus (Portugal, Espanha e Itália), e a dinâmica do programa DOCTV Latinoamérica
podem ser vistas como um espaço de incentivo ao capital cultural global dos gestores do
audiovisual latino-americano. Trabalhando nessas estruturas, estes gestores tomarão
decisões sobre como produzir e investir nas produções audiovisuais de modo que
alcancem o mercado mundial. A partir disso, podemos inferir que, sendo a Rede
DOCTV Latinoamérica, as reuniões da CAACI e o programa DOCTV Latinoamérica
compostos por indivíduos, estes com o passar do tempo adquirirão certas disposições
coletivas, atuando no espaço ibero-americano com um olhar direcionado para o alcance
global.
O Ibermedia, criado pela CAACI, é um programa considerado “irmão” do
DOCTV Latinoamérica. Através dos seus filmes, o Ibermedia tem estado presente nos
principais festivais de cinema do mundo, como o de Berlim, Roterdã, Cannes, Havana,
Los Angeles, Mar del Plata, Huelva, Sundance, Toronto, San Sebastián, Tóquio,
Veneza, Nova Iorque, Valladolid, Busan, Haifa e Calcutá. Além disso, vários deles
foram nomeados para o Oscar do melhor filme em língua não inglesa (IBERMEDIA,
2017). Assim, revela-se ainda mais a importância da contribuição deste programa para a
produção audiovisual latino-americana no sentido de alcance mundial.
O formato de tempo limitado para o documentário, de 52 minutos, é um tempo
médio fruto de adaptações de formatos de documentários para televisão, assim, estes
filmes já possuem uma natureza “glocal”, pois são adaptações de produções globais
para TV, no sentido de grade de programação, para conteúdos locais, regionais e/ou
nacionais. Além disso, os padrões de entrega destes documentários são compatíveis para
alta definição de televisão e plataformas de vídeos, inclusive streamings. Então, em seu
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conjunto, a parte estrutural dos documentários no sentido de adequação para televisão,
já é um padrão compatível com os modelos técnicos globais.
As observações desta pesquisa, no que diz respeito à glocalização nos filmes,
são dedicadas especialmente às temáticas, uma vez que optamos em não definir o que
seja um padrão de documentário global, considerando a importância da diversidade de
formatos, linguagens e estilos no campo das indústrias de mídias e na natureza do
próprio programa, pois não há este ou aquele documentário que está mais “adequado” a
um padrão global.
Para glocalização, nós consideraremos até que ponto as temáticas nos filmes
dialogam com os assuntos globais trazendo para realidades locais da produção dos
documentários.
Na sexta edição do programa explicou-se que o projeto deveria propor uma
visão original a partir de situações e manifestações da diversidade cultural de seu
território, com o eixo temático “A Música”:

A música é geradora de identidade; está intrinsicamente ligada à nossa
maneira de movimentar, sentir, vestir, de comunicar e, portanto, mais que
qualquer outra arte, dita um estilo de vida. A música como guia espiritual,
como trilha sonora vital, como fio costurado e descosturado entre pessoas
que se amam. Falamos também de identidade como sinônimo de
singularidade: a exceção cultural de um país ou de uma região. A música
abarca a identidade de um povo por meio de ritmos e instrumentos, de temas
específicos. É impressionante o quanto a música se nutre da geografia, como
a melodia e a letra se fundem com a paisagem e com o andar de seus
habitantes. A música nos enraíza a aquilo que sentimos que é nosso. A
música também nos recorda nossa história, nosso percurso humano através
dos tempos. São canções que integram a memória coletiva de um povo e de
uma geração. Canções que nos oferecem ser uma continuação e ser
portadores do que fomos, para assim nos convertermos em geradores do que
seremos. Finalmente, a música é também geradora de universalidade. Por
meio da música nos sentimos parte do gênero humano. Os vínculos vão além
do território e dos momentos históricos; se criam suavemente através dos
sentimentos e das experiências vitais. (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).

Nota-se, pelo texto exposto no portal do DOCTV Latinoamérica, a intenção de
situar o tema em pauta, “A Música”, como adequado para que os documentários
alcancem públicos “internos” no sentido para dentro do seu país ou do território latinoamericano, e “externos” no sentido global, para além da região. Exemplo é o filme
colombiano Recompor que apresenta um personagem que era das Forças Armadas
Revolucionárias da Colômbia – FARC e depois de 15 anos a andar pelas selvas de seu
país se torna um rapper que troca seu fuzil AK-47 para o microfone, levando uma
mensagem de paz. Apesar de cantado em um contexto nacional, da Colômbia, o rap é
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um estilo musical que atravessa diversas fronteiras, além disso, é cantado em espanhol,
língua mais falada na América Latina.
A proposta “A Música” no DOCTV Latinoamérica representa a estratégia de
proximidade cultural adotada pela edição do programa. Expressões como “nos enraíza a
aquilo que sentimos que é nosso”, “nos recorda nossa história”, “são canções que
integram a memória coletiva” são exemplos. Citações como “a música abarca a
identidade de um povo”, “se nutre da geografia”, “integram a memória coletiva de um
povo” nos indicam que se agregam dimensões culturais às regionais. São aspectos do
conteúdo que sinalizam para a possibilidade de que os filmes possam tanto combinar a
identidade de cada país com a do território latino-americano, dado a natureza temática
do programa.
O texto sugere que a identidade pode ser a singularidade, a exceção cultural de
um país ou de uma região, o que nos mostra aspectos de valorização das
heterogeneidades existentes, não se apegando somente a uma ideia de identidade
nacional. Para situar a música no programa, a convocatória se expressa por meio de
palavras abrangentes como “povo” e “país”. Entretanto, na prática pudemos ver, por
meio dos filmes selecionados, que a edição abarcou músicas que se relacionam com
conteúdos étnicos, envolvendo personagens, por exemplo, indígenas e negros em
diferentes manifestações culturais dos países. Assim, os documentários também
refletem a estratégia da proximidade étnica, além do engajamento relacionado com
fatores de inclusão, muitas vezes negligenciado pelas mídias tradicionais.
A ideia contida em “a música é também geradora da universalidade” nos sugere
a pensar sobre o global, que facilitaria no entendimento de se alcançar uma audiência no
mercado mundial. “Por meio da música nos sentimos parte do gênero humano”, também
complementa a ideia da universalidade, assim como “os vínculos vão além do território
e dos momentos históricos; se criam suavemente através dos sentimentos e das
experiências vitais”. Desta forma, a proposta de “A Música” amplia as identificações
para as audiências, pois firma-se na concepção de que a temática permite alcançar todos
os seres humanos. Então, mesmo que as narrativas se centrem nos laços locais,
regionais ou nacionais, o tema em si possibilita que os documentários abranjam uma
faixa mais extensa de audiências.
No caso desta edição, a convocatória deixou explícito que não seriam aceitas
propostas que não tivessem como eixo temático “A Música”. Além disso, estas
deveriam estar relacionadas com o acervo musical do país participante. O conteúdo
musical proposto não poderia fugir das produções musicais desenvolvidas no país. O
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documentário No Gargalo do Samba, por exemplo, tem como personagem Nereu
Gargalo, um ícone do samba rock brasileiro, que com 73 anos fala sobre sua carreira e
sua

paixão

pela

música,

protagonizando

neste

filme

brasileiro

(DOCTV

LATINOAMÉRICA, 2019).
A glocalização pode ser interpretada pelas temáticas universalizantes (tanto “A
Música” da sexta edição, quanto “A Felicidade” da quinta), ao mesmo tempo em que
geram proximidade das audiências por meio de produtos locais. Então podemos afirmar
que a estratégia da glocalização se expressa por meio das temáticas das duas últimas
edições. Vale lembrar que “A Felicidade” é um assunto em pauta, especialmente em
uma época de altos índices de ansiedade e depressão na população atual.
A felicidade foi tema do documentário estadunidense Happy – Você é feliz?
(Happy, Roko Belic, 2011), emitido pela Netflix e esteve entre os mais assistidos na
plataforma. O filme aborda sobre pessoas em várias regiões do mundo que apresentam a
características de possuir a felicidade genuína. São histórias de pessoas da Dinamarca,
Escócia, China, Japão, Butão, Índia, Estados Unidos e Brasil. Sendo assim, é um
produto global em produção, exibição e consumo.
No caso dos documentários do DOCTV Latinoamérica, “A Felicidade” enquanto
tema se expressou em muitas das produções enquanto uma busca para se consegui-la,
com histórias que exploram problemas sociais na região, mas que também se
relacionam com outras regiões do planeta. “A Felicidade” foi proposta pelo DOCTV
Latinoamérica anos depois de ser lançado Happy – Você é feliz? na Netflix. A quinta
edição foi nos anos de 2016 a 2017, revelando que o programa está em alinhamento
com as temáticas globais de produção de documentários.
Para além da televisão, estes documentários ganham novas janelas para se
colocar no mundo. No caso dos documentários do DOCTV Latinoamérica, por
exemplo, é possível assistir alguns em plataformas de vídeos como Youtube, Vimeo e
outras plataformas específicas como a Guide Doc. Além disso, em um contexto de
plataformas de mídias imperialistas, tais como Netflix, HBO e Discovery, os festivais
de cinema continuam sendo plataformas físicas as quais produtores podem exibir seus
filmes, para além dos circuitos mainstream de exibição. Então, supõe-se que o DOCTV
Latinoamérica deve estar alinhado com as demandas dos festivais internacionais e das
plataformas de vídeos, ao mesmo tempo em que deve estar articulado com a produção
de conteúdos para TVs públicas da América Latina.
Canais globais ou dos Estados Unidos com frequência fazem adaptações
regionais, dublando programas dentro de linguagens espalhadas através de regiões, tal

152

como mandarim ou espanhol, como revela Straubhaar (2007). Eles de forma crescente
estão ajustando ou localizando a seleção de conteúdos (filmes, documentários ou vídeos
musicais) a partir dos gostos regionais, como o canal MTV na Ásia, Europa e América
Latina, que tocam mais músicas locais e menos músicas americanas para adaptar ao
gosto local (STRAUBHAAR, 2007). No sentido contrário, podemos perguntar como
documentários latino-americanos estão trazendo histórias ou músicas que criem
identificações globais, já que interessa ao programa ir além das TVs públicas e situar as
produções no mercado mundial.

4.4 REDE E PROGRAMA DOCTV LATINOAMÉRICA: TÁTICAS ENTRE
VIZINHOS

A proposta do DOCTV Latinoamérica já apresenta uma base conceitual de
proximidade cultural. Tanto as instituições do audiovisual pertencentes à Rede, gestoras
e TVs públicas, quanto os produtores, jurados e produtos (documentários) se constituem
como elementos estratégicos que conduzem à proximidade cultural latino-americana.
As instituições gestoras do audiovisual, ainda que diferentes na conformação de
gestão, possuem o propósito essencial de favorecer a cultura de seus países, assim como
ocorre o mesmo no âmbito das TVs públicas. Sobre os produtores, todos devem ser de
nacionalidade do país o qual concorre ou ser residente há mais de três anos. Além disso,
a narrativa dos documentários devem cobrir histórias que se passam na nação da qual o
produtor ou empresa produtora submeteram a proposta. Ainda neste contexto seletivo,
um júri composto por três jurados nacionais seleciona três propostas inscritas para que
depois disputem no júri internacional. Desta forma, sendo no início as propostas de
documentários selecionadas por jurados nacionais, há um filtro que garante a
proximidade cultural para o público, já que os jurados nacionais, por pertencer ao país
da proposta submetida, se identificam de algum modo com os projetos. As culturas
narradas nos documentários favorecerão o gosto das audiências que se identificarão com
os conteúdos vistos.
O portal oficial do DOCTV Latinoamérica dedica uma sessão chamada
“boletins” a qual se coleta material que saiu na imprensa sobre a iniciativa. Vê-se um
esforço em arquivar as notícias sobre o desenvolvimento das atividades diversas da
iniciativa, tanto executadas pela produção do programa quanto pelos realizadores dos
documentários. Os conteúdos são relevantes porque mostram notícias locais sobre os
documentários em elaboração e assim podem gerar proximidade nas audiências locais e,
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nesta configuração de coberturas sobre documentários de outros países, uma
proximidade no âmbito latino-americano.
O jornal boliviano Los Tiempos, abordou de forma mais detalhada o
documentário boliviano No Murmúrio do vento, com depoimentos da realizadora Nina
Carrasco (LOS TIEMPOS, 2018). O jornal El Comercio tratou sobre o documentário
equatoriano que conta a vida do músico Delfín Quishpe, um dos personagens de um dos
documentários da sexta edição, com link para trailer, com mais detalhe sobre a obra (EL
COMERCIO, 2018). O jornal Hoy Los Angeles, por sua vez, mostrou que o
documentário porto-riquenho Carta de Amor para uma ícone conta sobre a artista
Lucecita Benítez, contextualizando o programa DOCTV Latinoamérica, os jurados
participantes, as instituições porto-riquenhas envolvidas e citando outros documentários
de Porto Rico contemplados em edições anteriores pela iniciativa (HOY LOS
ANGELES, 2018). Outros jornais trataram sobre a sexta edição do DOCTV
Latinoamérica na sua forma mais abrangente, como o El Espectador, da Colômbia.
A sessão boletins também mostra experiências do DOCTV na sexta edição.
Entende-se que tendo tais registros no portal oficial, se estimula a participação de novos
projetos para as próximas edições, pois os produtores podem ver resultados para além
dos documentários, mas como seus filmes e a concepção de sua proposta podem ser
trazidos como pauta. São depoimentos dos cineastas sobre o processo de elaboração dos
documentários, por meio de entrevistas elaboradas pela Unidade Técnica do programa.
Compreende-se que tal forma de arquivo, por meio do clipping, é fundamental como
registro. É uma forma de trazer em evidência como os jornais locais e regionais
abordam sobre tal iniciativa ou até responder perguntas como “a quem interessa o
DOCTV Latinoamérica?”.
Somos capazes de afirmar que o DOCTV Latinoamérica, no que diz respeito à
sua proposta enquanto programa, objetivos e processos de seleção utiliza da
proximidade cultural enquanto uma de suas estratégias, se não a principal, para causar
identificações nas audiências. Cabe a partir de então analisar as temáticas dos filmes e
alguns de seus conteúdos na narrativa que demonstrem a materialização de tal esforço.

4.5 FÓRMULA DO DOCTV LATINOAMÉRICA

Consideramos a seguinte fórmula do programa DOCTV Latinoamérica para
garantir qualidade aos seus produtos: Jurados, produtores, oficina de narrativa e de
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realização documental, assessores da oficina, critérios de entrega do material e liberdade
autoral.
A seleção dos projetos de documentários do DOCTV Latinoamérica é feita
inicialmente por jurados nacionais especialistas no campo audiovisual, sendo que cada
país da Rede possui dois a três jurados. Na etapa finalista, o DOCTV Latinoamérica
define os jurados internacionais, que na sexta edição, por exemplo, foi composta pelo
francês Francis Kandel, o holandês Raul Niño Zambrano e o cineasta colombiano Luis
Ospina. No próximo tópico, detalharemos sobre o perfil dos jurados internacionais e
nacionais, pois consideramos significativos enquanto agentes especializados nas
escolhas dos projetos, ou seja, sobre quais documentários são selecionados para compor
a cena da produção contemporânea latino-americana.
A cada edição, o programa promove uma oficina de desenvolvimento de
projetos, com duração de cinco dias para a realização das propostas selecionadas, que
recebem uma assessoria com tutores especializados no setor. A Oficina de Narrativa e
Realização Documental tem como objetivo oferecer as ferramentas necessárias aos
projetos selecionados. A partir de assessorias para que suas propostas se fortaleçam em
termos de estrutura e dispositivos de realização, os produtores e realizadores são
treinados sobre os fluxos de trabalho de pós-produção e as entregas dos documentários,
para que possam chegar às televisões publicas com os padrões técnicos estabelecidos na
convocatória (DOCTV Latinoamérica, 2019).
Assim, podemos interpretar a oficina como um exemplo para pensar sobre os
novos recursos para superação de limites do sistema industrial de produtos de mídias.
Pensando numa perspectiva menos focada na homogeneização dos limites industriais,
podemos dizer que a oficina é um espaço que tem o objetivo de capacitação para um
produto nos moldes desejados pelo programa e é um lugar de uma variedade de
processos dos quais participam os produtores destes documentários.
Cabe ilustrar iniciativas como o desenvolvimento de projetos do Centro de
Formação e Realização Cinematográfica (Cefrec) na Bolívia, nos anos 1980. O Cefrec
realizava oficina de cinema e vídeo, que envolvia a participação direta dos povos
originários na produção do audiovisual, para o desenvolvimento de um movimento de
diretores surgidos dos próprios setores populares (FLORES, 2013). Tal tendência,
segundo Flores (2013), continuaria nas décadas subsequentes na América Latina.
Assim, podemos considerar que a oficina proposta pelo DOCTV Latinoamérica é efeito
destas movimentações ocorrentes décadas atrás. Como já tratamos, o DOCTV Brasil,
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iniciativa referência do DOCTV Latinoamérica, também atuava com sistema de
aprimoramento de projetos de documentários por meio de oficinas.
Em 2017, os 17 produtores que tiveram seus projetos aprovados pelo DOCTV
Latinoamérica participaram da Oficina de Narrativa e Realização Documental que
aconteceu na Escola de Cine e Belas Artes de Altos de Chávon na República
Dominicana, uma instituição reputada conforme indica o programa. O objetivo das
oficinas promovidas pelo programa é o de fortalecer os empreendimentos destes
realizadores em termos de estrutura e dispositivos de realização (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019).

Imagem 2 - Produtores na assessoria de realização documental na República Dominicana

Fonte: DOCTV Latinoamérica

Além dos três assessores de narrativas da oficina, houve o assessor jurídico e o
de montagem. A assessoria de pós-produção ficou a cargo empresa Keyframe. Todos os
assessores são profissionais qualificados no ramo das respectivas assessorias, como
informa a quadro a seguir:

Quadro 1 - Relações entre assessorias, assessores e seus perfis
Assessorias

Assessores

Currículo resumido

Narrativa

Everardo González

Diretor, produtor e fotógrafo de
cinema documental mexicano,
formado em Comunicação Social
pela UNAM, em Cinematografia
pelo Centro de Capacitação
Cinematográfica (CCC). Em
2014 fundou a distribuidora de
cinema documental Artegios. Seu
documentário mais recente, La
Libertad del Diablo, teve sua
estreia mundial na Berlinale,
Alemanha, e recebeu numerosos
prêmios,
incluindo
melhor
documentário
no
Festival
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Marta Andreu

Carmen Guarini

Montagem

Fernando Franco García

Legal

Santiago Ilundain

Internacional de Cinema de
Guadalajara.
Nascida em Barcelona, em 2004
cria a Playtime, estúdio para a
produção de documentários de
criação. La terra habitada (2009)
de Anna Sanmartí; Cuchillo de
palo (2010) de Renate Costa;
Salomé (2014) de Yrsa Roca;
Oleg (2015) de Andrés Duque
são alguns dos filmes produzidos.
Desde 2001 até 2015 coordenou
o Mestrado em Documentário de
Criação na Universidade Pompeu
Fabra de Barcelona e o espaço de
formação de Doc Montevideo, no
Uruguai.
Nascida
na
Argentina,
antropóloga, diretora, professora
e produtora, especializada em
cinema documentário. Realizou
como diretora diversas obras no
gênero. Obteve seu doutorado na
Universidade
de
Nanterre,
França, onde cursou Cinema
Antropológico sob a direção de
Jean Rouch em 1988 e realizou
seminários de especialização com
Fernando Birri, Jean Louis
Comolli e Jorge Prelorán. Dirige
o Festival Doc Buenos Aires. É
pesquisadora do CONICET e
docente de Antropologia Visual
da Universidade de Buenos
Aires.
Nascido em Sevilla, em 1976, é
diretor e montador de cinema
espanhol. Ganhador do Prêmio
Goya em 2014 como novo diretor
pelo filme La herida e nomeado
ao Prêmio Goya pela montagem
do filme Blancanieves, em 2013.
Dirige a Especialidade de
Montagem
na
ECAM.
É
licenciado em Comunicação
Audiovisual pela Universidade
de Sevilha, especializando-se em
montagem
na
Escola
de
Cinematografia e Audiovisual da
Comunidade de Madri.
É advogado especialista em
direito mercantil e na área de
Mídia,
Entretenimento
&
Esportes. Iniciou suas práticas
nos escritórios de Londres e de
Nova York da firma norteamericana Fried, Frank, Harris,
Shriver & Jacobson LLP.
Licenciado em direito na
especialidade
jurídicocomunitária da Universidade San
Pablo-CEU e diplomado em
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Estudos
Europeus
pelo
Portobello College em Dublin.
Mestre
em
Direito
da
Propriedade Intelectual e do
Entretenimento na Universidade
Carlos III.
Fonte: DOCTV Latinoamérica

Nota-se então o envolvimento do programa em garantir documentários de
qualidade nos vetores da narrativa, legalidade e montagem. Embora os assessores de
narrativa sejam de diferentes nacionalidades, México, Argentina e Espanha, eles além
de falar a mesma língua, espanhola, carregam trajetórias no cinema documental. O
assessor de montagem é especialista em montagem assim como o voltado para assuntos
legais, ambos espanhóis.
A empresa Keyframe é especializada na criação, digitalização e conversão de
material de emissão para televisão e plataformas digitais. O pós-produtor encarregado é
especialista em fluxos de trabalho. Tal empresa foi contratada devido a empecilhos
técnicos anteriores, revelados na entrevista da coordenadora do DOCTV Latinoamérica,
Tanya Vallete, concedida para a revista LatAm Cinema. No passado, alguns gerentes de
programação dos canais envolvidos levantaram a necessidade de selecionar quais
capítulos eles emitiam, porque consideravam que a qualidade final dos filmes nem
sempre estava boa. Já na sexta edição, um dos objetivos foi o de reverter esse transtorno
reunindo os assessores, cineastas e produtores e a empresa Keyframe, responsável pelas
entregas aos canais (LATAM CINEMA, 2019). Assim, o DOCTV Latinoamérica
mostra que pretende atender a outras audiências em diferentes espaços de exibição, ao
contratar uma empresa que contempla a produção no âmbito da televisão e plataformas
digitais.
Esse é mais um exemplo estratégico da iniciativa, materializado com a presença
da Keyframe e o feedback dos gerentes de programação dos canais, o que geraram
novas práticas, porque como os documentários de cada edição são de países diversos, as
TVs públicas encontraram diferentes qualidades técnicas dos produtos.
Straubhaar (2007) nos conta sobre as diferentes adaptações tecnológicas
ocorridas na televisão latino-americana, o que podemos considerar que refletem nas
exigências das produções, ainda que tais condições sejam determinadas por TVs
públicas, já que estas também se hibridizaram na configuração das indústrias televisivas
e estão condicionadas aos padrões de tecnologia da cena das mídias. Segundo
Straubhaar (2007), muitas transformações ocorreram no que diz respeito aos usos de
tecnologia, com mais apropriação daqueles que trabalham diariamente com ela.
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O feedback dos gerentes de programação em plena década de 2010 nos ajuda a
pensar sobre como as ocorrências de hibridizações nas indústrias de mídias, expressas
em adaptações, também podem favorecer as produções de alguns países menos
desenvolvidos no audiovisual. Por meio de práticas, se recombinam e geram novos
objetos e práticas, resultado destes intercâmbios e capacitações técnicas na oficina.
Outro fato a considerar é que a empresa Keyframe além de especializada em
criação, digitalização e conversão de material de emissão para a televisão, é focada na
finalização destes materiais para plataformas digitais. Isso significa que os filmes do
DOCTV Latinoamérica estão sendo preparados para atender uma demanda de mercado
que não é só focada na TV. As plataformas estão ocupando a cena neste novo cenário
em que há interação entre cinema e TV, a exemplo de Netflix, HBO, entre outras. Além
disso, as TVs estão se ocupando de trabalhar por meio de canais em plataformas, como
a GloboPlay, que tem em seu catálogo uma categoria dedicada a documentários.
O DOCTV Latinoamérica, quando exibido nesta sexta edição, em 2018, por
meio da TV Brasil, foi exibido também através da WebTV – TV Brasil. Isso mostra que
as TVs públicas estão interagindo de algum modo com este cenário de produções para
internet. A Retina Latina, plataforma gratuita de filmes latino-americanos também emite
filmes do DOCTV Latinoamérica, assim como a Pantalla CACI, criada pela CAACI.
Lembramos que, como o DOCTV tem um sistema rotativo de Unidade Técnica
a cada edição, ficou a cargo de Tanya Vallete38 gerir a coordenação junto à DG Cine,
que é o órgão gestor do audiovisual da República Dominicana. Na sua condição de
coordenadora, foi quando ocorreu a contratação da empresa Keyframe, o que podemos
considerar a sensibilidade e competência da gestora de enxergar as heterogeneidades
dos países latino-americanos dentro da estrutura de produção audiovisual. Como
apontou Straubhaar (2007), são padrões históricos de hibridizações que podem mostrar
sobre as intervenções políticas necessárias. Assim, ocorreu uma intervenção política
38

Tanya Vallete pertence à primeira geração de graduados da Escola Internacional de Cine e TV de San
Antonio de los Baños, Cuba. Ele viveu por doze anos na França, país em que continuou seus estudos de
roteiro, na Femis, e se iniciou no documentário. Ao retornar à República Dominicana e até hoje, dedicouse à redação e análise de roteiros de ficção e documentário e ministrou oficinas de roteiros em várias
instituições públicas e privadas. Diretora de Projetos de Televisão Educacional, pelo Ministério da
Educação e responsável pelas estratégias de desenvolvimento da Diretoria Nacional de Cinema da
República Dominicana. Sétima diretora da EICTV e primeira graduada a assumir o comando. Em 2011
recebeu a Medalha de Personalidade Cultural do Ministério da Cultura da República Dominicana,
concedida aos mais destacados dominicanos no campo cultural no exterior e a Distinção da Cultura
Nacional de Cuba, em abril de 2012. Produtora Executiva da Série Documental Ser um Ser Humano, feita
por estudantes de documentários de sete escolas de cinema ao redor do mundo. É assessora da DGCINE,
analista da Ibermedia, curadora e coordenadora de reuniões e workshops para diversas instituições e
festivais e, desde o final da década de 1990 e até o momento, consultora de projetos audiovisuais e
gestora cultural. Fonte: Linkedin
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pela gestora do programa em contratar uma empresa que pudesse qualificar as
produções para a TV, já que existem padrões históricos de hibridização industrial de
mídia por estas TVs públicas, especialmente aquelas com mais poder de tecnologia, que
demandou documentários mais qualificados de seus países vizinhos.
Além do conhecimento técnico que os realizadores levam para casa, as oficinas
são momentos de trocas entre eles, que são cineastas de diversos países da América
Latina. Somamos a este pensamento que no caso desta oficina é possível nivelar os
produtores de diversos países, pois eles podem apreender sobre habilidades tecnológicas
que aqueles de países com outras lógicas de desenvolvimento talvez possam estar mais
engajados, a exemplo da finalização da obra para a TV.
Vale atentar sobre as realidades econômicas dos países, que têm articulação
direta com poder de tecnologia e assim pode se refletir nas produções e, por isso,
algumas TVs públicas reclamaram das qualidades técnicas de alguns filmes. Como as
TVs seguem padrões hibridizados com o modelo industrial televisivo, tal configuração
reverberou na exigência sobre as qualidades técnicas dos documentários. Podemos
interpretar que quanto mais desenvolvida e hibridizada com os padrões industriais de
televisão, mais a TV pública de cada país demanda na maior qualificação dos
programas e nos produtos, neste caso os documentários. A necessidade de contratação
de uma empresa como a Keyframe, que pudesse conciliar tais demandas de qualidade
tanto para a produção dos documentários, quanto para finalização para plataformas de
streamings, revela novas formas de conceber a luta entre mercado e produção
simbólica.
Podemos articular que o fato das oficinas envolvendo a Keyframe, embora
surjam por exigências de televisão e posteriores plataformas, estão contribuindo para a
formação de produtores de países menos desenvolvidos no audiovisual. Ademais, para
que os documentários sejam possíveis de se situarem no mercado mundial, principal
objetivo da iniciativa.
Imagem 3- Produtores e assessores em encontro na República Dominicana, 2017

Fonte: DOCTV Latinoamérica
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A realização de oficinas não é uma novidade da sexta edição do programa, mas
um padrão proposto com referência do modelo do DOCTV Brasil. Elas ocorrem na sede
da Unidade Técnica, como ocorreu na quinta edição, em Havana, Cuba.

Imagem 4 - Oficina em Havana, Cuba, 2015

Fonte: DOCTV Latinoamérica

Há de ponderar que embora possam existir desafios em relação à articulação em
rede por parte dos cineastas e do DOCTV, já que não localizamos um espaço virtual que
estimule a articulação em rede para estes produtores, a oficina de produção é importante
não só no que diz respeito à qualificação técnica destes profissionais, contudo na
contribuição do capital cultural destes cineastas, uma vez que exposição a culturas
estrangeiras e viagens são elementos que refletirão nos processos e produtos gerados,
além das trocas entre eles.
Em entrevista para a revista LatAm Cinema, Tanya Vallete falou sobre balanços
e perspectivas do programa, em uma reflexão sobre seus doze anos de existência. Para
Vallete, o principal desafio que ela teve frente à Unidade Técnica foi o de conseguir
uma edição de qualidade e transcendência com documentários criativos em que a voz e
a poética do autor fossem respeitadas acima de tudo. Esta afirmação ratifica que existe
uma liberdade autoral no DOCTV, o que garante uma diversidade dos seus filmes.
Tendo isso como linha de frente, Vallete acredita que alcançaria uma coerência dentro
da diversidade com respeito ao eixo temático que era “A Música” (LATAM CINEMA,
2019).
Parece que esta liberdade estilística, proporcionada pela liberdade autoral, é um
indicador de qualidade do programa que proporciona que ele possua diversidade e
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originalidade nos seus produtos. Assim, é possível perceber que a ideia de qualidade dos
filmes é articulada com o conceito de criatividade por meio da “voz e poética dos
autores” como expõe o pensamento da gestora. Lembrando que Tanya Vallete já vem de
uma trajetória de ocorrências híbridas de produção, como se pôde ver na nota de rodapé
deste conteúdo sobre sua atuação, assim como a trajetória dos jurados, produtores e os
assessores da oficina da sexta edição.
Como a entrevista para a LatAm Cinema foi concedida em 7 de setembro de
2018, uma semana depois da estreia da sexta edição do programa com o primeiro filme
no ar, ao responder sobre quais seriam os principais objetivos para o que restava para a
nova edição, Vallete afirmou que era o de consolidar uma boa e ampla recepção dos
canais de televisão pertencentes à Rede. Outro objetivo seria o de que tivesse o maior
número possível de documentários selecionados em festivais de cinema ao redor do
mundo.
Assim, nota-se que os anseios da gestora estão relacionados com a maior
visibilidade possível dos documentários, não no sentido de vendas em plataformas
streamings, por exemplo, mas seu reconhecimento nos festivais do mundo e no alcance
de audiência na América Latina por meio das TVs públicas. Isso demonstra ainda uma
perspectiva voltada no sentido não exclusivamente mercadológico, mas engajada com a
concepção inicial do programa de promover documentários para TVs públicas tendo
festivais como principal plataforma de visibilidade, uma tradição de articulação e de
promoção do cinema latino-americano. Ademais, um olhar sobre diferentes redes de
fluxos.
Vale frisar que na atualidade os festivais também se constituem enquanto
estratégia de mercado, como aponta a pesquisadora Jean Lauer (2016), que explica que
a maioria dos festivais existe necessariamente em seus próprios pontos ao longo de uma
escala de complementariedade à antagonista Hollywood, uma vez que Hollywood
domina grande parte da exposição mundial e distribuição de títulos de filmes (LAUER,
2016). Esta tradição, considera a autora, está bem viva até hoje pelos principais festivais
da Europa, especialmente Cannes, mas também Berlim, Veneza, Roterdam e influencia
outros, incluindo festivais norte-americanos como Toronto e Sundance (LAUER, 2016).
Eles competem uns com os outros para encontrar e lançar o mais recente autor, para
programar os mais novos e progressivos filmes antes dos outros os descobrirem, para
desenvolver sua própria identidade única através de programação que nenhum outro
festival pode oferecer (LAUER, 2016).
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A partir do exposto, faz sentido que produtores queiram seus filmes em festivais
assim como coordenadores de projetos a exemplo do DOCTV, como expressou Tanya
Vallete sobre a vontade de ter os documentários nos festivais ao redor do mundo.
Segundo Tanya Vallete, ainda na entrevista dada à LatAm Cinema, seria na
Assembleia das Autoridades Cinematográficas da região, que ocorreria em novembro de
2018, em Roma, o momento de tomadas de decisões sobre qual tema da edição seguinte
e qual país sediaria a próxima Unidade Técnica. Até o momento da revisão desta escrita
da pesquisa, entretanto, não identificamos o futuro da próxima edição. A notícia mais
recente emitida pela CAACI é sobre sua XXXVII reunião que aconteceu na Nicarágua
de 05 a 08 de novembro, reunindo delegações de 27 países. Em Assunção, Paraguai, a
CAACI também se reuniu em maio de 2019, quando declarou um compromisso com a
promoção e valorização de línguas indígenas.
Ainda segundo Tanya Vallete, o futuro é a continuidade do programa, bem como
seu fortalecimento e expansão da Rede Pública de Radiodifusão Televisiva. A gestora
da sexta edição espera que ocorra a inclusão dos países que ainda não participam deste
espaço39.
Para além do modelo, vimos que profissionais destacados na cena internacional
são indicadores que contribuem para que o programa mantenha a sua qualidade e,
possivelmente, a sua continuidade, com suas particularidades. Destes personagens
reconhecidos, podemos citar Tanya Vallete, os assessores das oficinas e os jurados e
realizadores cujas propostas documentais são escolhidas.
“Posicionar documentários em festivais de cinema ao redor do mundo” faz parte
do jogo que definirá o lugar dos documentários no campo cinematográfico e o papel
desafiador que têm as TVs públicas neste cenário, uma vez que estas precisam garantir
as audiências do programa. Assim, vimos o quanto o desafio da qualidade ainda é
presente na política em pauta.
O indicativo de cortes orçamentários dado por Tanya Vallete é um sinal da
importância do capital financeiro do projeto e do fator econômico influente nas
indústrias de mídias, que mesmo afetado conseguiu se desenvolver na sexta edição,

39

Os únicos países caribenhos que participam do programa são Cuba, Porto Rico e República
Dominicana, todos de língua espanhola como oficial. Honduras, El Salvador e Belize são os países da
América Central que não participam do DOCTV. Na América do Sul, nunca participaram Guiana
Francesa, Guiana e Suriname, que são países multilinguísticos, sendo que a Guiana Francesa, como o
nome já indica, tem o francês como idioma oficial enquanto o Suriname é o único país da América do Sul
que tem o idioma inglês como oficial. Chile e Venezuela, como já exposto em outra nota de rodapé, já
participaram do programa e atualmente não participam mais.
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como colocou a gestora afirmando que, apesar dessa ocorrência, o programa está “em
boa saúde”.
A sinergia dos cineastas expressada por Vallete ou a proposta de fomentá-la por
meio da oficina demonstra a necessidade de integração dos agentes do campo assim
como as trocas simbólicas e culturais.
Com seus audaciosos objetivos, o DOCTV Latinoamérica mostra que não é
“para qualquer um”. Não se trata de um projeto para iniciantes, mas de um programa
que quer se manter sólido por meio de artistas já relativamente reconhecidos no campo.
E tal reconhecimento é materializado por meio dos currículos que são entregues junto à
proposta, que por sua vez tem que conter uma justificativa. No caso dos realizadores, na
seleção nacional, seus nomes ainda não são revelados, somente na seleção internacional.
Além disso, o programa atua com critérios específicos de padrões técnicos para entrega
dos documentários como expressa a convocatória da sexta edição:

Os equipamentos de captação deverão ser 1920x1080. Os documentários
deverão ser entregues em .mov con Codec Apple ProRes 422 HQ em sua
frequência original de Gravação (24, 23, 98, 25, 29, 97) e cumprindo com os
níveis de vídeo Rec 709 ó BT.709 que padroniza o formato de televisão de
alta definição e tem uma relação de aspecto (panorâmica) 16:9. A codificação
Rec.709 que utiliza os níveis de referência SMPTE, (também denominado
“studio-swing”, legal-range, narrow-range), os níveis de referência não
podem superar o branco em 700mv e os do Negro em 0 mv. Os níveis de
áudio devem estar na Normativa EBUR128 ou A/85 a 24Bits 48Hz e o
Loudness Level deve ser -23.0 LUFS. Os Stems de Áudio deverão incluir
diálogos, narração, músicas, efeitos, todos eles em faixas separadas y o mix
final tanto 5.1 como 2.0. Se considerará concluído o documentário,
entregando à UT DOCTV VI, além do documentário com os padrões
técnicos acima mencionados, os seguintes produtos em um disco duro
externo: Arquivo em formato mencionado acima, que contenha entre três a
cinco minutos de imagens selecionadas para a criação de avisos ou anúncios
de divulgação do documentário na televisão (DOCTV LATINOAMÉRICA,
2019).

Nota-se então que as exigências de entrega de formatos de vídeos são para
compatibilidade em alta qualidade, como o serviço de formato de compressão de vídeo
Apple ProRes para uso em pós-produção digital, se adequando também para
plataformas de vídeos e para televisão em alta definição.

4.6 OS SELETOS JÚRIS NACIONAIS E INTERNACIONAL

A investigação considerou que a noção de qualidade dos filmes passa pela
seleção dos projetos, tendo os júris nacional e internacional como elementos
fundamentais. Seus olhares não são somente técnico das propostas, mas prospectivos,
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com estratégias sobre os futuros produtos apresentados ainda enquanto projetos. As
visões destes especialistas no ramo são as que frutificarão nos documentários, que
passam pelo filtro de três jurados nacionais do seu respectivo país e depois pelo júri
internacional, composto por três profissionais. Compreender o perfil dos jurados nos dá
um entendimento sobre suas trajetórias, o que vai se expressar na seleção dos projetos
dos filmes.
A proposta deste tópico no capítulo é mostrar o perfil daqueles que participam
tanto do processo internacional quanto dos processos nacionais enquanto jurados. Aqui
exibiremos os da sexta edição, pois nos oferece uma percepção mais recente do
programa, sem perder a característica amostral, já que observamos uma determinada
quantidade de profissionais (nacionais e internacionais) representativos na totalidade da
iniciativa enquanto elementos estratégicos de seleção. Além disso, estes últimos perfis
são os disponíveis no portal do DOCTV Latinoamérica, o que nos ajudou a ultrapassar
barreiras em relação ao tempo da investigação. Pensando que o programa já chegou a
seis edições, que especialistas ele está convidando para avaliar os projetos de filmes?
Na primeira seleção, os dois jurados nacionais são escolhidos pelo país aderente
à Rede, por meio de sua TV pública ou autoridade audiovisual. Estes jurados, da
Comissão de Seleção Nacional, elegem três projetos finalistas que concorrem para
seleção no júri internacional, que escolhe um de cada país. Os critérios de seleção são:
Criatividade na abordagem do tema, reflexo da identidade nacional do projeto na
justificativa da proposta, coerência com o planejamento integral do projeto na criação
(narrativa, temática, audiovisual) e a produção do mesmo, viabilidade de realização nos
termos do regulamento através da autorização de cessão de direitos de autor,
autorização do uso de imagem, cronograma e pressuposto.
Vê-se que propostas que reflitam a “identidade nacional” de seus países é ainda
um critério adotado, que soa como uma unificação que a ideia de identidade nacional
propõe que, por sua vez, carrega noções negativas para a pluralidade e diversidade.
Entretanto, percebemos que os resultados dos filmes mostram o contrário, porque são
documentários muito diversos em suas temáticas e singularidades dos povos narrados, o
que podemos atribuir estas escolhas aos júris escolhidos pelo programa.
Como expressa o programa, os jurados internacionais que participaram da sexta
edição foram profissionais já renomados na cena audiovisual. Em comum, eles
carregam a experiência internacional com festivais, mas cada um possui trajetórias
diferenciadas de diversas dimensões do audiovisual.
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Francis Kandel é um documentarista francês, gerente de Programação e
Compras de Documentários do Canal Plus France e para a Plataforma SVOD do Canal
Plus Canadá. Antes, trabalhou como gerente editorial do Canal Planete (1992-2003),
dedicado à difusão de documentários independentes. Foi jurado da FDC (Fondo para el
Desarollo Cinematografico da Colômbia) e da Fundação Typa, na Argentina, em
festivais reconhecidos em varias partes do mundo, além de assessor de Nuevas Miradas,
em Cuba (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Também de um país que não é parte da Rede DOCTV Latinoamérica, assim
como Kandel, Raul Niño Zambrano é holandês. Desde 2008, ele trabalha no
departamento de Programação IDFA, o Festival Internacional de Documentários de
Amsterdã40. Sua área de atuação inclui documentários e curtas-metragens latinoamericanos, pelos quais ele foi convidado como jurado e tutor de diferentes festivais e
eventos. Ele é um dos curadores da Competição Primeira Aparência e da Competição
para Estudantes de Documentários41, ambos do IDFA (DOCTV LATINOAMÉRICA,
2019).
Luis Ospina, por sua vez, foi um multipremiado diretor, editor, roteirista e
produtor de cinema colombiano. Fez parte do Grupo Cali com Carlos Mayolo, Andrés
Caicedo, Ramiro Arbeláez e outros artistas de Cali, que na década de 1970 fundaram o
Cine Club Cali e a revista Ojo al cine. Dirigiu dois longas-metragens de ficção, Pura
Sangre (1982) e Soplo de vida (1999), e realizou nove documentários de longametragem, além de documentários de curtas. Quando jurado do programa, Luis Ospina
dirigia o Festival de Cinema de Cali (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Luis Ospina
faleceu em 27 de setembro de 2019, um ano depois da estreia dos documentários da
sexta edição do programa. Os filmes da sexta edição podem ser considerados parte de
seu legado, já que também foram selecionados por este realizador.
Podemos compreender que, enquanto jurados, eles vêm de percursos que
dialogam com a dinâmica híbrida das indústrias de mídias (festivais, canais de televisão,
revistas, produções com ficção, etc.), que dialoga com o mercado global, mas, além
disso, eles apresentam em comum trajetórias com documentários, o que os designam
enquanto especialistas também deste segmento. Suas relações com festivais
internacionais os qualificam enquanto “olheiros” de que este ou aquele projeto tem
potencial de render neste tipo de evento.

40
41

Tradução livre de: The International Documentary Film Festival Amsterdam
Tradução livre de: Competition First Appearance e Competition for Student Documentary
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Historicamente, festivais de cinema têm estado no centro da política em
questões de cinema de qualidade (LAUER, 2016). Desde que os principais festivais por
muitos anos foram fundados e baseados na Europa, eles deram o tom para o que
constituiu o cinema de arte, influenciou quem foi celebrado como autor e estiveram
envolvidos com as tendências estabelecidas pelos cinéfilos, que participavam do festival
e reagiam aos filmes (LAUER, 2016).
Em suma, os perfis dos jurados internacionais qualificam positivamente a
seleção final dos projetos e consequentemente os documentários a serem realizados.
Não cabe nesta tese descrever o perfil de todos os 41 jurados nacionais que
participaram da sexta edição, durante a fase de pré-seleção, mas foi possível traçar um
perfil abrangente sobre eles. É válido que tenhamos ciência de quem são esses atores da
cena audiovisual latino-americana, escolhidos em seus países, pensando também nas
suas trajetórias que se hibridizam nas indústrias de mídias, no sentido de que passam
pela dinâmica global, ao mesmo tempo em que atuam localmente.
Em geral, os jurados nacionais têm uma intensa trajetória no audiovisual, não
apenas em seus países, também no campo internacional, não apenas com filmes, mas
em diversas dimensões que o audiovisual possibilita. A participação em vários festivais
internacionais é o elemento mais comum a eles, como premiações dos seus filmes,
curadores, ou como jurados, assim como notamos nos jurados internacionais.
Na cena do cinema latino-americano, ocupam papeis diversos, como produtor,
editor, roteirista, diretor, entre outros. Alguns são donos de produtoras e realizadores de
filmes premiados. Outros atuam em canais de televisão com variadas ocupações, em
instituições de peso na cena da comunicação, como a Fundação Roberto Marinho, na
Empresa Brasil de Comunicação e no extinto Ministério da Cultura, no caso do Brasil.
Não são atuantes com trajetórias curtas no audiovisual, em geral são pessoas que
já ocupam a cena há algumas décadas. Nota-se que em geral possuem uma carreira
internacional, atuando em organismos, estudando em universidades renomadas ou
ganhando prêmios. São escolhidos como jurados também para avaliar a qualidade dos
filmes para compor o cenário internacional, provavelmente para posicionar os filmes
DOCTV neste universo, que já sendo uma proposta internacional, busca ser posicionado
no mercado mundial. Assim, podemos afirmar que o DOCTV Latinoamérica trabalha
com uma política de imagem, como um trabalho de relações públicas que almeja
visibilidade, se articulando com personalidades que são profissionais bem articulados no
campo.
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Compete indicar que alguns jurados inclusive já atuaram como realizadores
contemplados de documentários do DOCTV, em edições anteriores ou projetos de
desenvolvimento para tais produções.
Alguns países se preocuparam em escolher jurados que tivessem relação direta
com a música, já que esta foi a temática proposta para a sexta edição, o que foi uma
combinação sensível ao que a pauta convoca, sem deixar de lado a qualidade técnica
dos perfis destes profissionais. Dentro de processos híbridos, capacidade técnica é
fundamental e o exame de hibridização de mídia passa pelos produtores e outros
indivíduos dentro de um contexto estrutural que eles também influenciam.
Poucos desses jurados não são latino-americanos, todavia estes de alguma forma
se vinculam ao cinema da América Latina, atuando como colaboradores.
Cubanos e não cubanos, alguns têm relação com a Escola Internacional de Cine
e TV San Antonio de los Baños - EICTV, em Cuba e com o Instituto Cubano de Arte e
Indústria Cinematográfica, o ICAIC. Na EICTV passaram e passam diversos cineastas,
produtores e gestores da cinematografia da região, considerada como uma das reputadas
de formação audiovisual do mundo. Criada em 1986 e concebida para atender
estudantes da América Latina, África e Ásia, passaram pela EICTV diversos
profissionais de forte expressão no cenário audiovisual latino-americano, em especial os
que dirigiram a escola, como os cineastas Fernando Birri, Orlando Senna, Lisandro
Duque, Alberto García Ferrer e Julio García Espinosa (EICTV, 2017).
Tais instituições também estão presentes nos perfis dos produtores selecionados
pelo DOCTV Latinoamérica, pois muitos deles, mesmo não cubanos, estudaram na
Escola, o que revela a importância desta instituição no universo do programa.
Exemplos são os jurados cubanos Marilyn Solaya, que é cineasta e participou de
diversas produções do ICAIC e também dirigiu um filme da quinta edição do DOCTV
Latinoamérica (No corpo errado), e Joel Del Rio, que é crítico de arte e professor
atuante como periodista do Instituto. Isso mostra que o ICAIC continua emitindo
críticos para o DOCTV Latinoamérica, além de contribuir com a profissionalização de
cineastas de outros países, como o cineasta panamense Luis Franco Brantley que
estudou técnicas de direção e edição no Instituto. Revela então que o ICAIC enquanto
instituição demarca seu território, já articulado com cineastas de diversas partes do
mundo e se constitui como uma instituição de natureza industrial sendo sua presença,
por meio de seus agentes, expressiva dentro do DOCTV Latinoamérica.
A jurada costarriquense Gabriela Hernández, cineasta, se graduou em
Realização na Escola Internacional de Cinema e TV - EICTV, a jurada guatemalteca
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Ingrid Stalling também estudou como produtora na Escola e os dominicanos Alejandro
Andújar e Desirée Reyes também passaram por lá.
Vale perceber a importância da atuação do Festival de Havana, que fez parte da
trajetória desses jurados, como o cineasta argentino Nicolás Battle que, por exemplo,
teve prêmio do Festival, a cineasta nicaraguense Maria José Sacasa foi reconhecida
neste mesmo evento, além do cineasta uruguaio Mateo Gutiérrez, que foi selecionado, e
o venezuelano Giuliano Salvatore que recebeu o Grande Prêmio de Melhor
Documentário no Festival.
Alguns jurados participam de revistas de cinema, como diretores e
organizadores. Suas produções não se restringem apenas a documentários, incorporam o
gênero ficção, de duração de longa ou curtas-metragens, e até o mercado publicitário.
Os currículos resumidos de cada jurado nacional estão disponíveis no portal do
programa. Por meio deles percebemos que o DOCTV Latinoamérica pode se situar na
dinâmica internacional, pois a partir do momento que tais jurados conhecem e se
apropriam da iniciativa, eles de alguma forma podem contribuir para o posicionamento
dos produtos na dinâmica global. Relações internacionais que se manifestam enquanto
compreensão da globalização nas indústrias de mídias.

4.7 OS PRODUTORES: CAMINHOS NOTÁVEIS, ROTAS AFINS

Seguindo lógica semelhante a da análise dos jurados nacionais e internacionais,
a pesquisa se voltou para o levantamento do perfil dos produtores, com o intuito de
percepção sobre quem são estes realizadores dos filmes do DOCTV Latinoamérica e
deste campo de produção de documentários latino-americanos.
No portal do DOCTV Latinoamérica estão disponíveis os perfis de produtores
da quarta e da quinta edição, o que já é representativo, pois são no mínimo quatro
realizadores no total (diretores e produtores) representando cada país em edições
distintas. Além destes, a investigação se dedicou a coletar os currículos resumidos dos
produtores que realizaram os 32 filmes analisados pela pesquisa.
Durante o levantamento dos produtores dos 32 filmes analisados, algumas
informações se destacaram enquanto categorias de suas trajetórias que expressariam
suas respectivas formações e capacitações, técnicas ou intelectuais, o que influenciariam
na qualidade dos produtos realizados.
Vale apontar que muitos diretores dos documentários do programa regressaram
ao seu país ou à sua comunidade natal para produzir os filmes com um novo olhar sobre
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aquele seu lugar de origem. Também há produções voltadas para relações pessoais dos
realizadores, como familiares e outras experiências, o que tornam estas obras únicas no
sentido de originalidade da narrativa, influenciando na sua qualidade.
A bisavó tem Alzheimer, por exemplo, narra o encontro entre a avó e a filha do
diretor, Iván Mora Manzano, numa época em que uma lembrança, a da menina, foi
formada e a outra, a da avó, desapareceu (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Em O
Ocaso das deusas, a história, que envolve duas irmãs que fazem as pazes enquanto uma
delas está com doença terminal, é da mãe e da tia do diretor Carlos Mignon. Em A
Sombra do Naranjo (Patricia Velásques Guzmán, 2016), a diretora e o produtor são um
casal e este último é neto do protagonista da história que reflete sobre a velhice. 7
Muros, por sua vez, é uma narrativa sobre o diretor e sua relação com seus vizinhos, já
que ele está se mudando e, depois de muitos anos vivendo ali, nunca pôde conhecê-los
verdadeiramente. Nina Carrasco de No Murmúrio do Vento é uma diretora que retorna à
Bolívia, especialmente na comunidade de origem de seu pai. Em Quinuera, o
personagem Irineo também volta à terra natal, na obra de Ariel Soto. Moira Millan em
Pupila de mulher, olhar da terra é uma personagem indígena no filme em que ela
mesma idealizou e a diretora de Dungun, a Língua, por sua vez, tem ancestralidade
indígena, pois sua avó era mapuche. A fronteira, por sua vez, mostra a busca do próprio
documentarista por suas raízes. Filho de um aborígine amazônico e de um mestiço
andino, o autor, em busca de sua ancestralidade, embarca numa viagem a Shimuyani, no
coração da Amazônia, para redescobrir suas origens culturais e valorizar a contribuição
indígena para a construção de sua identidade peruana (DOCTVLATINOAMÉRICA,
2019).
Tendo como base o material levantado de outros produtores, notamos influência
em parte de suas formações da já referenciada EICTV, mais conhecida como Escola de
Cuba. São cineastas de diferentes países, não somente de Cuba. O diretor Andrés Cotler
do filme peruano Caminho à Baixada estudou na EICTV, assim como a produtora
costarriquenha Julia Molina Montenegro, que produziu o filme Querido Camilo, além
do diretor do mesmo, o costarriquense Humberto Jiménez. Ademais, os cubanos
Marilyn Solaya do filme No corpo errado e Serguei Sbovoda Verdaguer, de A Rosa e o
Espinho também se formaram na Escola.
Marilyn Solaya também estudou na Escola de Teatro da Universidade de
Havana e esta sua formação deve ter sido mais um ingrediente de ter tornado No corpo
errado um documentário ficcionalizado, com estratégias teatrais, além da própria
influência do ICAIC, que também ficcionalizou o documentário.
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A dupla trajetória em Cuba também é evidenciada no percurso de Serguei
Svoboda Verdaguer (A Rosa e o espinho) que além de ter estudado na EICTV é
licenciado em Arte Teatral pelo Instituto Superior de Arte de Havana, na especialidade
de dramaturgia.
Em um caminho distinto de formação, mas não tão longe de rotas, estão
cineastas que escolheram os Estados Unidos como formação ou especialização. Miguel
Alvear, diretor de Além do mal é um deles, que nasceu em Quito, mas estudou cinema e
televisão no Instituto de Artes de Difusão (IAD) na Bélgica e obteve licenciatura em
Arte no Instituto de Arte de São Francisco (SFAI) na Califórnia. Também na Califórnia
estudou Ariel Soto, diretor de Quinuera, onde realizou seus estudos de cinema em São
Francisco, depois que emigrou para Califórnia em 2003.
David Pablo Sanchéz, por sua vez, diretor de Uma fronteira, todas as fronteiras
fez mestrado com investimento da renomada Fulbright, que financiou sua pesquisa na
Universidade Columbia, em Nova York, onde se especializou em direção e roteiro. Sua
formação foi também no seu país, México, onde estudou no Centro de Capacitação
Cinematográfica. Sanchéz é um exemplo de pensar a hibridização (no seu caso, a sua
formação) como uma forma de incentivo à crítica, pois ele se capacitou ainda mais nos
Estados Unidos e retornou ao seu país e produziu uma obra crítica sobre o muro que
divide os dois países.
Também em Nova York estudou Juan Márquez, quem dirigiu 100.000, outro
documentário que se refere aos Estados Unidos de forma crítica, enquanto um dos
causadores do problema da superpopulação de cães na ilha. Márquez se graduou em
produção de cinema na Ithaca College, uma faculdade particular de artes liberais.
Alguns fizeram outros percursos de estudos fora da América Latina e dos
Estados Unidos. Formação oriunda de projetos de financiamento também faz parte do
currículo de alguns destes profissionais, como Marcelo Martinessi, de Diários
Guaranis, que fez um curso de desenvolvimento de projetos na Casa América de Madri
por meio da Fundación Carolina, na Espanha.
Outros cursaram em países da própria região. Com apoio da Embaixada da
França, Soledad Dominguez, diretora do boliviano Uma Banda de Oruro (Una Banda
de Oruro, 2016) foi selecionada para uma residência de escrita de roteiro de cinema
documental no Equador, em 2015, cujo projeto foi organizado pela Fundação Francesa
DocMonde e pelo Conselho Nacional de Cinematografia do Equador, para os Encontros
Taenk de coprodução.
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Mauricio Rial Banti, diretor de Overava, sendo do Paraguai partiu para
Argentina para estudar na Universidade de Cinema de Buenos Aires. Banti então se
formou diretor no país vizinho e, assim como ele, outros cineastas focaram na formação
de direção, pois alguns deles carregam na sua trajetória de graduação esta especialidade
(como parte daqueles da Escola de Cuba). A carreira de diretor inclusa na própria
formação de cinema não é uma regra, pois são caminhos traçados por estes realizadores,
mas identificamos algumas escolhas nesta especialidade.
Também notamos a relação com o jornalismo em algumas carreiras, como a da
boliviana Nina Wara Carrasco, que estudou na Escola de Periodismo Carlos Septién
García no México, onde está radicada, e a de Ximena Salazar Jofré, diretora de A
Vingança de Ramón Ramón que estudou jornalismo e, como indica sua biografia, “em
seu afã de desenvolver a visão de autor, decidiu desenvolver o documentário”.
Rodolfo Gárate Cisternas, diretor do documentário Sitio 53 também é jornalista
e licenciado em comunicação social pela Universidade Diego Portales, no Chile.
Florência Copley, diretora de Pupila de mulher, olhar da terra, por sua vez, é jornalista
e realizadora audiovisual. Estudou direção e produção de cinema, vídeo e televisão na
Escola Buenos Aires Comunicação (BAC) e cursou comunicação social na
Universidade de Buenos Aires (UBA). Assim, a diretora tem uma carreira que une
jornalismo e comunicação audiovisual, o que permitiu a realização do documentário
Pupila de mujer, olhar da terra com um aspecto jornalístico, uma vez que o trajeto da
personagem Moira é todo marcado por entrevistas com mulheres indígenas.
Nota-se a formação em subáreas da comunicação, como a de Daiana Rosenfeld,
diretora de Os Olhos da América, que é licenciada em Comunicação Audiovisual,
refletindo essa característica de sua formação na sua obra, que tem riqueza de
plasticidade nas imagens.
Há produtores que apresentam uma trajetória mais voltada para atuação técnica
profissional que acadêmica, como o diretor Charles Martinez de Conquistando o Forte,
que formou-se em Engenharia Química na Universidade Central de Venezuela, mas
indica um perfil atuante no audiovisual, com diversos projetos, especialmente na área
musical do cinema e com reconhecimento em vários festivais.
Alguns apresentam uma trajetória acadêmica mais intensa, como Newton
Cannito, diretor de Jesus no Mundo Maravilha (2007), que é doutor pela Escola de
Comunicação e Artes pela Universidade de São Paulo (ECA-USP). A carreira de ensino
também passa por alguns produtores, como a já citada Julia Molina Montenegro, que
estudou na Escola de Cuba e hoje trabalha como docente acadêmica de Produção
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Televisiva, Práticas Documentais e Comunicação Midiática nas instituições
Universidade Bournemouth e na Faculdade de Tecnologia Farnborough, ambas na
Inglaterra.
Percebe-se como uma determinada formação pode influenciar no olhar do
cineasta sobre determinada temática. Clarissa Knoll, diretora de Guataha, estudou
Relações Internacionais na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e seu filme
tratou sobre um determinado problema envolvendo indígenas na fronteira entre os
estados do Mato Grosso do Sul e Paraná com o Paraguai.
Raúl Daniel Gallegos de Piniella, por sua vez, fez estudos de Humanidades,
Antropologia e Cinema e Televisão no Peru, o que resultou em Homens do Maranhão,
um filme que tem uma relação intensa entre antropologia e documentário, pois mostra
os modos de viver das pessoas que habitam a região em torno do rio que dá nome à
obra.
Entre as suas heterogêneas atuações, cabe apontar algumas relações com a
dinâmica das políticas do audiovisual, tanto na gestão com o poder público quanto com
associações, na esfera da sociedade civil. Localizamos uma produtora que participou em
outra edição do DOCTV Latinoamérica, algo que ocorreu também com jurados
nacionais, o que sugere desenvoltura destes realizadores com as estruturas institucionais
e capital profissional gerado pelo programa. Aledeia Gadea, produtora de 1,2,3...
Dançar!, além de participar desta quinta edição do programa, também atuou na anterior,
com o documentário Miskitu (2014).
No setor público, Newton Cannito, realizador de Jesus no Mundo Maravilha, foi
secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura do Brasil. Sua gestão teve como
ênfase os conceitos de inovação em audiovisual, tema de livros como Choque de
Tropicalismo. Ele também atua como presidente da Associação de Roteiristas (AR).
Miguel Avear, diretor de Além do mal, ocupou o cargo de diretor de Criatividade
na Secretaria de Cultura de Quito (2014-2015) e antes da realização do documentário já
possuía atuação como diretor de projetos e membro do comitê editorial da Fundação
Cultural Ochoymedio, de 2002 a 2014. Foi nesta instituição que Avear conduziu
projetos de curadoria audiovisual e de pesquisa. Atualmente ele é diretor executivo da
Corporação Cultural Wacharnak, dedicada à gestão de projetos culturais.
Do Uruguai, Margarita Brum, produtora de Os de Sempre, tem realizado a
produção geral do DOCMontevideo, um encontro entre televisoras e documentaristas da
América Latina. Ela também tem produzido e programado mostras, oficinas e eventos
no setor audiovisual.
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Nelson García Miranda, por sua vez, diretor de Surras e risadas (2016), tem sido
presidente da Associação de Cineastas do Peru e organizador do Primeiro Congresso
Nacional de Cinematografia. Ele também escreveu livros do cinema peruano e é um
formador de opinião em assuntos de lei cinematográfica.
Além destes diretores citados, cujos perfis apoiam o material de análise desta
tese, mostraremos a seguir um quadro que nos ajuda a ter uma visão total dos diretores42
selecionados na quinta edição do programa, uma das mais recentes, que nos oferece
uma noção articulada com os filmes em festivais, o que a sexta não forneceria por ser
muito recente.
Quadro 2 – Atuações profissionais dos diretores dos filmes DOCTV da quinta edição e os documentários
nos festivais
Países, filmes e
diretores
Argentina
Desarmamento
Hernán
Fernandez

Bolívia
Uma Banda de
Oruro
Soledad
Dominguez

Projetos e atuações
no audiovisual
Produz o Canal do
Ministério
da
Ciência
e
Tecnologia TECtv.
Atuou no Ciudad
Abierta, TV Pública,
Canal Encuentro
Vencedora em 2013
pela Bolívia do
Fundo
para
a
Promoção
do
Documentário
de
Televisão Ventana
Andina
da
Comunidade Andina
de Nações.

Brasil
Pássaro Preto
Maria Pereira

Entre os últimos
projetos concebidos
e dirigidos pela
diretora destacam-se
a série documental
África Brasileira, O
Turista Aprendiz e o
Workshop
Vídeo
Interatividade
–
Cinema para Todos.

Colômbia
Vogulys
Lukas Jaramillo
Ortíz

Participou
como
diretor de fotografia
e
câmera
do
documentário
Paciente, ganhador

42

Articulações internacionais

DOCTV nos Festivais

Realizou séries para
Internacional
Canal 13 de Colombia

Telesur

Nomeado
aos
prêmios
Cóndor de Plata e Festival
de Cine Político (FICIP)
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo

Realizou o curta-metragem Las dos
orillas, difundido nas televisoras
públicas da Bolívia, Peru, Equador
e Colômbia. Foi selecionada ao
primeiro workshop de escrita de
roteiro
de
documentário,
organizado
pela
Fundação
Francesa DocMonde e pelo
Conselho
Nacional
de
Cinematografia do Equador, para
as Reuniões de coprodução de
Taenk.
Não identificadas informações.

12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo

O documentário Paciente teve
reconhecimentos no Festival de
Cine Guadalajara, México, melhor
documentário San Diego Film
Festival (Califórnia) e menção do

FIDOCS
Festival
Internacional
de
Documentales de Santiago,
Chile.
12ª edição do Festival de

12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

Como uma forma resumir estas informações, a tabela só conta com perfis dos diretores, apesar de
considerarmos de suma importância a trajetória dos produtores dos documentários.
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Costa Rica
A Sombra
Naranjo
Patricia
Velasquez

do

Cuba
Mãos de Pai
Marcel Beltrán

Equador
7 Muros
Daniel
Yépez
Brito

Guatemala
Jogo de Fogo
Hugo Koper

México
O Ocaso das
Deusas
Carlos Mignon

do Fundo para o
Desenvolvimento
Cinematográfico da
Colômbia
na
categoria
longametragem
documental.
Diretor
do
documentário
El
protector
de
delfines, produzido
para a Discovery
Channel e Señal
Colombia.
Ampla experiência
em
canais
de
televisão da Costa
Rica como diretora
e
produtora
de
anúncios comerciais
e programas de
televisão.
.
Exerce a docência
na EICTV como
assessor de projetos
e ensina oficina para
crianças
na
colaboração com a
Cinematheque
Francaise.
Atualmente
desenvolve o roteiro
de longa-metragem
se sua ópera prima
El retrato de Sofía.

jurado em The Havana
Festival em Nova York.

Film

Cinema Latino-Americano
de São Paulo

Tem sido convidada ao Talent
Campus da Berlinale e ao Talent
Campus do Festival de Cine em
Guadalajara, Bolivia Lab e a
distintos foros de coprodução
cinematográfica.

Competência
Centroamericana de Longametragem do Costa Rica
Festival Internacional de
Cine
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo

Seus filmes têm sido mostrados no
Canadá,
França,
Alemanha,
Espanha,
México,
Argentina,
Brasil, Coréia do Sul, entre outros
países.

Festival Internacional de
Cine Documental da Cidade
do México – DOCDF.
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo

Em 2014 foi selecionado para o
workshop Filmando em Colômbia
com Abbas Kiarostami, onde
realizou o curta-metragem Vida.
que fez parte da Seleção oficial do
panorama cine colombiano: Paris –
Barcelona – Londres e foi
projetado no Festival de Cine de
Cannes.

Melhor
filme
Prêmios
Municipais para as Artes e
Ciências 2017 - Quito –
Equador.
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

Tem produzido três
longas de ficção e
tem assistido um
dos documentários
Ganhadores
de
Cinergia
Lab
recentemente com
melhor pitch com o
projeto de longa
Marte al Anochecer.
Em 2004, recebeu a
bolsa IMJuve para
editar a revista EFE,
publicação
web
especializada
em
estudos visuais. En
2007 obteve a bolsa
Jovems Criadores
oferecida
pelo
FONCA,
como
resultado do projeto

Não

identificadas

Festival Internacional de
Cine Ícaro – Guatemala –
2017.
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

Seu longa-metragem documental
Parque Lenin, estreado no Festival
Internacional Visions du Réel 2015
en Nyon, Suíça, foi seleccionado e
premiado a Melhor Película no
Festival Internacional de Cine
Documental de Moscou 2016.
Seleção Oficial Riviera Maya Film
festival 2016, Festival Visions du
Réel 2015, Selección FIC Morelia
2015, FICUNAM 2015, Festival de

Zanate Festival do Cine
Documental
MexicanoSeleção oficial.
DOCMx- Festival do Cine
Documental da Cidade do
México.
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

foram

informações.
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Videosimulacros
exposto em diversas
galerias de Mexico e
Espanha.
Nicarágua
1,2,3... Dançar!
José Wheelock

Panamá
A Felicidade do
som
Ana
Endara
Mislov

Paraguai
Diários Guaranis
Marcelo
Martinessi

Tem
produzido
diversos
documentários,
entre eles Imágenes
de mi territorio
Rama-Kriol,
que
narra a luta do povo
Rama
para
conservar
seu
territorio.
No ano de 2007
estreou seu primeiro
longa documental,
Curundú. Enquanto
realizava
este
projeto,
foi
convidada
a
participar
do
Berlinale
Talent
Campus. Em abril
de 2013 estreou seu
segundo
longa
documental Reinas,
no
Festival
Internacional
de
Cinema do Panamá
– IFF – Panamá.
Dentro
de
sua
filmografia
se
encontram os curtametragens
Karai
Norte, Calle Última,
El Baldío, La Voz
Perdida. Estreou na
Biennale – Mostra
Internationale
d’Arte
Cinematografica de
Venezia La Voz
Perdida, com o que
obteve o Premio
Orizzonti de Melhor
Curta-metragem. O
projeto
Las
Herederas
conta
com o apoio do
Ibermedia, Sorfond,
World
Cinema
Fund, Torino Film
Lab, entre outros.
Foi
o
primeiro
roteirista
do
Paraguai
a
ser
seleccionado
pela
Residence
da
Cinefundação
–
Festival de Cannes.

Málaga 2015.
O curta-metragem Los Intrusos foi
Seleção Oficial na Mostra Jovem
de Havana 2011 e o Festival
Cinesul do Rio de Janeiro 2012.
Muitas obras apresentadas em
fóruns nacionais e internacionais.

Festival Internacional de
Cine Ícaro – Guatemala –
2017.
Festival de Cine de Málaga
– República Dominicana
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

Em 2008 foi a encarregada do
casting de extras na Cidade do
Panamá e Colón e coordenadora de
extras para o filme de James Bond,
Quantum of Solace, filmada no
Panamá. Em 2009, codirigiu o
curta de ficção Wata, o qual
recebeu o premio como melhor
cuta-metragem de ficção no
Festival Ícaro de Cine e Vídeo de
2010 e também no Festival
Internacional de Curtametragens de
Hayah de 2012 (Holanda).

Selecionada
para
a
Competência Oficial de
Medio-metragens
do
Festival de Cine Documental
de Amsterdam (IDFA) 2016.
Ganhadora XX Festival
Internacional de Cine na
Centroamérica, Ícaro.
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

Sua adaptação de um conto
paraguaio Karai Norte marca a
primeira presença do Paraguai na
Berlinale 2009 e tem ganhado mais
de
20
reconhecimentos
internacionais. Seus demais curtametragens têm estado em diversos
festivais de todo o mundo como o
Festival Internacional de Curtametragens de Clermont Ferrand, o
Festival de Cine de Huesca, o
Melbourne Film Festival e tem
obtido vários prêmios como o de
Melhor Curta-metragem Iberoamericano no Festival de Cine em
Guadalajara, o Prêmio Glauber
Rocha nas Jornadas de Cine de
Bahia, entre outros.

12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.
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Peru
Surras e risadas
Nelson García
Miranda

Porto Rico
A
mulher
maravilha sobre
rodas
Omar
Camilo
Ramos

República
Dominicana
O sítio dos sítios
Oriol Estrada e
Natalia Cabral

Tem sido diretor de
cine
clube
universitário, crítico
de cinema, roteirista
e realizador de
filmes.
Foi
presidente
da
Associação
de
Cineastas do Peru e
organizador
do
Primeiro Congresso
Nacional
de
Cinematografia.
Escreveu
livros
sobre
cinema
peruano e é um
formador de opinião
em assuntos de lei
cinematográfica.
Por mais de 12 anos
tem se destacado
como
diretor,
produtor e editor de
publicidade, curtasmetragens, televisão
e
documentários.
Também atuou no
campo
de
documentários com
produções
esportivas
sem
precedentes
no
basquete superior, o
voleibol
superior
feminino
e
o
atletismo
universitário
de
Porto Rico.
Desenvolvem dois
projetos
cinematográficos: o
roteiro do longametragem de ficção
Miriam
Mente,
projeto ganador do
Fundo
para
a
Promoção
cinematográfica na
República
Dominicana
FONPROCINE e o
projeto documental
Otro Muro en el
Cañaveral,
participante
do
IDFA
Academy
Summer School e
ganador do IDFA
Bertha Fund do
Festival
Internacional
de
Cine Documental de

Realizou 20 curtas-metragens,
alguns dos quais tem recebido
prêmios no país e no exterior.

12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

Atualmente, forma parte da equipe
de diretores da série para televisão
Escándalos
para
Telemundo
Internacional.

Philadelphia Latino Film
Festival – PHLAFF (EUA)
Festival Internacional de
Cine
de
Rincón
Prêmio “Directors Choice”
ao melhor documentário.
Emmy Suncoast Chapter
2017 – The National
Academy of Television Arts
& Sciences- Premiado como
Diretor
na
categoria
“Documentary Topical”.
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

Seu documentário de longametragem Tú y Yo foi da seleção
oficial no Festival Visions du Réel,
en Nyon, Suíça, foi ganhador do
prêmio de melhor longa-metragem
documental no Festival de Cine de
Trinidad e Tobago e recebeu
prêmio especial do jurado no
Festival Internacional de Cine de
Cartagena de Índias. Ganhou o
prêmio Cibervoto de melhor
documentário
do
Festival
Internacional do Novo Cine
Latino-americano de Havana,
melhor
longa-metragem
Documental Dominicano, RDOC,
Festival Internacional de Cine
Documental 2015. Tem participado
em grandes festivales como o Doc
Buenos Aires, Cinema Vérité, Iran
International Documentary Film
Festival, Festival de Cine Global
Dominicano, Festival Internacional
do Nuevo Cine Latino-americano

Prêmios e reconhecimentos
IDFA – World Premiere
Best
Caribbean
Film,
International Film Festival
of Barranquilla, Colombia
Festivais:
International Documentary
Film Festival Amsterdam
IDFA
Neighboring
Scenes
Showcase – Film Society of
Lincoln Center
International Film Festival
of Cartagena de Indias
FICCI
Zawya Ibero American Film
Week – Egypt
DC Environmmental Film
Festival
Málaga Film Festival
xix
International
Film
Showcase of Santo Domingo
7th Lima Independent
6th Dominican Film Festival
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Uruguai
Os de sempre
José
Pedro
Charlo
Filipovich

Venezuela43
Semeadores
água
Mohamed
Hussain

43

de

Amsterdam.

de Havana, Curaçao International
Film Festival Rotterdam, Havana
Film Festival em New York 2015.

Dirigiu
os
documentários
longas-metragens A
las cinco en punto,
Héctor el Tejedor,
El Círculo e El
Almanaque.
Tem
dirigido unitários e
séries
televisivas,
entre
eles
12
capítulos
de
Historias
del
trabajo
y
de
trabajadores.
Produziu os longas
de ficção La Espera
do director Aldo
Garay e Alma Mater
do director Álvaro
Buela.
Atua como diretor
de fotografia. Seu
trabalho
de
graduação foi com o
filme Mataron a
Fausto Alegría, com
linhas
de
investigação
inovadoras para o
uso do vídeo digital
de última geração.
Diretor de longasmetragens
documentais
Prácticas y Saberes
e No soy de aquí, ni
soy de allá. Em
proceso
de
realização
de

Seus documentários têm sido
exibidos em festivais, mostras e
televisões da América e Europa.

Seus
curtas-metragens
Incubos/Súcubos (Video); SOPOR
(35
mm);
Por
favor
Recibido(Video); La canción de
Sofia (35 mm) tiveram ampla
participação em circuitos nacionais
e internacionais de cinema. Foi
membro da seleção Nacional eleita
pelo CONAC e o governo francês
para cursar o workshop intensivo
de introdução ao documentarismo
de Ateliers Varan (um dos grupos
documentaristas mais reconhecidos
da Europa) na Venezuela, sob as
diretrizes do Cinema Vérité.

in NY
Insularia Fest, Spain
8th
Cinemigrante
International Film Festival,
Argentina
Biarritz Latin American
Film Festival 2017
Third Horizon Film Festival
Architecture Film Festival
Rotterdam 2017
Filmar en América Latina
Festival Internacional do
Novo
Cine
Latinoamericano de Havana
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo
Exibição no DocMontevideo
– Encontro Documental de
Televisoras da América
Latina.
12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

12ª edição do Festival de
Cinema Latino-Americano
de São Paulo.

Esta foi a última edição que a Venezuela participou no âmbito da produção do programa. Na sexta, não
há registro de produção de documentário do país. Entretanto, houve jurados nacionais participantes da
sexta edição, como relata o portal oficial do programa, o que sugere que a participação da Venezuela
ocorreu parcialmente e, muito provavelmente devido aos conflitos que permearam no país no período da
fase de seleção dos projetos, a nação não teve o documentário produzido.
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montagem
do
projeto
de
seu
longa-metragem de
ficção El hombre
pájaro.
Elaboração própria

Vê-se que no geral estes produtores têm trajetórias híbridas e distintas entre si,
mas que muitas vezes se encontram especialmente no segmento de documentários. Há
em alguns deles atuação na televisão, o que nos mostra experiência com a dinâmica
deste âmbito do audiovisual.
As relações com festivais nacionais e estrangeiros também marcam suas
experiências. Além dos internacionais, acentuou-se a importância de festivais também
na própria América Latina, como o de Guadalajara (México) e o de Havana (Cuba).
Um detalhe que chama atenção neste conjunto é que parte deles também esteve
envolvida no Talent Campus de Berlinale, o que nos convocou a investigar o que é tal
iniciativa, que atrai estes cineastas de distintos países. Trata-se de um programa de
desenvolvimento de talentos do Berlin International Filme Festival para 250 diretores e
criadores de séries de dramas de todas as partes do mundo.
Notamos que eles também se engajam em outros gêneros, como séries de ficção.
Há também produtores envolvidos com projetos sociais, com etnias indígenas, como a
produtora Julia Bernstein, de Pássaro Preto, com audiovisual e educação, como Maria
Pereira, a diretora de Pássaro Preto e também José Wheelock, diretor de 1,2,3...
Dançar! cuja obra analisada neste filme expressa o seu engajamento, colocando a dança
como um elemento importante para inclusão social.
O produtor porto-riquenho Omar Ramos apresenta uma trajetória que se destaca
por produções esportivas. Seu trabalho A mulher maravilha sobre rodas também é
engajado numa causa associada com o esporte tendo como personagem uma portadora
de necessidades especiais.
Também se observa a importância de fundos de financiamento para capacitação
e estímulo a estes realizadores, oriundos de iniciativas nacionais ou do exterior,
denotando a importância de políticas direcionadas para o aprimoramento destes
profissionais, que consequentemente terão reflexos nas suas obras favorecendo também
os telespectadores das TVs públicas e todos os envolvidos na cadeia produtiva do
audiovisual.
Quanto aos festivais, nota-se a importância destes eventos tanto nos países de
origem dos documentários, quanto na América Latina e fora da região. Destaca-se o
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Festival Latino-americano de São Paulo cujas edições têm mostras dedicadas aos filmes
do DOCTV Latinoamérica. Outro festival em evidência é o Ícaro, do qual mobiliza
produtores da América Central, como aqueles da Guatemala e Nicarágua.
Percebe-se que o fato da região compartilhar a mesma língua, na sua grande
maioria espanhola, permite uma circulação mais ampla de produtores em diferentes
países, como o diretor colombiano que participa de um festival no Chile e o
acolhimento do festival no México a produtores cubanos. Fora da América Latina, o
IDFA, em Amsterdã, se destaca por receber e premiar documentários também da região
latino-americana.
A proximidade de Porto Rico com os Estados Unidos não só fisicamente
geográfica, mas geopolítica, também possibilita que documentários do DOCTV
circulem no país vizinho, como apontou o caso de A mulher maravilha sobre rodas.
A quantidade de premiações e reconhecimentos de O sítio dos sítios é um dos
resultados que revela a qualidade dos documentários do programa. Assim como o filme
da sexta edição No Murmúrio do Vento, considerado o Melhor roteiro Sonoro II Bienal
do cinema Sonoro Brasil, recebeu Menção Honrosa do Festival Arica Nativa e do
Festival Amazonia Doc, Seleção do Festival Transcinema de Perú e a 13ª Mostra de
Cine e Vídeo Indígena. O filme também esteve na LASA (Latin American Studies
Association) Filme Festival em Boston, EUA, no FilmAmed na Turquia e na LIFFY
(Latin and Iberian Film Festival at Yale).
Também seria importante que o DOCTV, enquanto programa institucional,
tivesse uma conexão própria com diversos festivais, pois o que foi perceptível é que os
produtores que têm que se articular para promover seus filmes depois que eles são
exibidos para TVs públicas, ficando como papel do DOCTV o de cumprir sua missão
até o momento da exibição dos filmes nas TVs. Apesar deste dado, nota-se em sua
página na rede social Facebook o engajamento do programa em informar aos seguidores
as agendas dos filmes lançados e suas respectivas participações em festivais e outros
eventos.
Embora muitos documentários do programa tenham sido reconhecidos em
festivais, muitos destes eventos ainda não têm a presença do DOCTV, mesmo que seja
significativo o número de produções do programa a cada dois anos. Por exemplo, o
Cine las Américas (Texas-EUA) não acolheu produções do DOCTV na sua última
edição de 2019 e outros festivais como Ambulante – Cine Documental Itinerante e o
Festival Internacional de Cine Morelia, ambos no México.
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Um banco de dados de onde esses filmes poderiam se articular também seria
interessante, como, por exemplo, pontes para plataformas de filmes, como Guidedoc,
Hotdocs etc. As plataformas Pantalla CACI e Retina Latina já são um passo, mas tal
articulação, se disponível no portal do DOCTV Latinoamérica, poderia unificar as
informações e direcionar os telespectadores.
4.8 DOCTV LATINOAMÉRICA: UM PROGRAMA PERSEVERANTE
O programa DOCTV Latinoamérica é uma iniciativa que se constitui como
resistência no contexto de mídia. Tal configuração é perceptível pelas seguintes
dimensões: 1) É um projeto voltado para documentários latino-americanos, gênero que
resiste à dinâmica televisiva e cinematográfica na América Latina; 2) A exibição inicial
dos filmes é para TVs públicas, segmento que também possui uma trajetória de
resistência na região latino-americana; 3) Trata-se de uma iniciativa realizada por uma
Conferência de Autoridades Audiovisuais da Iberoamérica sujeita às diversas oscilações
no campo político e econômico do setor cultural e audiovisual nos países que a
compõem.
Há países que já participaram do programa, mas saíram, como Chile e
Venezuela. Por outro lado, há países que têm aderido à proposta. Há nações que
compõem o Fundo DOCTV, ou seja, que contribuem de forma financeira para o
programa, enquanto outras não apoiam o Fundo, o que se justifica pelas assimetrias na
América Latina.
O quadro a seguir apresenta os nove países que contribuem com o Fundo e seus
respectivos órgãos gestores:
Quadro 3 - países e instituições pertencentes ao Fundo DOCTV Latinoamérica
País
Instituição gestora do audiovisual
Argentina
Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales INCAA
Brasil
Agência Nacional do Cinema – ANCINE
Secretaria do Audiovisual - SAV44
Colômbia
Dirección de Cinematografía Ministerio de Cultura
Equador

Consejo Nacional de Cinematografía - CNCINE

México

Instituto Mexicano de Cinematografía- IMCINE

Peru

Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los
Nuevos Medios Ministerio de Cultura

44

Antes, a Secretaria do Audiovisual do país era vinculada ao Ministério da Cultura, que foi extinto em
janeiro de 2019, passando a ser parte da Secretaria Especial de Cultura do Ministério da Cidadania.
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Porto Rico

Corporación de Cine de Puerto Rico

República Dominicana

La Dirección General de Cine (DGCINE)

Uruguai

Instituto del Cine y Audiovisual del Uruguay ICAU
Fonte: Elaboração própria

Assim, não participam do Fundo DOCTV os países Bolívia, Costa Rica, Cuba,
Guatemala, Nicarágua, Panamá e Paraguai, o que expressa desigualdade no sentido da
contribuição financeira para o programa. Este Fundo financia cada projeto de
documentário com 50.000 dólares, sendo que as autoridades audiovisuais e/ou as TVs
públicas de cada país devem contribuir com 20.000 dólares para o seu respectivo filme.
Assim, cada projeto do DOCTV Latinoamérica recebe 70.000 dólares para produção do
documentário. Então, nesse último quesito, notamos uma harmonização na política,
visto que todos os países neste caso devem participar de modo financeiro no programa
por meio das TVs. Assim, a resistência consiste tanto nas assimetrias quanto na
harmonização de tal política. Os projetos não sofrem distinção financeira para serem
produzidos, revelando uniformidade no recebimento dos recursos por cada país, apesar
de nem todos os países serem aderentes ao Fundo DOCTV.
O desejo de somar países latino-americanos, expressos pela coordenadora da
última edição, Tanya Vallete, em entrevista à LatAm Cinema, é uma evidência de que
para além do capital financeiro de adquirir mais recursos, que seria o Fundo DOCTV, o
projeto intenciona adicionar elementos que agreguem poder simbólico, através de mais
agentes do campo, mais TVs, mais capital cultural e mais visibilidade.
Sobre qual balanço pode ser feito a respeito do programa, Vallete comentou que
o DOCTV Latinoamérica se mantém em “boa saúde”, apesar de ter sofrido cortes
orçamentários significativos. Para ela, o fato de colocar cineastas criativos da região em
sinergia criativa e de fomentar tanto em nível de produção como de reflexão e
pensamento, além do feito artístico em toda uma geração de criadores, parece um
grande sucesso que deve continuar a ter um lugar no espaço audiovisual da região
(LATAM CINEMA, 2019).
Por este depoimento percebemos que a sinergia referida pela gestora é um
positivo indicador de resistência, uma vez que sinergia significa esforço coletivo,
cooperação e busca de objetivos comuns. Essa sinergia, que Vallete qualifica como
criativa, podemos associar com o encontro da oficina de assessoria de produção dos
documentários, momento em que os realizadores se conhecem no país que sedia a
Unidade Técnica. Ademais, pode estar relacionado com o universo do eixo temático em

182

comum, que no caso da sexta edição foi “A Música”, e com a relação entre os pólos
nacionais e a sede da unidade técnica do DOCTV.
As TVs da Rede DOCTV Latinoamérica são instituições diferentes do ponto de
vista jurídico (que podem ser chamadas de estatais, públicas, educativas, culturais),
geridas por áreas administrativas de governos heterogêneas, com formas próprias de
gestão e por países diversos em suas trajetórias e tradição no setor audiovisual, o que
revela a tenacidade do programa45.
Para ingressar no DOCTV pressupõe-se a existência de uma articulação prévia
entre as TVs e as instituições gestoras do audiovisual de cada país e o histórico de
adesão daquelas ao DOCTV Latinoamérica é na prática o mesmo da entrada do país à
Rede. O quadro abaixo expõe as TVs e os órgãos gestores articulados com o programa,
de cada país:

Quadro 4 - Relações entre país, TVs e instituições gestoras do DOCTV Latinoamérica
País
Argentina

Bolívia

TVs
INCAA TV
Canal Encuentro
TV Pública
Bolívia TV

Brasil

TV Brasil – Empresa Brasil de
Comunicação

Colômbia

Señal Colombia

Costa Rica

Sinart

Cuba

Instituto Cubano de Radio y TV
TV Cubana

Equador

Televisión Legislativa Ecuador

Guatemala

TV USAC
Canal 9

México

Sistema Público de
Radiodifusión del Estado
Mexicano - SPR
Canal 22
Canal 6 - Nicaraguense
SERTV

Nicarágua
Panamá
45

Instituição gestora
Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales INCAA
Conselho Nacional do Cine –
CONACINE
Agência Nacional do Cinema –
ANCINE
Secretaria do Audiovisual
Associação
Brasileira
das
Emissoras Públicas, Educativas e
Culturais - ABEPEC
Dirección de Cinematografía
Ministerio de Cultura
Centro
Costarricense
de
Producción
Cinematográfica
CCPC
Instituto Cubano del Arte e
Industria Cinematográficas –
ICAIC
Consejo
Nacional
de
Cinematografía CNCINE
Unidad de Cine Dirección
General de las Artes Ministerio
de Cultura y Deportes
Instituto
Mexicano
de
Cinematografía IMCINE

Cinemateca Nacional
Dirección General de la Industria

O artigo TVs públicas da Rede DOCTV Latinoamérica em um mundo cada vez mais híbrido, de minha
autoria, fornece mais informações sobre o perfil das TVs participantes da Rede. O conteúdo está
disponível na Políticas Culturais em Revista e pode ser consultado por meio deste link:
https://portalseer.ufba.br/index.php/pculturais/article/view/29770/19445

183
Cinematográfica y Audiovisual
del Ministerio de Comercio e
Industrias
Paraguai
Paraguay TV
Dirección del Audiovisual de la
Secretaría Nacional de Cultura
Peru
TV Perú
Dirección del Audiovisual, la
Fonografía y los Nuevos Medios
Ministerio de Cultura
Porto Rico
Puerto Rico TV
Corporación de Cine de Puerto
Rico
República Dominicana
Canal 4 RD
La Dirección General de Cine DGCINE
Uruguai
Televisión Nacional de Uruguay Instituto del Cine y Audiovisual
TVCIUDAD
del Uruguay – ICAU
Elaboração própria. Informações coletadas no portal do DOCTV Latinoamérica

Nota-se então que é impraticável estabelecer e delimitar uma unidade territorial
das TVs e canais envolvidos com a Rede DOCTV Latinoamérica, tamanha a
diversidade institucional.
Apesar de identificados alguns conteúdos referentes ao DOCTV Latinoamérica
produzidos pelas próprias TVs, a pesquisa detectou carência de conteúdos sobre o
programa em grande parte dos portais oficiais destas TVs, como também
indisponibilidade de informações sobre documentários de edições anteriores do
programa.
Dentro da Rede DOCTV Latinoamérica, também não está incluída algum tipo de
organização de emissoras públicas da América Latina. O que localizamos neste quadro
foi a Abepec que é uma Associação Brasileira de Emissoras Públicas, que reúne 19
emissoras do país, o que já é significativo pela dimensão territorial do Brasil.
Entretanto, o que poderia servir de modelo para uma possível Associação Latinoamericana de Emissoras Públicas, assim como foi um modelo o DOCTV Brasil para o
DOCTV Latinoamérica, não tem se mostrado atuante na prática por meio do seu
principal portal de comunicação46.
Identificamos, todavia, que o programa DOCTV Latinoamérica de algum modo
se organiza para uma possível articulação institucional no sentido das TVs, pois esteve
envolvido com o Encontro Documental de Televisoras Públicas Latino-americanas 46

Quando nos referimos na prática, estamos nos reportamos ao funcionamento do site da associação, que
se encontra desatualizado, e a dificuldade de contato telefônico. Ao me dirigir no site da Abepec, o
mesmo se encontra praticamente sem atividade e sem nenhum conteúdo sobre o programa DOCTV
Latinoamérica. Apesar dessa evidência, não devemos desconsiderar a atuação e esforços da Abepec em
estruturar uma possível coesão entre as TVs não-comerciais dos estados brasileiros frente ao imposto
conceito de rede de televisão estabelecido pela empresa Globo. Também vale frisar a atuação da Abepec
durante a criação do DOCTV Brasil, em levar o programa para todas as partes do país, como também a
sua atuação no Fórum Nacional de TVs públicas, levando diversas demandas para a então Secretaria do
Audiovisual do extinto Ministério da Cultura. (MAGALHÃES, 2019).
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DocMontevideo, anunciando a convocatória da sua quinta edição. O DocMontevideo é
uma iniciativa que estabeleceu-se como o ponto de encontro dos cineastas de televisão
e documentário na América Latina. Ano após ano, recebe um número crescente de
produtores independentes, estudantes, representantes de emissoras de televisão,
“decision

makers”,

palestrantes

e

profissionais

do

setor

audiovisual

(DOCMONTEVIDEO, 2019).
Com o intuito de compreender como as TVs se expressam sobre o DOCTV
Latinoamérica, a estreia da sexta edição do programa foi acompanhada por esta
pesquisa nos portais de tais instituições. O gráfico abaixo nos apresenta as quatro
categorias de tratamento das TVs com as estreias:

Gráfico 1 - Divulgação da estreia do DOCTV Latinoamérica pelos portais das
TVs

Elaboração própria

Tal configuração se constitui como resistência, que se manifesta no sentido de
desafio enquanto Rede, porque ainda existem dissimetrias no que diz respeito à
divulgação do programa pelas TVs e não foram localizadas referências sobre o DOCTV
Latinoamérica em mais da metade das páginas oficiais das emissoras.
Na estreia, a TV Brasil produziu um conteúdo que contextualizou sobre o
programa, favorecendo a compreensão da audiência brasileira.
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O DOCTV América Latina VI tem o objetivo de contribuir para integração
cultural, social e econômica do continente. A iniciativa pretende estimular a
coprodução e a circulação de documentários latino-americanos e criar pontes
que promovam o intercâmbio na região. A proposta incentiva, ainda, a
implementação de políticas públicas de fomento à produção e difusão de
documentários e a divulgação dessa produção no mercado mundial (TV
Brasil, 2018).

A TV Brasil também escreveu sobre como ocorreu a sexta edição no país:
A nova mostra em cartaz na emissora pública reúne 16 documentários que
revelam como a música pode ser geradora de identidade. As obras
contemplam relatos de experiências e histórias associadas à realidade do
acervo musical dos países que participam da Rede DOCTV. As produções
apresentam uma visão original sobre situações e manifestações da
diversidade cultural de cada nação. Brasil teve recorde de inscritos e o
documentário nacional está previsto para dezembro. Com direção de Águeda
Amaral, o projeto No Gargalo do Samba, da Cabelo Duro Produções, foi o
vencedor brasileiro da convocatória. Previsto para ir ao ar no dia 6 de
dezembro, o documentário nacional vai abordar a vida e a obra do músico
Nereu Gargalo, integrante do Trio Mocotó, banda de samba-rock formada
nos anos 1960 em São Paulo. A chamada despertou o interesse de 488
diretores e produtores dos países da região que apresentaram abordagens
variadas sobre o tema "A Música". O concurso recebeu 171 inscrições do
Brasil, país que teve a maior quantidade de inscritos no DOCTV América
Latina VI (TV Brasil, 2018).

Assim como a TV Brasil se dedicou em contextualizar a estreia dos filmes, o
Señal Colômbia também colocou em seu portal um texto com conteúdo sobre a
proposta, como também pôs as sinopses e os trailers de cada documentário. A exibição
dos filmes é um dos três itens recomendados pelo editor do canal.

Documentários para mergulhar na música feita na América Latina com base
em diferentes visuais, abordagens e sons. Nesta jornada musical você
encontrará diferentes identidades musicais de diferentes países da região, do
México, passando por Cuba e Costa Rica, ao sul do continente, no Chile e na
Argentina. Claro que a Colômbia está incluída. Há 16 países com 16 histórias
incríveis que coletam diferentes experiências em torno da música, desde sons
ancestrais pré-hispânicos até sons rituais, folk, rock e punk. Tudo isso você
pode viver na tela do Señal Colombia com o programa DOCTV
Latinoamérica. DOCTV é um programa que visa promover a produção e
difusão do documentário latino-americano nascido da Rede DOCTV
Latinoamérica, uma aliança estratégica das autoridades audiovisuais e
estações de televisão pública, atualmente composta por 16 países da região.
Então, aproveitando este dom da música para unir toda a humanidade em
suas vidas diárias, prepare-se com este combo de documentários que
estaremos estreando toda semana (SEÑAL COLOMBIA, 2018, tradução
nossa).47
47

Tradução livre de: Documentales para sumergirte en la música hecha en Latinoamérica partiendo de
miradas, enfoques y sonidos diferentes. En este viaje musical conocerás diversas identidades musicales de
distintos países de la región, desde México, pasando por Cuba y Costa Rica, hasta el sur del continente en
Chile y Argentina. Por supuesto Colombia está incluida. Son 16 países con 16 increíbles historias que
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O mesmo ocorreu com a Paraguay TV, que detalhou um pouco mais sobre a
produção do filme paraguaio A Afinação do Diabo (La Afinación del Diablo, Juan
Carlos Lucas, 2018), que estreou a sexta edição do programa. A emissora também
lembrou que a Secretaria Nacional de Cultura do país é integrante da aliança estratégica
da Rede DOCTV.
Embora a Televisão Nacional do Uruguai – TNU não tenha se dedicado a
produzir conteúdo sobre a estreia, o DOCTV Latinoamérica está entre os destaques no
site, com link para direcionar ao conteúdo sobre a VI edição do programa, que inclui: os
dias e horários da exibição, um resumo sobre a iniciativa e um trailer sobre o filme da
programação no canal do programa no Youtube.
As TVs que não produziram conteúdos, não indicaram sinopses, mas o filme da
estreia constava no quadro da programação foram: Bolívia TV, Sinart Costa Rica
Medios e a SER TV do Panamá.
A Bolívia TV é dedicada a diversos assuntos de interesse político, com agenda
política e mundial, porém não dedicou espaço para uma abordagem da estreia dos
filmes do DOCTV. No caso da Sinart Costa Rica Medios, o DOCTV esteve entre os
destaques na grade da programação. Quanto à SERTV Panamá, constava em sua
programação o DOCTV, mas, diferente de alguns itens da mesma, pela qual se poderia
ver mais sobre seu respectivo assunto, não havia um botão para saber mais sobre o
DOCTV e do que se tratava o programa.
A próxima classificação (e mais preocupante), no que diz respeito sobre como as
TVs divulgaram o programa, se refere àquela da qual não se encontrou nada relacionado
com o programa, nem com os filmes, nem com a programação. Algumas TVs inclusive
divulgavam suas grades de programação sem inclusão do DOCTV Latinoamérica, o que
revela um problema de divulgação em relação à iniciativa.
Na TV Cubana, mesmo em sessões envolvendo cultura, arte e entretenimento,
não foram localizados conteúdos sobre o DOCTV. No canal Multivisión, pertencente à
TV, a programação estaria em uma quarta-feira, mas só foi encontrada a palavra

recogen diferentes experiencias en torno a la música, desde los sonidos ancestrales, prehispánicos, hasta
los sonidos rituales, folclóricos, el rock y el punk. Todo esto lo podrás vivir en la pantalla de Señal
Colombia con el programa DocTV Latinoamérica. DocTV es un programa que busca fomentar la
producción y difusión del documental latino-americano que nace de la Red Doctv Latinoamerica, una
alianza estratégica de autoridades audiovisuales y televisoras públicas, actualmente conformada por 16
países de la región. Así que, aprovechando ese don de la música para unir a toda la humanidad en su
cotidianidad, prográmate con este combo de docus que estaremos estrenando cada semana (SEÑAL
COLOMBIA, 2018)

187

“documental” neste dia, entre diversos documentários que o canal propõe. Este dado se
diferenciou entre outras TVs, já que o canal Multivisión tem o gênero documentário
como o principal conteúdo de sua programação. Apesar disso, nenhum dos
documentários constantes da programação disponibilizada no portal era do programa
DOCTV Latinoamérica.
Na TV Ciudad Uruguay o DOCTV não apareceu entre os destaques, nem na
sessão Cultura e Entretenimento. A página do portal não estava acessível para
visualização da programação, mesmo após diversas tentativas. Na TV Assembleia
Nacional do Equador (TV Legislativa), não foram encontrados conteúdos sobre o
DOCTV Latinoamérica, mesmo realizando buscas com a palavra-chave “doctv” no site.
Quanto ao Canal 22 do México, o DOCTV Latinoamérica não estava entre os
destaques e nem aparecia na sessão “Canal 22 Recomenda”, no qual se mostravam
produções

exclusivamente

mexicanas.

Não

havia

no

seu

portal

nenhuma

contextualização sobre o DOCTV. Entretanto, na página do Facebook do canal
constavam chamadas para assistir aos filmes, com informações sobre dias e horários e o
trailer para cada. No SPR, também mexicano, não constava nada sobre o assunto. No
canal 6 Nicarágua não havia conteúdo sobre o DOCTV e nem link de programação. Na
TV Peru não constava o DOCTV na programação do dia de sábado como programado.
No Canal 4 RD – República Dominicana não constava o DOCTV no quadro da
programação. A página Prpnet, integrante da Rede, que é da Puerto Rico TV, estava
fora do ar na fase desta coleta.
Como os canais argentinos só exibiriam os filmes a partir de dezembro de 2018,
como um caso peculiar em relação às outras emissoras, não foi possível verificar as
estreias do DOCTV no país, no período da coleta desta pesquisa sobre as estreias.
As exibições dos filmes variaram entre as TVs e cada documentário da sexta
edição foi exibido a cada semana, de 01 de setembro a 21 de dezembro de 2018. Assim,
cada filme foi exibido uma vez por semana em dias diferenciados pelas TVs. De acordo
com a programação na imagem a seguir:
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Figura 1 - Programação de exibição dos documentários da VI

edição
Fonte: Portal do programa DOCTV Latinoamérica

Quando pensamos em políticas para a televisão é inevitável o casamento entre
políticas de comunicação e políticas culturais e a programação televisiva é um dos
filhos gerados deste enlace. Conforme a programação dada pelo site oficial do DOCTV
Latinoamérica, os filmes foram apresentados em horários numa escala das 18 horas até
00 hora. O que chamou atenção na pesquisa foi que na maior parte dos horários
disponíveis, que eram vinte, 52% eram tardios para apreciação de documentários cuja
edição só ocorre de dois em dois anos.
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Gráfico 2 – Porcentagem de TVs que exibiram nos respectivos horários

Elaboração própria

Desta forma, acreditamos que o fato da maioria dos canais exibir os filmes a
partir das 22 horas se constitui como um desafio para o programa DOCTV
Latinoamérica. O quadro a seguir detalha em ordem decrescente de horários as
exibições dos documentários pelas TVs:

Quadro 5- Relações entre países, canais e dias e horários de exibição dos filmes do DOCTV
Latinoamérica na sexta edição
País
TV/Canal
Dias e Horários
TNU
Domingos, 00h
Uruguai
Canal Encuentro
Quintas, 00h
Argentina
Cine.Ar
Quintas, 00h
Argentina
TV Brasil
Quintas, 23h45
Brasil
TV Ciudad
Quintas, 23h
Uruguai
Bolívia TV
Sábados, 22h
Bolívia
SPR Canal 14
Quartas, 22h
México
Canal 22
Segundas, 22h
México
SER TV
Sábado, 22h
Panamá
TNU
Quartas, 22h
Uruguai
TV
Ciudad
Domingos, 22h
Uruguai
Paraguay TV
Quintas, 21h30
Paraguai
CERTV 4 RD
Sábados, 21h30
República Dominicana
Señal Colombia
Domingos, 21h
Colômbia
TVL
Quartas, 20h
Equador
Canal Del Congreso
Domingos, 20h
Guatemala
Multivisión
Quartas, 19h10
Cuba
Canal 6
Sábados e domingos, 19h
Nicarágua
WIPR
TV
Sábados, 19h
Porto Rico
TV Peru
Sábados, 19h
Peru
Sinart – Canal 13
Domingos, 18h
Costa Rica
Elaboração própria
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Notamos que a relação entre as TVs com o programa DOCTV Latinoamérica é
oscilante porque enquanto algumas expressaram cuidado na divulgação dos
documentários, outras indicaram mais interesse em exibi-los em horários mais
adequados. Por exemplo, a TV Brasil fez divulgação, produziu conteúdos sobre a
estreia, mas o horário de exibição era muito tardio: 23h45.
Pudemos perceber que as TVs públicas que compõem a Rede ainda não estão
constituídas de forma sólida enquanto uma estrutura bem articulada, no sentido de
atuarem mais de forma combinada enquanto Rede. Tentamos aqui ao menos indicar um
campo em processo de definição dentro de uma lógica heterogênea. Como vimos, a
configuração desta Rede é conformada por diferentes padrões institucionais.
Existem outras janelas de exibição destes documentários depois que eles são
apresentados nas TVs. Algumas plataformas foram detectadas na pesquisa, como a
Pantalla CACI48, criada pela CAACI, e a Retina Latina.
A Pantalla CACI tem como proposta apresentar o catálogo de filmes dos dois
programas da CACI, o Ibermedia Digital e DOCTV Latinoamérica, considerados os
mais exitosos pela instituição. Assim, os filmes apresentados são da América Latina,
Portugal e Espanha. A plataforma destina-se às instituições de formação, educação e
cultura da América Latina. A instituição apoiadora é o Instituto Mexicano de
Cinematografia - IMCINE, que deu o impulso no site através da plataforma Cinema
México. A linha editorial do projeto fica a cargo da El Caimán (Cuadernos de Cine),
revista de cinema espanhola, que reúne e gera conteúdos que contextualizem e
enriqueçam as obras dos respectivos catálogos (IBERMEDIA DIGITAL, 2019).
Na seção DOCTV Latinoamérica, além de ter acesso aos documentários, os
usuários do catálogo podem acessar conteúdos exclusivos como entrevistas com os
realizadores dos filmes, artigos que refletem sobre a realidade tratada nos
documentários, além de textos de críticos, cineastas, acadêmicos e experts em diferentes
matérias do cinema. A intenção é proporcionar ao usuário um conhecimento mais
extenso e melhor contextualizado sobre os filmes do DOCTV Latinoamérica.

48

Para poder entrar na Pantalla CACI deve-se ser um usuário registrado. Entretanto, enquanto
pesquisadora, parte do público-alvo deste projeto, ao tentar fazer o registro me deparei com a necessidade
de entrar em contato com uma instituição ou organismo ligado ao Pantalla CACI. Todavia, ao clicar no
link que indica quais são as instituições e organismos envolvidos para que alguma pudesse me outorgar o
acesso, a página era inexistente. Como se trata de uma plataforma muito recente, criada em 2016,
conforme informação contida no próprio site, nota-se que é uma plataforma em construção e que isso
deve justificar o não acesso aos conteúdos a todos que o queiram. Apesar de não ter conseguido acessar
os documentários ali postos, especificamente os do DOCTV Latinoamérica, pude acessar alguns
conteúdos como artigos e revistas.
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O sentido último do projeto é criar um site de referência no contexto do
cinema ibero-americano, que é útil para acadêmicos e especialistas, mas
também para cinéfilos e espectadores com menos conhecimento. A
plataforma visa estimular a curiosidade, formar o público, facilitar a transição
de um filme para outro e potencializar o interesse em diferentes
cinematografias, mais além de títulos concretos (IBERMEDIA DIGITAL,
2019) 49.

A evolução desta plataforma, no que diz respeito ao acesso, será muito
significativa para a divulgação do programa, em particular no que se refere à difusão
dos documentários. É possível construir-se um equilíbrio entre os interesses das partes
envolvidas de maneira que a plataforma seja acessível para diversos fins, como propõe
o projeto.
Na plataforma digital Retina Latina, por sua vez, treze dos documentários
produzidos pelo programa (de diferentes edições) estão acessíveis na íntegra. Para
acessá-los é necessário fazer um cadastro muito simples e assim se tornar um usuário.
Como se caracteriza em seu portal, a Retina Latina é uma plataforma digital de difusão,
promoção e distribuição do cinema latino-americano de caráter público e acesso gratuito
e individual apenas para cidadãos da região. O projeto, que se chama Plataforma de
Coordenação Regional para a Distribuição Audiovisual, foi contemplado pela
convocatória

de

Bens

Públicos

Regionais

do

Banco

Interamericano

de

Desenvolvimento. A proposta surgiu a partir da necessidade de gerar ações concretas de
alcance regional para responder a três condições: inexistência de um mercado regional
consolidado, concentração de obras exitosas no mercado local que não se exibem em
mercados vizinhos e insuficiência de mecanismos de coordenação regional para a
distribuição do cinema (RETINA LATINA, 2018).

Por isso, levando em conta as vantagens da janela da Internet e das novas
práticas de consumo e apropriação audiovisual do público, estamos
empenhados em gerar uma rede de intercâmbio entre as obras, os agentes da
indústria e os usuários no amplo território do ciberespaço. A Retina Latina é
concebida como um espaço para que os usuários desfrutem de um panorama
representativo da diversidade da produção e ampliem seus conhecimentos
sobre a história e atualidade da arte cinematográfica na América Latina,
através de revisões, resenhas, ensaios, entrevistas e materiais multimídia
complementares às obras audiovisuais. (...) A Retina Latina procura conectar
nossas cinematografias com novos públicos e convidar os já existentes para
formar uma grande comunidade cinéfila latino-americana (RETINA
LATINA, 2018)50
49

El sentido último del proyecto es el de crear una web de referencia en el contexto del cine
iberoamericano, que sea útil para académicos y especialistas, pero también para cinéfilos y espectadores
con menos conocimientos. La plataforma pretende alentar la curiosidad, formar público, facilitar el
tránsito de una película a otra y potenciar el interés por las diferentes cinematografías, más allá de títulos
concretos.
50
Texto original: Por eso, atendiendo a las ventajas de la ventana de internet y de las nuevas prácticas de
consumo y apropiación audiovisual de las audiencias, apostamos por generar una red de intercambio entre
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De fato os conteúdos disponíveis na plataforma são atraentes para uma
comunidade cinéfila latino-americana interessada em produções além de filmes, como
notícias, resenhas, artigos e arquivos diversos. Diferente da Rede DOCTV
Latinoamérica, que abriga mais países, a plataforma Retina Latina tem apenas seis
países como membros: Bolívia, Equador, Colômbia, México, Peru e Uruguai, mas
oferece produtos DOCTV de outros países.
As entidades cinematográficas envolvidas são também pertencentes ao DOCTV
Latinoamérica: O Conselho Nacional de Cinematografia da Bolívia – CONACINE, o
Conselho Nacional de Cinematografia do Equador – CNCINE, a Direção do
Audiovisual, a Fonografia e os Novos Meios do Ministério de Cultura do Peru – DAFO,
o Instituto Mexicano de Cinematografia – IMCINE, o ICAU – Direção do Cine e
Audiovisual Nacional do Uruguai e a Direção de Cinematografia do Ministério da
Cultura da Colômbia na coordenação e secretaria técnica do projeto.
O DOCTV Latinoamérica é um colaborador da plataforma, o que reflete a
articulação do programa e sua necessidade em ter os documentários exibidos em outros
canais, apontando uma cena híbrida de relação entre cinema, TV e plataformas virtuais.
Além das TVs públicas, que fazem parte da Rede, e do projeto Pantalla CACI e
Retina Latina, a pesquisa também se interessou em investigar quais são as outras janelas
possíveis de exibição. Esse interesse surge a partir da necessidade de responder
perguntas da própria pesquisadora como também de usuários de páginas virtuais: como
ter acesso aos filmes do DOCTV Latinoamérica na íntegra?

las obras, los agentes de la industria y los usuarios en el amplio territorio del ciberespacio. Retina Latina
está concebida como un espacio para que los usuarios puedan disfrutar de un panorama representativo de
la diversidad de la producción y ampliar sus conocimientos sobre la historia y la actualidad del arte
cinematográfico en América Latina, a través de reseñas, críticas, ensayos, entrevistas y materiales
multimedia complementarios a las obras audiovisuales. (…) Retina Latina busca conectar nuestras
cinematografías con nuevos públicos e invitar a los ya existentes a conformar una gran comunidad
cinéfila latino-americana.
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Figura 2 – Print de Comentário de usuária do Youtube em pergunta ao DOCTV Latinoamérica sobre o
filme Vogulys

Fonte: Youtube
Figura 3 – Print de Comentário de usuária do Youtube em pergunta ao diretor do filme venezuelano
Semeadores de Água

Fonte: Youtube
Figura 4 –Usuários em pergunta ao filme argentino Os Olhos da América

Fonte: Youtube
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Nota-se então a demanda de telespectadores de diferentes países da América
Latina em saber sobre a disponibilidade dos documentários. Para verificar outros canais
onde estão disponíveis os filmes na íntegra, foi feita uma coleta a partir de duas
plataformas mais populares na internet: Youtube e Vimeo. A pesquisa notou que a
disponibilidade na maioria é dos trailers dos filmes e não as películas completas. Foi
feito o levantamento das cinco primeiras edições do programa, que totalizam 75
documentários e em seguida com a estreia da sexta, uma busca dos novos 16 filmes.
Foi possível analisar 32 produções na íntegra, sendo que 30, somadas, estão
disponíveis nas plataformas Youtube, Vimeo (algumas para aluguel e venda) e Retina
Latina. Foi possível assistir um filme pela Guide Doc, uma plataforma específica para
documentários premiados em festivais, a qual paga-se uma taxa de $5 dólares mensais
para acesso. O documentário dominicano O sitio dos sitios (El Sitio de los Sitios, Oriol
Estrada e Natalia Cabral, 2016) foi assistido por esta plataforma e outro filme foi
conseguido pelo contato entre a pesquisadora e um realizador, que forneceu sua obra
pelo Vimeo via senha de acesso.
A investigação detectou que 14 filmes estão disponíveis no Youtube enquanto
14 estão disponíveis na Retina Latina, mostrando uma cena híbrida e de resistência de
circulação dos produtos do DOCTV. Enquanto no primeiro caso trata-se de uma
plataforma de mídia, dos Estados Unidos, de alcance global e onde muitos produtores
colocam seus produtos para ter audiência ampla, no segundo caso, apresenta-se uma
configuração de projetos que estão se adaptando a este cenário “plataformizado” que
interage com cinema e TV. Já no caso do Vimeo, três filmes estão disponíveis para
acesso gratuito e dois para aluguel ou compra na faixa de $3 a $14,99 dólares.
Assim, testemunhamos um campo relativamente caótico de circulação destes
produtos do DOCTV, no sentido que não há uniformidade sobre como encontrar todos
os documentários na íntegra, ainda que seja para compra ou aluguel, como uma forma
de sustentabilidade. Isso se justifica também pelo contrato que é feito entre os
produtores, programa e TVs públicas, que detém direitos sobre as obras.
No acesso ao contrato de coprodução entre a TV Brasil e a produtora Cabelo
Duro Produções para o filme da sexta edição do programa, No Gargalo do Samba, é
expresso que as capacidades, conhecimentos técnicos e artísticos do produtor são
valorados em $30.000 dólares, o que significa que além dos $70.000 dólares financiados
para o projeto pela CAACI ($50.000) e pela TV Brasil ($20.000), simbolicamente a
contrapartida enquanto coprodução do produtor é de $30.000. Ainda segundo o
contrato, a CAACI, a TV Pública e o produtor se tornam legítimos titulares da
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totalidade dos direitos patrimoniais de autor e conexos sobre a obra na seguinte
proporção: O produtor tem direito a 30%, a TV Pública a 20% e a CAACI/Fundo
DOCTV 50%. Como consequência, tal modelo de sustentabilidade influencia na
disponibilização e circulação dos produtos do DOCTV.
Quanto aos trailers, é possível vê-los no Youtube e no portal do programa
DOCTV Latinoamérica, com exceção de apenas um filme que não foi localizado. Os
trailers do Youtube foram emitidos, na sua totalidade, pelo próprio programa DOCTV
Latinoamérica, em formato mais curto (teaser). Outros, mais estendidos, foram emitidos
por usuários do Youtube em geral (produtoras, cineastas, cinéfilos, etc).
A coleta geral do material, para compreensão da totalidade das temáticas dos
filmes, foi feita pelas sinopses e, em alguns casos, especialmente aqueles que geravam
dúvidas sobre as sinopses, pelos trailers disponíveis no portal do programa.
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5 NARRANDO A AMÉRICA LATINA:

ANÁLISES DE FORMAS E

CONTEÚDOS DOS PRODUTOS DOCTV

Neste capítulo de análise dos filmes vamos notar que a América Latina se
apresenta enquanto uma região com muitos conflitos e demandas, por meio dos
documentários, ao mesmo tempo em que usa a resistência enquanto força para enfrentar
seus problemas. Consideramos que a hibridização cultural se articula com a ideia de
encontros culturais. Entendemos que o programa, por ter uma característica que envolve
a heterogeneidade da América Latina, produz documentários diversificados.
Argumentamos sobre as diversas expressões existentes que apresentam uma noção de
identidade latino-americana na perspectiva dos múltiplos níveis de identidade,
mostrando as estratégias de aproximação cultural e formas híbridas que os
documentários do DOCTV Latinoamérica estão se apresentando para expressar seus
conteúdos e conquistar as audiências. Além disso, no último tópico, apresentamos
algumas observações sobre qualidade nos filmes.

5.1 ENCONTROS CULTURAIS NOS FILMES

Além de observar o fenômeno da hibridização nos documentários, enquanto
produtos, e no DOCTV, enquanto programa, a pesquisa também se atentou na
percepção de como as culturas se manifestam no conteúdo dos filmes. O quadro abaixo
expõe hibridizações culturais abordadas em parte dos 32 documentários analisados que
mais se destacaram nesse sentido:

Quadro 6 - Documentários com hibridizações culturais
Filmes analisados que se
aproximam na ideia de
hibridização cultural
O sítio dos sítios

O vôo do azacuán

A Rosa e o Espinho

Estratégias temáticas

Estratégias visuais e textuais

Além de questões globais, como
especulação imobiliária,
apresenta o contexto cultural
artístico da cidade caribenha
influenciado pelos Estados
Unidos e países vizinhos como
Panamá
Influência dos Estados Unidos
na comunidade e na sua lógica
de vida melhor

Músicas locais captadas pelo
ambiente.
Gênero reggaeton mixado com
rap e hip hop

A diversidade musical cubana
Influências dos EUA

Vestimentas
Camisa com escrito USA
Bandeira dos EUA
Desejos dos personagens
O rock, a música do “inimigo”
Rock cubano
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Além do mal
Pupila de mulher, olhar da terra

Temática global sobre a
indústria cinematográfica.
Conflito sobre as filhas de
Moira que não querem morar na
comunidade

Querido Camilo

Latinos vivendo nos EUA

Uma Banda de Oruro

Bandas marciais em uma festa
tradicional da Bolívia

Uma fronteira, todas as
fronteiras

Temática relacionada com o
tema da migração.
Influência dos Estados Unidos
nos habitantes de Tijuana,
México
Festa tradicional da Nicarágua:
O Baile das Negras

1,2,3...Dançar!

Filmes equatorianos com
influência japonesa
Vestimentas
All star
Comportamento das
personagens (filhas)
Consumo
Estilo de vida
Performance das bandas nos
festejos são fruto de
hibridizações das bandas que
começaram com a banda do
exército
Hibridização nas línguas inglês
e espanhol nas falas
Estilo de vida
Vestimentas
Trata-se de uma festa fruto de
confluências culturais entre
espanhóis (devoção a São
Jerônimo) e negros
descendentes de africanos que
criaram manifestações próprias

Fonte: Elaboração própria

5.1.1 Confluências culturais

Em 1,2,3...Dançar! a narrativa tem a dança como o elemento principal para
destacar o Baile das Negras, uma festa tradicional da Nicarágua que existe desde o
século XVI. O festejo em homenagem a São Jerônimo ocupa os salões, mas também as
ruas, as casas, galpões e diversos lugares onde se possa dançar na festa dedicada ao
santo católico. Homens vestidos à moda das monarquias espanhola, francesa, austríaca e
inglesa formam casais que representam “a negra” e o “velho” (ARCE, 2017). Então
estes casais compostos somente por homens desfilam com máscaras nas ruas da cidade
de Masaya, a 28 kilômetros de Manágua, a capital do país. Na tradição oral sobre o
Baile das Negras, se diz que escravos negros trazidos à América pelos colonizadores
usavam vestimentas dos espanhóis para disfarçar e ironizar seus carrascos. O baile foi
uma forma de resistência e protesto que os escravos negros utilizaram durante a época.
Para abordar sobre a sincrética tradição, o filme externa o amor dos personagens
pela dança, fotografias de festas antigas na parede, o modo de preparar roupas para a
celebração, as diversas máscaras do baile e seu processo de confecção. Imagens antigas
de vídeo da festa nas ruas da cidade, também compõem o documentário, que transporta
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o espectador para o tempo antigo e, com o mesmo filtro de luz azul do vídeo, o traz de
volta para o filme, produzindo um efeito de quebra de linearidade temporal da narrativa.
São diversas encenações promovidas pelo filme, em especial para falar como é a
coreografia da tradição.
Outro exemplo de hibridizações relacionadas com produções culturais está no
documentário Além do mal. Em sua abordagem metalinguística sobre produção
cinematográfica no Equador, o documentário apresenta alguns filmes com
características de artes marciais, elaborados por um produtor de cinema equatoriano, do
qual o personagem principal foi procurar em uma academia de Kung Fu. Com
fotografia do próprio documentário, há uma referencialidade da animação japonesa. No
diálogo entre o mestre e o aluno da academia de Kung Fu, ouvimos vozes dos
personagens, mas ficamos diante de fotografias dos seus rostos e isso nos leva ao
cenário dos desenhos japoneses, que muitas vezes os personagens não gesticulam,
somente ouvimos sua voz.
Imagem 5 - Frames de uma cena de Além do mal

Fonte: Filme Além do mal

Em busca del tesoro perdido, de 1994, referenciado em Além do mal, é um dos
filmes equatorianos entre outros, que alegam que o país já teve o tipo de produção
vinculado ao mundo das artes marciais, com uma produção própria, não apenas
importada do Japão.
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5.1.2 Culturas rurais, culturas urbanas e produtos estrangeiros

Alguns documentários apresentaram contrastes entre a vida urbana e rural e
como tais hibridizações destes dois modos de viver influenciam na vida das pessoas.
Quando me refiro ao rural, é para expressar as paisagens opostas às cidades. Pode-se
incluir a vida em pequenas vilas litorâneas, como O sítio dos sítios.
Em Guataha, carros passam em alta velocidade na pista, que é de onde sai a
personagem indígena da mata. Nas lojas da cidade, a mesma mulher passa olhando os
produtos comerciais. Em uma ponte em cima de um rio ela caminha ao mesmo tempo
em que passam diversos carros. Uma máquina e seu barulho ocupam totalmente um dos
planos e a areia alcança a tela para representar as interferências urbanas que afetam a
comunidade, como a usina hidrelétrica de Itaipu e a monocultura. Embora o cenário da
parte urbana de Guataha se passe no sul do Brasil, fronteiriço com o Paraguai, se
aproxima do comércio local do filme peruano Homens do Maranhão, que se passa na
região amazônica, onde existem pessoas com características indígenas vivendo em
ambientes já em processos de urbanização. A gaivota narradora de Homens do
Maranhão fala das atividades petrolíferas, que contaminam os rios e as terras, deixando
as águas tóxicas e por isso o filme mostra muitos produtos feitos de plásticos e
eletrônicos, assim como em Guataha. No filme Quinuera, Cochabamba, cidade
boliviana, também é apresentada uma caótica paisagem urbana típica de países
considerados subdesenvolvidos, em contraste e ao mesmo tempo em convivência com a
vida indígena rural.
Em O vôo do azacuán uma mulher veste uma camisa com as iniciais USA,
enquanto um rapaz em voz over diz que as pessoas falam que é bom o norte, os Estados
Unidos. Em outra cena, um aparelho de som da empresa japonesa Sony. Este mesmo
aparelho que vai transmitir a rádio e as demandas da comunidade, na língua indígena.
Em O sítio dos sítios, trabalhadores da região litorânea também vestem camisas dos
EUA, sinalizando a influência muito forte dos EUA nos países da América Central.
A indústria de brinquedos e seu papel ideológico é uma das críticas que
constituem a diversidade de códigos culturais em Jesus no Mundo Maravilha. Entre
tantos produtos de entretenimento, está uma viatura policial e um carrinho de
brinquedo. Lembrando que muitos desses brinquedos não são “made in Brazil”, o que
nos faz refletir que a indústria de brinquedos que incita a violência está numa esfera
global, ou seja, numa cultura globalizada.
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A cerveja é também um elemento de consumo importado. A cerveja Schneider,
da Alemanha, é consumida por indígenas do filme Quinuera, que a bebem ao mesmo
tempo em que fazem seus rituais. Em Querido Camilo, a ironia está em torno de tomar
Coca-cola e comer hambúrguer, que, segundo o personagem principal, traz um conflito
existencial, ao mesmo tempo em que expressa liberdade. “Amanhã vou me embebedar
de Coca-Cola. E vou comer três hambúrgueres”51.

5.2.3 Línguas nativas, línguas estrangeiras

O documentário Querido Camilo, por se tratar de uma história de um
personagem costarriquenho-nicaraguense (dupla cidadania) e que foi soldado americano
de guerra dos Estados Unidos, traz a língua inglesa em algumas cenas, com legenda em
espanhol. É possível ver trechos em inglês em um vídeo de um jornal televisivo em que
Camilo é entrevistado, além de depoimentos de outros personagens, como um soldado
estadunidense que atuou com Camilo e representantes da Abadia da Paz, onde Camilo
procurou refúgio quando desertou do exército americano. Há outros declarantes que
falam em língua inglesa, como autoridades que tratam do assunto. Camilo também fala
com as duas línguas, sempre trazendo de modo denunciativo o regime que vivia
enquanto soldado.
Em 100000 (Juan Márquez , 2010), que trata sobre a condição de cachorros
abandonados em Porto Rico, há também personagens que falam em língua inglesa e por
isso o filme tem alguns trechos legendados. A ilha caribenha tem forte proximidade
com os Estados Unidos e isso se expressa na circulação entre habitantes de ambos os
países, como Katie, que sendo dos EUA vive em Porto Rico onde começou a atuar na
causa animal com resgate de cães. Todo seu depoimento é no idioma inglês. Outros
personagens são Doris Shabazz, uma turista dos Estados Unidos, e Desia Ritson,
resgatista atuante na causa, que depõem no filme em língua inglesa.
A comunidade guarani do filme Guataha ocupa a Reserva Indígena do Ocoy,
em São Miguel do Iguaçu, no estado Paraná, Brasil. Como é uma região fronteiriça,
também teve a participação da comunidade da Reserva Indígena Akaraymi, do Alto do
Paraná, no Paraguai. Então nos créditos do filme vê-se que foi necessária a contratação
de tradutores do guarani para trabalhar na produção da obra. O filme intercala entre

51

Tradução livre de: “Mañana voy me emborrachar de Coca-Cola y comeré tres hamburguesas”.
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contos e anseios deste povo, em guarani, e as denúncias que outros personagens narram,
em português.
Há também dialetos que exigem que os documentários tenham legenda em
espanhol, como no filme Overava, cujos personagens possivelmente falam o espanhol
rioplatense, o dialeto do Paraguai, que é um reflexo de hibridizações ocorrentes na
região que envolve a presença italiana fruto da imigração. Em muitas passagens a
produção escolheu inserir legendas porque algumas falas não são bem compreensíveis
em decorrência da língua espanhola não se apresentar de modo oficial, mas de maneira
variada com a fala da comunidade local, especialmente a rural. Assim, com a legenda
em espanhol, mesmo que o idioma falado seja uma variação, o filme pode alcançar uma
audiência mais ampla, que falam espanhol de outras formas e sonoridades.

5.2 A DIVERSIDADE ESTILÍSTICA DOS FILMES DOCTV LATINOAMÉRICA

Neste tópico, apresentaremos o que foi encontrado de diversidade de
hibridizações dentro do gênero documental, nos produtos do DOCTV Latinoamérica
enquanto uma das estratégias para atração das audiências. Dos 32 filmes analisados,
identificamos que parte deles se aproxima da ficção, por meio da ficcionalização,
teatralização e encenação. Há trechos de filmes recitados, aproximando o telespectador
da linguagem literária. Há também outros recursos como animação, metalinguagem e
referências que somamos ao universo destes filmes.

5.2.1 Narrativas ficcionalizadas
Uma mulher transexual, Mavi Susel52, narra seu passado infantil e sua vida
quando estava com o sexo de nascimento. A criança passa batom, se olha no espelho até
que seu pai chega e a agride. O próprio personagem é quem conta sobre a sua vida. O
filme alterna entre presente e passado, entre a mulher trans e o menino e o adolescente
que ela era. Na rua, Mavi, personagem real, cruza com o menino e o adolescente do
passado, personagens fictícios, configurando o hibridismo entre a ficção e o
documentário por meio do encontro entre personagens.

52

Mavi Susel é a primeira Transexual Cubana a receber Autorização do governo de Fidel Castro de fazer
a Cirurgia de Redesignação sexual na ilha em 1988. Mavi Susel chegou a receber flores do líder Fidel
Castro que também lhe desejou uma boa recuperação. Fonte: Trans-Comunismo. Extraída da rede social
Facebook.
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Imagem 6 – Frames de No corpo errado– Personagem real e fictícios se encontrando em cena

Fonte: Filme No corpo errado

Carregada de cenas fortes de estupro e suspense e com trilha sonora que dá ação
ao documentário, a ficcionalização em No corpo errado é também para denunciar
problemas sociais como perseguição aos LGBT, temática que segue atual, cujas
produções do tema se mostram enquanto uma importante pauta na região53.
Imagem 7 - Filme No Corpo errado

Fonte: DOCTV Latinoamérica

Ainda é tímida a temática LGBT no universo dos documentários do DOCTV
Latinoamérica, pois somente esta apresentou o tema, no levantamento das temáticas dos
91 filmes e nos 32 analisados. Mas o fato deste filme explorar a história de vida de um
personagem transexual com estratégias ficcionais para atrair o público, já é um avanço
em cenários conservadores que têm se desenvolvido na América Latina. Por outro lado,
no mesmo contexto regional, surgem obras como Laerte-se (Eliane Brum, 2017),
primeiro documentário da Netflix Brasil sobre uma famosa cartunista, também pessoa
trans.

53

No Brasil, recentemente, projetos de filmes com temáticas LGBT têm sido censurados pelo atual
presidente da República por meio da Agência Nacional de Cinema. Mais informações podem ser
acessadas por meio deste link: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/08/bolsonaro-diz-quegarimpou-e-vetou-filmes-com-tematica-lgbt.shtml
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A ficcionalização se manifesta no DOCTV Latinoamérica de várias formas. O
filme peruano Homens do Maranhão é um documentário ficcionalizado que tem como
narrador uma fictícia gaivota que vê de cima toda a região do rio Marañon e seus
afluentes, rios que formam o Amazonas. A gaivota descreve o nascimento das águas e a
vida de cada comunidade por onde ele passa. Quem assiste ao filme sente como se
tivesse voando com o pássaro e às vezes sendo o próprio pássaro.

Imagem 8 - Frames de Homens do Maranhão

Fonte: Filme Hombres del Marañon

Assim, a gaivota vai contando as histórias locais da civilização inca, com as
ruínas, a religiosidade indígena, a vida local, dos trabalhadores e demais habitantes. O
pássaro narrador também é crítico ao falar sobre as características naturais do local e a
biodiversidade que sofre com o desmatamento e o desaparecimento das florestas, que
deixam espécies em extinção e ameaçam outras.
Tendo como banda sonora uma canção cantada por indígenas, crianças tomam
banho de rio, nadam de canoa e pescam. A dramatização ficcionalizada ocorre quando
uma das crianças se afoga e outras a ajudam. As cenas também serviram para apresentar
problemas sociais e ambientais na comunidade, como assédio sexual com crianças e
adolescentes e alguns descuidos.

Imagem 9- frames de Homens do Maranhão

Fonte: Filme Homens do Maranhão
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O documentário Homens do Maranhão é o que mais se aproxima do
documentário de natureza no começo de sua história, por meio da descrição das
paisagens e seus elementos naturais em voz-over, mas o filme disponível no canal
Youtube se apresenta com um problema técnico de baixa qualidade de imagem.
Em Guataha, documentário brasileiro, observamos a mesma configuração de
ficcionalização dentro da narrativa documental. No caso de Guataha, é para tratar sobre
uma problemática atual que afeta a comunidade indígena impactada pela construção da
usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre Paraguai e Brasil. Assim como Page
(2009) nos apresentou filmes de fronteiras que se mostram híbridos entre ficção e
documentário, o mesmo identificamos em Guataha, que de modo político traz ficção
para narrar contos que metaforizam o “dilúvio” (a inundação da região promovida pela
represa) ao mesmo tempo em que apresenta indígenas reivindicando suas demandas
territoriais.
Imagem 10 - Frames de Guataha. À esquerda indígena reivindicando suas demandas. À direita,
personagem indígena figurando um conto narrado pelo pajé.

Fonte: Filme Guataha

Ouvimos a voz-over do pajé, enquanto vemos a indígena atuando no
documentário para figurar o conto. A mesma personagem indígena, em sua encenação,
caminha demasiadamente. As imagens editadas propõe a ideia da caminhada indígena
sem fim, a luta sem fim, contínua, em especial da comunidade da área Jacutinga.
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Imagem – 11 - Frames de Guataha

Fonte: Filme Guataha

Overava, um filme paraguaio, já começa com trilha sonora, imagens e luzes
cujos efeitos misturam suspense com terror. Um homem com uma lanterna em mãos
olha para um buraco. A câmera dentro do buraco olha para o homem. Seus movimentos
bruscos acentuam o mistério. “Aqui tem sempre movimentos com o tesouro enterrado.
Sempre tem ruídos estranhos. (...) De madrugada se sentem mais os movimentos, como
se alguém caminhasse”54. Um homem aponta para supostos tesouros enterrados debaixo
de uma árvore. Com mais música de suspense e terror, o documentário narra um conto
sobre possíveis tesouros escondidos da Guerra do Paraguai (1864-1870). Há também
simulação de diversas vozes de espírito e uma espécie de simulação de “caçadores de
tesouros”.
Imagens 12 - Frames de Overava

Fonte: Filme Overava

Em Os Olhos da América, a ficção aparece para contar a história de uma
personagem que não está mais viva, América Scarfó. Uma atriz a encarna, numa cena
que mostra América escrevendo uma carta ao pensador francês Émile Armand, um

54

Tradução livre de: “Aquí siempre hay movimientos con el tesoro enterrado. Siempre hay ruidos
extraños. (...) Al amanecer, los movimientos se sienten más, como si alguien caminara”.
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influente anarquista. Tal episódio ocorreu em 1928 e o documentário é de 2014,
mostrando que a ficcionalização é necessária dentro deste gênero para contar os fatos de
outra maneira que não seja necessariamente com testemunhos vivos. No mesmo
documentário há presença de pessoas depondo sobre América, como membros da
família, amigos e pesquisadores.
Imagem 13 - Frames de Los ojos de América

Fonte: Filme Los ojos de América

Os elementos ficcionalizados, encenados, não retira da obra sua condição
documental. Pelo contrário, é parte importante do filme Os Olhos da América,
carregado de fotos, imagens de arquivo, jornais e depoentes expressivos, como o do
biógrafo Osvaldo Bayer que pesquisou a vida de Severino di Giovanni (namorado de
Amélia, militante anarquista italiano radicado na Argentina). Os Olhos da América
também retoma momentos históricos como a execução de Sacco e Vanzetti nos EUA
por meio de jornais, contextualizando a história de anarquia vivida naquele período. A
história narrada no filme também apela para o amor romântico proibido entre América e
Severino, retratado por meio das trocas de cartas entre os personagens, mostrando ainda
mais a possibilidade de temáticas dentro do documentário para contar uma história.
Anarquismo e a ideia de amor livre se juntam então no mesmo filme.
Uma paisagem virgem, com montanhas, e um litoral rochoso de modo rápido se
transformam num conjunto de casas com campos de golfe, piscinas e praias artificiais.
Os pescadores locais se tornaram operários que as construíram (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019). O filme O sítio dos sítios é considerado pela produtora e
crítica cinematográfica colombiana Diana Bustamante, como um documentário que se
aproxima da ficção:
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O casal (os diretores) tem um tipo de documentário calculado, com domínio
absoluto da imagem. Sua elaboração é tal que parece uma ficção. Eu o defino
como um extenso trabalho de observação, não é um cinema imediato, mas de
ter um tema e explorá-lo com maestria e paciência. Os diretores abordam a
experiência de viver na República Dominicana, no contexto da desigualdade
social e da ineficiência do estado, diante de um belo mar azul 55. (FAULA
FILMS, 2019).

Já para os próprios diretores, as circunstâncias em que eles se depararam com as
paisagens ao realizar o filme, com acentuada desigualdade social, dá a ele uma
característica de uma tragicomédia.
Imagem 26 - Frame de O sítio dos sítios

Fonte: Filme O sítio dos sítios

5.2.3 Terreno de possibilidades

Estratégias de encenações, teatralização, recitação e metalinguagens unem-se à
diversidade de estilos dos filmes do DOCTV Latinoamérica. Identificamos que parte
dos filmes trazem estes recursos de forma mais destacada, a exemplo de Jesus no
Mundo Maravilha (Newton Cannito, 2007). O documentário traz muitas encenações,
tática que o diretor encontrou para tratar da temática da violência policial com
sarcasmo. Une-se a isso a diversidade de metáforas sobre o universo policial e prisional.

55

Tradução livre de: La pareja tiene un tipo de documental calculado, con dominio absoluto de la imagen.
Es tal su elaboración que parece una ficción. Lo defino como un extenso trabajo de observación, no es un
cine de lo inmediato, sino de tener un tema y explorarlo con maestría y paciencia. Los directores abordan
la experiencia de vivir en República Dominicana, con el trasfondo de la inequidad social y la ineficiencia
del estado, frente a un hermoso mar azul. Diana Bustamante (FAULA FILMS, 2019).
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Imagem 14 - Frames de Jesus no Mundo Maravilha

Fonte: Filme Jesus no Mundo Maravilha

Efeitos especiais e a banda sonora do filme dão mais dinâmica à entrada dos
homens em cena. São relatos de violência que se misturam com o ambiente lúdico de
um parque de diversões, local onde esses personagens trabalhavam quando o filme foi
gravado. A narrativa mistura brincadeiras nas interações entre o diretor e um dos
personagens, além de trazer simbolismos de violência associada ao universo infantil.
Todo encenado, Além do mal, por sua vez, é um filme metalinguístico sobre um
personagem, que nos primeiros minutos é escolhido pelo diretor do documentário para
fazer papel de um cineasta. O personagem, que está sendo filmado enquanto almoça,
pergunta se é uma ficção, o diretor responde que é um documentário, mas que quer que
ele crie um personagem no filme.

Imagem 15 - Frames do início do filme Más allá del mall. Diretor em diálogo com o futuro personagem
do filme

Fonte: Filme Más allá del mall

O personagem protagonista fictício faz um orçamento sobre a produção de um
filme. Ele percebe que tem que investir 250 mil dólares para só recuperar 3 mil. Assim,
ele faz que vai se jogar de um prédio alto. Então o filme é recomeçado. A narrativa vai
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se desenrolando de modo ficcional com diversas cenas. Sem perder sua metalinguagem,
o filme indica produtores reais de cinema falando por meio de um vídeo. O personagem
protagonista vai às ruas, no cinema e procura a produção de cinema equatoriano, porém
não encontra nenhuma. Em um determinado momento, o filme já entra dentro de um
filme e depois se transporta de novo para o documentário, o que nos comprova mais
uma vez as diversas possibilidades dentro da produção documental.

Imagem 16 - Frames de Além do mal (primeiro à esquerda), filme assistido pelo personagem, segundo
frame, o personagem fictício, terceiro, outro filme dentro do filme

Fonte: Filme Além do mal

A metalinguagem está também no processo de produção da película Vogulys. Já
é explícito no filme que se trata de um documentário na busca de conseguir
depoimentos de pessoas que se casaram por meio da sua agência de casamentos. Em um
dos planos, um homem fecha suas janelas, uma metáfora para as janelas que às vezes se
fecham para a produção cinematográfica. Em outra cena, uma testemunha que ele
consegue entrevistar e está solteira outra vez. Ao conversar com Vogulys, pergunta-lhe
se ele está disponível para se casar, o que traz mais um tom de humor no documentário,
que pode ter sido uma encenação ou uma manifestação espontânea da personagem.
Vogulys exibe no computador, por meio de um documento do programa de
textos Word uma tabela titulada Guion Película Matrimonial Vogulys, de 02 de
fevereiro de 2016, da qual se explica as cenas do documentário e suas durações. Algo
semelhante acontece em Além do mal, que mostra uma planilha de custos para produção
de um filme. É também possível ver a metalinguagem com cenas dentro de uma TV
antiga ou cenas de jornais antigos na televisão falando sobre a agência.
A metalinguagem também é um recurso utilizado para trazer inovações ao
documentário. No caso do DOCTV Latinoamérica, alguns filmes chamam atenção com
tal escolha, como o já citado Além do mal e Vogulys. Outros filmes do DOCTV também
apresentaram este tipo de recurso, como Argentina e sua fábrica de futebol, que finaliza
com uma televisão exibindo jogo de futebol.
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Em Surras e risadas há diversas encenações. A narrativa conta a história de um
personagem que é policial e palhaço. A transição entre estas suas duas características é
via simulação do personagem enquanto policial, que persegue um carro. Até este
momento da narrativa o personagem estava sempre como policial e o filme era então
alimentado por imagens fortes, de violência policial, com muita ação e o lado mais
violento da polícia. No momento em que o personagem persegue o carro e pede para os
sujeitos, que são quatro palhaços, saírem dele, há um encontro entre o personagem
policial e seus companheiros palhaços e é daí que o filme muda totalmente para um
universo mais lúdico, infantil, de brincadeiras, anunciando o segundo personagem
protagonista, o palhaço.
Imagem 17 – Frames de Surras e risadas. À esquerda o personagem policial, à direita a mesma pessoa
no personagem palhaço

Fonte: Filme Surras e risadas

Já Conquistando o Forte se aproxima do universo infanto-juvenil. Ao se
apresentar no filme, um dos personagens está vestido de soldado encenando para a
câmera em primeiro plano. Com teatralização, outro personagem vestido de indígena
está deitado em um grande pano azul e branco que representa o mar. A câmera gira
lentamente em 360° em torno dele.

Imagem 18 - Frames de Conquistando o Forte

Fonte: Filme Conquistando o Forte
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A beleza das paisagens em torno do Forte também prendem a atenção do
espectador, que torna o filme também valioso na sua fotografia. Com apelo visual,
aborda um fato histórico, a matança dos espanhóis aos povos indígenas, contada em
forma de prosa pelos meninos, ao mesmo tempo em que são mostradas imagens lúdicas
carregadas de plasticidade. Elementos do universo escolar, com materiais que em geral
são utilizados em trabalhos escolares (algodão para a barba, por exemplo), trazem
também teatralidade para a cena. Com uma vela de pano vermelho na boca, outro
menino vestido de indígena está deitado no pano azul e branco, representando um
personagem histórico na prosa recitada por eles.
O cenário destes planos é composto por materiais como plástico verde
representando folhas de coqueiros e o pano azul representando o mar. A plasticidade
relacionada com o universo escolar traz uma ludicidade no documentário que ameniza a
história de violência contada, envolvendo colonizadores e indígenas, além da
configuração de trabalho infantil na narrativa.
Com tal apelo visual, aumenta-se a possibilidade do documentário alcançar uma
faixa etária com alcance para crianças. O sangue da morte se transforma em panos, que
enrola uma das crianças, e a velocidade da câmera apresenta uma sequência de planos
que remetem a um story board de desenho animado ou uma sequência de páginas de
livros de panos.

Imagem 19 - Frames de Conquistando o Forte

Fonte: Filme Conquistando o Forte

Recursos de animação em Conquistando o Forte também são utilizados, visto
que os mapas das praias são representados desta forma e os nomes dos meninos têm
letras cujas fontes e movimentos remetem ao universo dos desenhos animados.
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Outras produções analisadas que também utilizam de recursos de animação são
o filme peruano Homens do Maranhão e o costarriquenho Querido Camilo. Em
Homens do Maranhão, como já vimos, uma gaivota fictícia feita via animação dá vida
ao narrador do documentário. O filme Querido Camilo, por sua vez, traz desenhos
animados como símbolos para representar, em um trecho da narrativa, a vida de um
soldado.
A teatralização, por sua vez, foi utilizada no documentário A Vingança de
Rámon Rámon. Atores recitam como se estivessem em um palco de teatro. Um ator
teatral fala como poderia representar o personagem histórico Rámon Rámon no teatro, a
partir de suas fotografias, vestimentas e dá um trecho de um monólogo como se fosse
uma fala dele, se vestindo como o personagem. Outros atores também encenam no
documentário como se estivessem no teatro.

Imagem 21 - Frames de A Vingança de Ramón Ramón

Fonte: Filme A Vingança de Ramón Ramón

5.2.4 Dramaticidades documentais

Duas irmãs não se davam muito bem por grande parte de suas vidas até que uma
delas contraiu câncer. O Ocaso das deusas, um drama familiar, já começa sem deixar
pistas se é uma ficção ou documentário. Estes primeiros minutos são marcados por
encenação. Até que a marca documental vai aparecendo com fotografias na parede do
interior de uma casa e depois uma das personagens fala para a câmera sobre o
sofrimento de não se dar bem com a sua irmã.
Quando as duas irmãs se juntam no filme, ele assume um tom ainda mais
dramático, quando uma delas chora falando que quer morrer feliz. Outra cena
emocionada é quando a personagem aconselha a sua filha a nunca desistir dos seus
sonhos, quando muitas lágrimas aparecem na cena. A relação da personagem com o
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cachorro também aumenta o teor melodramático do documentário, assim como a sua
filha que alisa o seu cabelo até que a doença vai se apresentando na personagem, tendo
a raspagem do seu cabelo como um destes elementos visuais.
A cena que retrata o corte de cabelo, a raspagem com a máquina marcando o
processo, também já foi emitida pela TV comercial por meio da telenovela Laços de
Família (Moacyr Góes e Ricardo Waddington, 2000). O drama desta mesma doença no
documentário também já apareceu em produção da Netflix, como o documentário
Cristina (Michele Ohayon, 2016), da diretora marroquina Michele Ohayon.
Imagem 22 – Frames: Acima, esquerda– Cristina. Acima, direita - Laços de Família. Abaixo - O Ocaso
das deusas

Fonte Frame 1 : Imagem extraída do filme, disponível na Netflix
Fonte Frame 2: Observatório da Televisão
Fonte Frame 3: Imagem extraída do filme
Montagem das imagens: Elaboração própria

Nota-se então que este tipo de cena esteve presente tanto em uma telenovela
brasileira estreada em 2000, quanto em uma produção documentária estadunidense que
teve estreia em 2016. O Ocaso das deusas foi uma produção lançada em 2016. Assim,
terrenos de circulação e comercialização embora diferentes, estão demonstrando uma
aproximação narrativa e O Ocaso das deusas, enquanto um documentário latinoamericano, é mais um exemplo de novas formas de contar histórias dramáticas de
famílias.
Em Uma fronteira, todas as fronteiras há também dramaticidade em diversas
cenas, como as relacionadas com os depoimentos de mulheres que foram presas na
imigração assim como os encontros entre familiares e entes queridos entre os muros. Há
também em Jesus no Mundo Maravilha a dramaticidade familiar no choro da mãe que
perdeu seu filho por ter sido vítima da violência policial.
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Imagem 23 - Frames de Jesus no Mundo Maravilha. À esquerda, mãe que perdeu o filho assassinado
pela polícia, à direita esposa de Jesus, um dos personagens policial do filme.

Fonte: Filme Jesus no Mundo Maravilha

A dramaticidade textual enriquece a cena com as palavras da esposa do policial
Jesus, quando a mesma se refere ao desespero do seu marido por ter sido demitido da
polícia: “Ele tentou até se matar por isso (...) Quando eu subi ele tava com um revólver
na cabeça querendo se matar.”
Além de recursos visuais e literários, o já exposto documentário venezuelano
Conquistando o Forte traz a dramaticidade em algumas passagens da narrativa sobre a
vida dos meninos, a exemplo da ausência dos pais e outros entes na vida deles. Tal
ausência é o elemento abstrato que dá a dramaticidade no filme, pois a precariedade de
suas casas também se associa, sendo um elemento material. A carência familiar é
acentuada com uma música de violino mais triste, parte da banda sonora. A realidade
socioeconômica das histórias de faltas também tem relação com a violência na
localidade. A sensibilidade do filme é marcada com uma de suas cenas de uma criança
que leva flores para sua mãe no cemitério. Alguns minutos do filme são dedicados à
imagem do jovem personagem deitado no túmulo.
Imagem 24- Frames de Conquistando o Forte

Fonte: Filme Conquistando o Forte
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A narrativa em torno dos meninos de Conquistando o Forte é muito próxima de
crianças que habitam muitas regiões da América Latina.
Em Caminho à Baixada uma mulher indígena canta a sua angústia. O canto é
uma espécie de lamento. Uma forma particular de depor em um documentário. Na
floresta, ela entoa seu sofrimento em sua língua quíchua perguntando onde estão seus
familiares desaparecidos na ditadura.
Imagem 25 - Frames de Caminho à Baixada

Fonte: Filme Caminho à Baixada

5.3 DO LOCAL AO GLOBAL: OS DOCUMENTÁRIOS

Nesta tese estamos compreendendo sobre diferentes níveis de proximidades
culturais que passam do local ao global: local, metropolitana, subnacional, nacional,
transnacional, geocultural e global. Muitos dos filmes categorizados em tópicos
anteriores poderiam também se encaixar nestas categorias, todavia aqui vamos
apresentar alguns documentários que atravessam as camadas do local ao global,
observando a transnacionalização e elementos globais que são localizados. Mais do que
apresentar manifestações glocais dos filmes, buscamos entender como estas se
expressam.
Ao realizar levantamento das 91 produções realizadas pelo programa,
identificamos os seguintes documentários que trazem aspectos glocais:

Quadro 7- Filmes e as temáticas glocalizadas
País

Documentário

Como glocaliza na temática

Argentina

Argentina e sua fábrica de

O futebol enquanto indústria
mundial na realidade argentina.

futebol
Memória de uma carta perdida

Passado de ditadura

Os Olhos da América

O
anarquismo
enquanto
movimento internacional, numa
história de amor.
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Desarmamento
Bolívia

Uma banda de Oruro

Brasil

Horizontes Mínimos

Movimento
para
o
desarmamento.
Bandas marciais estão presentes
em todo o mundo.
Trata-se
de
temas
universalizantes, um ensaio
subjetivo sobre as esferas
privadas mínimas.
Menores de idade encarcerados.

Pássaro Preto
Chile

A Vingança de Ramón Ramón

Colômbia

Retratos da ausência

Traz a temática operária e
direito dos trabalhadores.
A fragmentação familiar pela
constante migração às grandes
cidades por falta de opções de
trabalho.
As transformações da tecnologia
nos
empreendimentos
tradicionais.
Cultura de paz por meio do rap.

Vogulys

Recompor
Costa Rica

Querido Camilo

Amamos tanto a Bruno

Traz a temática da guerra
promovida pelos EUA em outros
países do mundo.
O tema da deficiência auditiva e
as adaptações dos indivíduos na
sociedade.
O tema da perda de memória na
velhice.
Rock alternativo

No corpo errado

Transsexualidade

A Certeza

Questões existenciais e fé

Mãos de Pai

Relações familiares

A Rosa e o Espinho

Estilos musicais como rock, rap
e trova.
Um cineasta em busca do
sentido em fazer filmes em seu
país.
A temática do Alzheimer

Ergonomia para Diana

A sombra do Naranjo

Cuba

Equador

Além do mal

A bisavó tem Alzheimer
7 Muros

O vôo do azacuán

As relações sociais separadas
entre os muros.
Um músico indígena e seu
sucesso no Youtube a partir da
canção “Torres Gêmeas”.
O tema da imigração

Com Poesia

Hip hop

Até o fim de Delfín

Guatemala

México

Uma

fronteira,

todas

as

Imigração

fronteiras

Nicarágua

O Ocaso das Deusas

Relações Familiares

Miskitu

Migração

1,2,3... Dançar!

A dança na inclusão de pessoas
portadoras
de
necessidades
especiais
A música na inclusão de pessoas
portadoras
de
necessidades
especiais

Um pedaço de azul
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Caos na cidade

Panamá

Fora de Campo

O desenvolvimento urbano e
seus impactos
Tema universal relacionado com
o som e sua relação com a
natureza, a comunidade e o
silêncio.
O jazz , um gênero já consumido
e produzido globalmente.
Problemas em torno da terra.

Diários Guaranis

Ditadura

Caminho à Baixada

Ditadura

Surras e risadas

As mãos na terra

Um personagem que é policial e
palhaço.
Diversos gêneros musicais (rock,
punk, psicodelia, eletrônica).
O fenômeno dos automóveis de
luxo em Porto Rico.
O abandono de cães em
situações de rua.
A síndrome da imunodeficiência
na terceira idade.
O jazz , um gênero já consumido
e produzido globalmente.
História
de
superação
envolvendo uma portadora de
necessidade especial.
Impactos da construção de casas
luxuosas em um vilarejo.
Histórias de dois homens
comuns que se chamam Hítler
Ditadura

Caddies

Desigualdade social

Os de Sempre

Um coral da terceira idade

Para vestir santos
A marcha dos elefantes

Histórias de vidas de pessoas
solteiras
Ausência paterna

Conquistando o Forte

Trabalhando infantil

Semeadores de Água

Preservação da água

A Felicidade do Som

Os Netos do Jazz
Paraguai

Peru

Lima Grita
Porto Rico

Ilha Sucata
100.000
A la 3Era.SIDA
Harmonia
A mulher maravilha sobre rodas

República Dominicana

O sítio dos sítios

Uruguai

Dois Hítleres

Venezuela

Elaboração própria

Apesar das narrativas se passarem em lugares muito específicos, com
personagens singulares, com fatos pontuais da região, elas permitirão identificações
globais porque quando ampliamos seus contextos, percebemos que muitas destas
histórias ocorrem em outras partes do mundo, é parte contemporânea da sociedade e do
ser social. São particularidades universais. Temos dois vieses de percepção para a
glocalização. Um é pelo ângulo do global para o local, ou seja, como os documentários
trouxeram aspectos globais para tratar de histórias localizadas. Outra perspectiva é de
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como os filmes, a partir de suas histórias, universalizam o que é particular. São visões
complementares, que contribuem para o entendimento sobre a glocalização.
Há propostas que criarão identificações nas audiências latino-americanas, mas
que também criam identificações globais. Filmes universalistas a exemplo daqueles que
trazem histórias mais intimistas, da vida privada de personagens, além de contemplar
em alguns casos audiências globais, contemplam em especial as latino-americanas por
trazer aspectos do cotidiano, da vida cultural de um modo mais abrangente, que se
aproximam das realidades destes telespectadores.
Um exemplo é um conflito mostrado em uma perspectiva local, mas que é
comum numa perspectiva mundial: a fragmentação da família devido à migração
constante para as grandes cidades por causa da falta de opções de trabalho. No
documentário colombiano Retratos da ausência, um dos vencedores da segunda edição,
Lina, Andrés e Tandita são três crianças que vivem no sudoeste do Valle del Cauca e
foram deixadas aos cuidados de parentes próximos, porque seus pais foram forçados a
sair em busca de emprego (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Os documentários colombianos do DOCTV Latinoamérica também trazem
histórias de luta e de superação, em um país marcado por guerras, como o já citado
filme Recompor, sobre antigos guerrilheiros da FARC que são hoje cantadores de rap,
continuando suas lutas políticas (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Notam-se
influências de culturas que se tornaram globais nessas performances, como o rap, e,
apesar da narrativa envolver uma realidade particular colombiana, cria identificações no
universo de outros países da América Latina e do mundo.
Imagem 27 – Frames de Recompor

Fonte: DOCTV Latinoamérica

No caso da Costa Rica, o já referenciado documentário Ergonomia para Diana
chama atenção pela história de pessoas em uma cidade pequena cuja boa parte da
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população tem deficiência auditiva. Ao entrar no cotidiano de vários lares, retratando o
universo sonoro de cada um dos personagens, o filme narra como pessoas diferentes em
uma família de herdeiros de perda auditiva se adaptam à sua condição (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019). São narrativas que trazem um recorte de uma realidade,
porém criam identificações numa dimensão global, numa perspectiva inclusiva,
trazendo em cena personagens não comumente narrados na televisão tradicional.
A diversidade de assuntos e as influências globais nos locais também foram
expostas pelos documentários porto-riquenhos, que abordam desde pontos que
perpassam sobre a sociedade de consumo, de natureza materialista, a aqueles da esfera
mais sensível e existencialista. A ilha caribenha tem fortes influências estadunidenses,
embora tenha suas particularidades sociais, econômicas e culturais como revelam suas
produções cinematográficas no DOCTV.
O documentário Ilha Sucata foi um dos selecionados da primeira edição do
DOCTV Latinoamérica. O filme aborda o fenômeno do automóvel em Porto Rico,
desde a sua entrada em navios cargueiros até o momento em que eles se tornam sucata.
Assim, a narrativa explana uma pequena ilha que abriga uma quantidade exorbitante de
automóveis de luxo e sua integração à cultura popular (DOCTV LATINOAMÉRICA,
2019). Outro tópico que passa pela ilha é sobre o grave transtorno envolvendo abandono
de animais. Em Porto Rico, existem mais de 100.000 cães sem lar, fato apresentado no
documentário 100.000 cuja narrativa faz uma viagem por toda a ilha investigando
lugares onde os cães são abandonados e entrevistando aqueles que têm que lidar com as
conseqüências (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Esta temática sobre abandono de
cães é global porque os países que mais possuem tal população nas ruas são de diversos
continentes.
Glocalização nas indústrias de mídias está relacionada com produtos que possuem
um formato global e que em seus conteúdos são localizados, com temáticas mais
próximas do seu mercado exibidor. Embora muitos dos filmes do DOCTV tragam
referências globais, o quadro abaixo traz recorte de como a glocalização se manifestou
nas narrativas que mais se destacaram com o conceito, das 32 obras analisadas.
Quadro 8 - Documentários “glocalizados”
Filmes analisados que se
aproximam da ideia de
glocalização
Argentina e sua fábrica de
futebol

Estratégias temáticas

Estratégias visuais e textuais

Temática global com a indústria
do futebol. Localiza com
relacionamentos familiares, em
Buenos Aires.

Dramaticidade
Partidas de futebol
Trechos da TV dentro do filme
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O sítio dos sitios

Temática global com
exploração imobiliária em
regiões litorâneas. Localiza com
um vilarejo dominicano.

Minimalismo
Contrastes visuais e sonoros
Máquinas

O vôo do azacuán

Temática da migração para os
Estados Unidos. Localiza com
tradição local do Chib’al.

Além do mal

Temática global sobre a
indústria cinematográfica.
Localiza com a produção de
cinema do Equador.
Temática global sobre guerras
promovidas pelos EUA.
Localiza com a história de
Camilo, que deserdou do
exército.
Temática global relacionada
com o tema da migração.
Localiza com relacionamentos
familiares, em Tijuana
Temática global das novas
tecnologias. Localiza com a
história de uma agência de
casamentos colombiana.
Temática global sobre a divisão
dos relacionamentos humanos
nas comunidades. Localiza com
um bairro no Equador.

Metáfora da migração dos
pássaros
Indígenas e tecnologias
Diálogos sobre migração
Desejos dos personagens
Símbolos dos EUA
Encenação
Ficcionalização
Metalinguagem
(Filmes dentro do filme)
Recursos de Animação
Trechos de matérias
jornalísticas na TV
Ícones da não-violência
Imagens de guerra
Dramaticidade
Hibridização das línguas
Relacionamentos íntimos e
familiares
Símbolos das velhas e novas
tecnologias
TV dentro do filme

Querido Camilo

Uma frontera todas as
fronteiras

Vogulys

7 Muros

Metáforas dos muros dividindo
as relações humanas

Fonte: Elaboração própria

5.3.1 Migração e fronteiras: Uma temática global

Na produção hollywoodiana existem diversos filmes envolvendo a fronteira
México e Estados Unidos, desde mais antigas como Álamo (John Wayne, 1960), que
tratou sobre a guerra envolvendo a disputa pelo estado do Texas, às mais recentes como
Sem Identidade (Sin Nombre, Cary Fukunaga, 2009), que aborda jovens imigrantes que
estão tentando chegar aos EUA. Porém, o olhar de muitos destes filmes ainda é na visão
dos Estados Unidos, uma vez que é o país de produção.
Na Netflix, o filme estadunidense Fronteira (Frontera, Michael Berry, 2014) é a
história fictícia do assassinato da esposa de um ex-xerife do Arizona, tendo o principal
suspeito um mexicano que estava atravessando a fronteira de forma ilegal. Entretanto, o
marido da vítima investiga para descobrir o verdadeiro assassino e ao final torna-se
amigo do suspeito por descobrir que foi um jovem dos Estados Unidos quem matou sua
esposa. Já o documentário da BBC News, La vida a la sombra del muro en México
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(Juan Paullier, Paul I. Harris e Kelvin Brown, 2017), assume um tom crítico sobre as
consequências da extensão do muro, como também os riscos que sofrem aqueles que
tentam atravessar a fronteira e os impactos nas relações internacionais e a relação com o
narcotráfico, os desafios que enfrentam as cidades fronteiriças, além de uma entrevista
com um artista grafiteiro, que vive em uma das cidades dos Estados Unidos.
No Brasil, a Rede Record dedicou também uma reportagem sobre o mesmo
assunto. Apesar da qualidade do conteúdo do programa, a objetividade e o foco na
aventura para atravessar a fronteira deixou de lado alguns aspectos, visíveis no filme do
DOCTV Latinoamérica, Uma fronteira, todas as fronteiras, a exemplo dos
relacionamentos humanos neste contexto. Pelas condições em que foi gerado, em um
contexto para TVs públicas, por meio de uma seleção que é parte de uma política
cultural do audiovisual, com escolhas de jurados e com liberdade autoral, o filme do
DOCTV Latinoamérica, em comparação com a reportagem televisiva da Rede Record e
com alguns filmes estadunidenses, se mostra como um produto artístico mais sensível à
realidade daqueles que são separados pelo muro.
Uma fronteira, todas as fronteiras traz a proximidade cultural também por ter
sido filmado por um cineasta mexicano. A narrativa se passa na cidade de Tijuana, no
México. Pela sua natureza temática, Uma fronteira, todas as fronteiras pode favorecer
um mercado latino nos EUA, por trazer uma questão da realidade dos latino-americanos
que vivem tanto no México quanto nos Estados Unidos, ampliando a possibilidade do
documentário circular para além das TVs públicas da região.
Ainda no primeiro minuto do filme, surge o muro que separa os dois países,
criado em 1994 e polêmico até na atualidade56. Do alto, a câmera vai retratando o mar e
o muro que adentra nele. Uma mulher mexicana conversa com seu namorado que vive
do outro lado da fronteira. Carregada de dramaticidade, a narrativa revela outras pessoas
na mesma situação que estes primeiros personagens. A divisão dos relacionamentos
humanos é representada não só pela presença das pessoas, mas também pela ausência de
algumas. Um homem já à beira da terceira idade espera alguém, que não apareceu. A
solidão nas fronteiras acentuada pela construção de um muro não é só um idoso que
sente, pois o filme também expressa o sofrimento da criança que chora pela falta de seu
pai ou avô que está ali, mas do outro lado. Temas como solidão e individualismo na
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vida contemporânea também são apontados em outras produções do DOCTV
Latinoamérica.
Na refeição, as mulheres contam suas experiências umas às outras. Uma delas
relata que ficou três meses presa como ilegal. Mais um detalhe de que o filme segue
atual, fazendo que o documentário cumpra uma função de registrar a memória também
da atualidade, sobre o que se passa na fronteira para além da abordagem jornalística.
O sistema da divisão entre os dois países é também demonstrado por meio de um
homem que fala ao microfone sobre como as pessoas devem atravessar o muro para
falar com seus familiares por no máximo trinta minutos. Ainda ao microfone, o homem
encerra a cerimônia falando que “o muro existe e nos separa, mas no nosso coração não
há fronteiras.”57 As imagens que se passam complementando a sua voz é mais uma vez
o muro dividindo até o mar, adentrando no mar. “Estamos informando que não é
permitido tomar os doces e que nós temos que deixar aqui, ao lado, pois para eles
(agentes da patrulha de fronteiras) os doces representam uma ameaça a este país
(risadas). Então toma rápido!” . Assim diz em tom irônico o mesmo mexicano que está
no muro com outras pessoas em um dia de final de ano, comemorando com familiares
que estão do outro lado da fronteira.
De forma sensível, estas imagens indicam o papel ideológico dos meios de
comunicação, no sentido de defender também a ideologia oposta ao dos interesses
dominantes. É onde podemos enxergar a resistência dentro das produções de mídia com
apoio dos recursos tecnológicos. O foco nas grades enferrujadas também é um olhar
sobre o sistema em decadência e ultrapassado de uma separação que na atualidade tem
ganhado força com a eleição de Donald Trump, que reforça ainda mais o aumento do
muro.
A câmera não deixou de captar a presença dos militares dos EUA e de agentes
militares do governo. E conotando a continuidade do tema, o filme termina como
começou: a câmera por cima dos dois países divididos, um pouco trêmula, e por fim o
mar que então dá uma ideia de infinito com uma música de orquestra de cordas.
No Festival Cine Las Américas, muitos documentários e curtas de ficção
trouxeram a temática da imigração de latino-americanos nos Estados Unidos, de modo
crítico. A dramaticidade de Uma fronteira, todas as fronteiras assume uma importância
estratégica para tratar deste problema geopolítico que interfere nas relações humanas.
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5.3.2 Contrastes e exploração em O sítio dos sítios

Desigualdade social é um tema presente na América Latina. O Brasil, maior país
da região, é o segundo mais desigual do mundo, com a segunda maior concentração de
renda, perdendo apenas para o Catar, conforme relatório da ONU (G1, 2019).
Contradições envolvendo desigualdade social podem ser vistas numa perspectiva global
e estão presentes em diversos documentários como no uruguaio Caddies (Pablo
Accuosto, 2014). Conta a rotina e relatos de vidas e perspectivas de Liya e seus irmãos
mais novos, Cocoa e El Chino, que trabalham como caddies (servidores de golfistas) no
luxuoso clube de golfe "Cantegril" em Punta del Este. Os três irmãos vivem no
assentamento irregular de Kennedy, localizado ao lado do clube (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019).
As transformações que uma região caribenha vem sofrendo, com a construção de
casas luxuosas e com uma perspectiva da desigualdade social em torno dos novos
moradores e comunidade nativa, são expostas em O sítio dos sítios. O filme traz
característica de glocalização, pois traz uma questão de ordem global, a exploração
imobiliária em regiões paradisíacas, para um viés local, uma região específica do
Caribe. No vilarejo já existia uma vida comunitária, mas agora os habitantes enfrentam
de modo muito mais desconcertante o problema em torno das desigualdades sociais e
raciais com a chegada de novos moradores. O sítio dos sítios exprime em uma mesma
paisagem mundos diferentes, da pobreza e da riqueza, e a montagem do filme priorizou
os contrastes desses universos, como o trabalho daqueles que necessitam de recursos
financeiros e a diversão daqueles que desfrutam do capital econômico, com a questão
étnica sempre exposta.
Outros contrastes, como o barulho das máquinas versus o silêncio da paisagem
paradisíaca, acusam os impactos que a região vem sofrendo, assim como uma cena de
um homem que corta o côco do coqueiro metaforiza a exploração, também conotada
logo na sequência com um trator extraindo areia da praia. Os diálogos entre os
trabalhadores nem sempre são compreensíveis e os elementos simbólicos falam mais
que o texto linguístico. As máquinas se tornam personagens também. No primeiro
minuto do filme, que começa com uma paradisíaca do mar, uma máquina empreiteira
polui o ambiente e logo em seguida surge um trator, que carrega areia do lugar e
transporta para beira do mar, representando as transformações do local. São
movimentos lentos, sem deixar de sugerir que são “novas vidas” impactando nas outras
vidas ali existentes.
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Manejada por um homem negro, mais uma vez uma máquina se apresenta, desta
vez um aspirador de pó, que limpa a entrada de uma das casas luxuosas. Nos primeiros
minutos do documentário o contraste racial econômico já é perceptível quando os
trabalhadores manejando as máquinas, motorizadas ou braçais, são pessoas negras
enquanto aqueles que desfrutam a praia, como turistas ou que vivem ali, são pessoas
brancas. Uma mulher negra limpa os interiores de uma casa e homens negros trabalham
enquanto homens brancos jogam golf.
Imagem 28 – Frames de O sítio dos sítios

Fonte: DOCTV Latinoamérica

Além do aspecto da glocalização, O sítio dos sítios traz diversos elementos de
proximidade cultural, que variam da cultura local à global e entre cultura do povo e
cultura da classe alta, entre tradições e modernizações. O contraste pobreza versus
riqueza é carregado de simbolismo no documentário. As relações subalternas são
também reforçadas pelos meios de comunicação presentes, como as revistas de
decoração de casas, que contém caras mobílias, manuseadas pelos empregados de uma
das luxuosas casas. Trata-se de uma realidade distante da deles ao mesmo tempo em que
eles estão imersos nela, na casa dos patrões.
O cenário da cidade vai se ampliando, tendo uma câmera que observa por trás de
uma tela de um campo de futebol bem precário, sem gramado, onde há meninos
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brincando. A precariedade é também representada em uma parte quebrada da tela. Em
outro momento, mais uma vez uma tela é posta ante a câmera, simbolizando a
desigualdade do outro lado, onde é possível enxergar as casas pobres. Logo em seguida,
com sons de fogos de artifício, uma enorme fogueira, simbolizando alguma festa
tradicional do local, apontando a tradição em contato com a modernização. No caso
deste último termo, no seu sentido mais explorador.

5.3.3 Dramas glocais: Argentina e sua fábrica de futebol

Um exemplo que parte do local e vai para a natureza do regional chegando ao
global, é o filme da primeira edição Argentina e sua fábrica de futebol, que abordou o
mundo das crianças que estão no caminho para se tornarem estrelas do futebol,
revelando uma Argentina industrial nesse sentido. O documentário mostra como é
desafiadora a vida dos meninos que participam do processo seletivo do Boca Juniors e
dos Estudiantes de la Plata. Assim, a narrativa apresenta um conteúdo para além da
dimensão nacional argentina, de característica também global, pois o esporte é um
fenômeno global com diversos expoentes na cena mundial.
Argentina e sua fábrica de futebol é mais uma prova das variedades que estão
ocorrendo dentro da produção documentária latino-americana. A narrativa ao mesmo
tempo em que traz a dramaticidade das histórias de personagens, que se separam de suas
famílias por causa do futebol, também permite que o espectador assista a alguns trechos
de partidas do esporte. Além das imagens produzidas pelo documentário, as partidas de
futebol são trazidas de vídeos da televisão, mesclando filme e TV, algo que tem
ocorrido em outros documentários. São planos que se intercalam entre o futebol famoso
da TV com o jogo das crianças do documentário, trazendo aspectos glocais na narrativa.
Lembramos que há outras produções latino-americanas fora do âmbito do
DOCTV adotando a hibridização de programas dentro do documentário, como Nos
chamam guerreiras (Nos llaman guerreras, Edwin Corona Ramos, David Alonso
e Jennifer Socorro, 2018), um documentário filmado na Venezuela onde é possível
assistir de fato uma partida feminina de futebol com toda expectativa de um jogo
exibido em um programa futebolístico da TV. O filme, presente no Festival Cine las
Américas, é uma coprodução Venezuela/EUA/México/Jordânia e possui impacto de
qualidade técnica e apelo midiático.
Em Argentina e sua fábrica de futebol, como o próprio título já sugere, marcas
do nacionalismo se apresentam por meio deste esporte, que é símbolo da cultura
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nacional, embora seja uma temática internacionalizada. O futebol aparece como um
elemento local, mas é também global, pois embora seja uma questão em torno da
“fabricação” de jogadores de futebol no país, hoje é uma questão mundial, visto que,
por exemplo, participam da copa mundial 32 países de diversos continentes.
O excesso de personagens falando o tempo todo no celular, tanto treinadores e
jogadores, assim como suas camisas com nomes de grandes marcas mundiais, revelam
aspectos globais. O futebol argentino, porém, tem suas particularidades e, por isso,
segundo demonstra o filme, existe uma indústria de produção de jogadores de futebol
que parte desde a infância destes. No documentário, visualizamos a dinâmica de compra
dos times, por exemplo.
Em um dos planos do filme, um aparelho de TV transmite uma partida de
futebol, mostrando como este esporte é expressivo no país e isso favorece a
proximidade cultural da audiência argentina por se identificar com os personagens
vistos na TV e suas histórias. O jogador Messi, que já é um fenômeno global, por
exemplo, é citado no filme: “10 milhões pelo argentino Messi”58, diz a voz jornalística
na TV.

5.3.4 Tecnologias e mudanças de cenários

Notamos que alguns documentários estão refletindo as mudanças tecnológicas
na sociedade, o que está impactando nos cenários como também nas narrativas. Um
exemplo que chamou atenção na pesquisa foi o filme Vogulys.
A tecnologia desfavoreceu a tradicional agência de casamentos do personagem
Vogulys. Com uma fita VHS ele explica como as pessoas se articulavam para conseguir
um casamento, apresentavam suas características físicas e falavam de suas expectativas.
Vogulys critica as páginas da internet on line, as quais ele considera muito atrativas,
porém efêmeras. Para Vogulys, estes sites estão roubando a atenção para sua agência. O
documentário Vogulys, que é o nome também de sua agência, explora bastante o
contraste entre o antigo e o moderno, tendo a tecnologia como a base das
transformações. Do relógio de parede e toda papelada da agência matrimonial até o
computador, que sintetizou as ferramentas, Vogulys está se ajustando às novas
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tecnologias. Ao utilizar o Skype59, o personagem também está se adaptando, ao falar
com uma de suas ex-clientes, que depõe no filme.
No transcorrer da narrativa, são visualizados diversos vídeos emitidos na TV
sobre a agência Vogulys, criada no ano 1952 e que teve visibilidade até internacional,
visto que muitos casamentos promovidos pela agência eram entre colombianas e
estrangeiros. Foram 10.152 casais. No final do documentário, Vogulys surge depondo
em um aparelho de TV antigo, um recurso utilizado pela produção para remeter à
memória desta agência que está se acabando aos poucos pela presença das tecnologias
de relacionamentos on line.

5.4 DOCUMENTÁRIOS E IDENTIFICAÇÕES LATINO-AMERICANAS

Para fins de organização, a pesquisa elencou cinco dimensões de proximidade: a
cultural, a musical, a histórica, a étnica, a religiosa e a etária. Entende-se que estas
dimensões de análises dialogam com a proximidade cultural no seu sentido abrangente.
Além disso, em uma proposta fílmica, diversos elementos culturais podem trazer
identificações nas audiências, o que incluem estes segmentos elencados em um mesmo
documentário. Paisagens que, embora inseridas em histórias particulares, de países com
suas singularidades, por exemplo, podem se aproximar de muitos outros cenários da
região latino-americana.
As ruas da América Latina nos filmes do DOCTV Latinoamérica se assemelham
e poderiam ser em diversas partes do mundo, onde há contrastes de desigualdades. Ruas
de Montevidéo em Os de Sempre são muito próximas daquelas vistas em Conquistando
o Forte, da Venezuela, ambas exteriorizando uma América Latina com algumas de suas
precariedades, típicas do subdesenvolvimento da região assim como algumas ruas de O
sítio dos sítios, com sua precariedade de infraestrutura e saneamento, que retratam a
pobreza, a discrepância com a riqueza dos novos moradores da narrativa. São contextos
sociais que influenciam nos cenários das realidades vividas pelos grupos que
compartilham semelhantes anseios, ainda que de países diferentes.
Um filme que apresenta uma questão étnica pode trazer elementos da história da
região. Uma produção que traz uma característica de natureza mais etária, pode também
configurar proximidades com a música. Assim, não há como separar um tipo de
proximidade de outro. Nesta parte interpretativa, extraímos quais são os principais
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elementos encontrados nos filmes que suportam o fundamento de que a proximidade
cultural gerada pelos documentários latino-americanos do DOCTV está diretamente
relacionada com a pluralidade cultural da América Latina.

5.4.1 Cenários familiares

Neste subtópico, apresentamos filmes que refletem em suas temáticas a
possibilidade de criação de identificações nas audiências latino-americanas no sentido
da proximidade cultural. Por tática operacional, a pesquisa neste âmbito não se apegou
na especificidade dos países que geram identificação cultural nacional ou em
comunidades específicas. Nosso objetivo é trazer uma abordagem mais abrangente,
pensando nas identificações mais amplas e na América Latina enquanto um espaço
consumidor. Além disso, as especificidades nacionais assim como comunidades
particulares, em alguns momentos desta tese são incorporadas em outros subtópicos,
como proximidade étnica e proximidade histórica.
Em Guataha, os cenários dos mercados e feiras, que circulam os indígenas
quando vão para o centro da cidade, remetem a outras regiões dentro do próprio Brasil,
que já tem sua diversidade pela sua característica continental. Cenário muito semelhante
de Homens do Maranhão, ainda que este seja um filme peruano que faz fronteira no
norte do Brasil, enquanto Guataha está na fronteira sul com o Paraguai. Isso porque
indicam, por exemplo, produtos enquanto símbolos do capitalismo presentes nas
paisagens de ambas comunidades que vivem em áreas de florestas, que se deslocam
para a cidade.

Imagem 29 - Frames dos filmes Guataha (esquerda) e Homens do Maranhão (direita)

Fonte: Filmes Guataha e Homens do Maranhão
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Assim também são as imagens que ilustram a vida cotidiana de comunidades
rurais. Ainda que de modo cultural cada uma delas tenha suas especificidades, há muitas
semelhanças que se expressam não só nos fenótipos dos personagens, mas na sua
relação com a natureza, na ligação com seus rituais. Uma visão notada nos filmes
Homens do Maranhão e Inal Mama é a referência à Pachamama (Mãe Terra), o que
expressa uma concepção mais ampla sobre a natureza em diferenciadas comunidades
que têm uma relação espiritual mais próxima com a terra.
Em Caminho à Baixada há paisagens da vida rural, cotidiana da comunidade,
assim como Espantalho (Espantapajáros, Ricardo del Conde, 2012), exteriorizando a
simplicidade da vida rural e algumas carências materiais nas vidas das pessoas, como
outros filmes já referenciados. Isso pode favorecer as identificações das audiências, que
nem sempre se identificam com a lógica de vida exibida em filmes e telenovelas, e estes
documentários exprimem a existência de uma América Latina também rural, mas que
nem sempre tem acolhimento em produções comerciais de TV, em especial as ficcionais
televisivas, que priorizam a vida urbana.
Muitas vezes são expostos determinados segmentos culturais como símbolo
nacional. Uma oposição referente à televisão reside, por exemplo, na perspectiva de que
nem sempre o telespectador se identificará com elementos da cultura nacional imposta.
Straubhaar (2007) coloca que, dentro de um país, telespectadores locais podem não
entender ou se identificar com todos os elementos da cultura nacional como projetada
na televisão.
A música é um exemplo disso, pois no Brasil, por exemplo, se escutam diversos
tipos de músicas em diferentes partes do país e o samba não é o único símbolo nacional,
embora tenha grande importância na cultura nacional e possua diversas variações dentro
do Brasil, não sendo somente o samba do Rio de Janeiro. Músicas nas obras
documentais, em especial as locais e regionais, podem trazer ainda mais a proximidade
cultural para as audiências que não são apenas aquelas interessadas em ver filmes
considerados exóticos, mas aquelas que são parte da cultura filmada.
A exposição dos filmes no quadro deste tópico é apenas uma representação do
universo das produções do DOCTV Latinoamérica, como um modo ilustrativo. Não
descartamos a importância dos outros filmes enquanto estratégias de aproximação
cultural, por meio das histórias de vidas, das ruas, dos cenários da América Latina.
Além disso, a consideração sobre o que é cultural neste contexto de produção está muito
longe de ser restrita a determinados segmentos ou a algum tipo de classificação
direcionada à maioria.
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Quadro 9- Relações entre filmes e proximidade cultural na audiência latino-americana
País
Argentina

Documentário
Argentina e sua fábrica de futebol
Isabel: a criola

Bolívia

Diário de Piratas
Quinuera
Uma Banda de Oruro
Jesus no Mundo Maravilha

Brasil

Laura
Colômbia

Retratos da ausência

Costa Rica

Recompor
Querido Camilo

Cuba

Amamos tanto a Bruno
Outra briga cubana contra os
demônios...e o mar

Guatemala

O vôo do azacuán

Equador

Com poesia
Além do mal

México

Uma fronteira todas as fronteiras

Espantalho
Peru

Surras e risadas

Porto Rico

100.000

Uruguai

Tudo sobre meu chimarrão

Como gera proximidade cultural
Por meio do futebol
Pela ancestralidade musical préhispânica
Pelo contexto dos trabalhadores de
contrabando nas fronteiras
Pela narrativa em torno da quinoa,
produto consumido na região.
Por meio das bandas marciais
Expressa a cultural de violência
policial
Imigrantes latino-americanos que
vivem nos Estados Unidos
A fragmentação familiar por causa
da migração para as grandes
cidades
Rap e cultura de paz
Imigrantes latino-americanos que
vivem nos Estados Unidos
Por meio do rock alternativo
Cria identificações para aqueles
que vivem mais próximo da cultura
litorânea.
Por meio da dimensão cultural da
imigração que acompanha milhões
de latino-americanos.
Cultura do rap e do hip hop
Questiona sobre como é produzir
filmes no Equador. Assim, cria
identificações em países que não
possuem tradição no setor
audiovisual.
Por meio da dimensão cultural da
imigração que acompanha milhões
de latino-americanos.
Fornece identificações para aqueles
que vivem no campo.
Expressa a cultura de violência
policial
Traz em cena a questão dos cães
abandonados de rua.
Tem como elemento central um
produto consumido em cinco
países da América do Sul: o mate.

Elaboração: Própria autora

Os trechos expostos no quadro resumem como seus respectivos filmes fornecem
proximidade cultural nas audiências latino-americanas, em alguns casos de modo
parcial. Valem notas sobre parte deles para mais esclarecimentos.
A ideia de temática para cada edição do DOCTV Latinoamérica, que até a quarta
não existia, possibilita que o resultado final materializado pelos documentários forneça
uma espécie de amostra dentro da diversidade latino-americana. Isso porque ao acessar
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o catálogo de filmes ou a programação da iniciativa, o telespectador tem uma ideia
amostral da música na região, por exemplo.
Muitos filmes optaram por apresentar a cultura musical de seus países, por meio
de algum estilo, como o samba, o congo e a murga. Outros apresentaram características
híbridas das músicas e como elas se expressam nas suas regiões. O documentário
argentino Isabel: a criola (Isabel, la Criolla, Marcel Czombos, 2018) é um dos
vencedores da sexta edição do programa, que teve o tema “A Música”. Isabel: a criola
se destacou nesta investigação por apresentar uma proposta que abrange a América
Latina em um sentido mais amplo. Situa a América como um continente musical
autônomo, por meio da trajetória de Isabel Aretz, uma musicóloga da Argentina que
viajou em 1941 através do seu país e do Chile com a necessidade de resgatar a música
pré-hispânica

e

criar

o

primeiro

mapa

sonoro

da

América

(DOCTV

LATINOAMÉRICA, 2019). Esse filme nos indica então uma preocupação de
documentar uma cultura que atravessa as fronteiras nacionais e abrange todo o território
americano por meio de sua ancestralidade musical.
Também da sexta edição, o filme colombiano Recompor e o filme guatemalteco
Com Poesia (Con Poesía , Felión Diaz, 2018) embora tratem de músicas híbridas, com
influências dos Estados Unidos, criam identificações latino-americanas, pois estas
músicas de protesto e de paz ocupam hoje a cena de toda a região. O fato das letras
cantadas serem em espanhol, favorece ainda mais a proximidade cultural dos países da
América Latina que compartilham muitos problemas em comum, principalmente a
violência. Da mesma forma é Amamos tanto a Bruno (Queremos tanto a Bruno, Ernesto
Jara, 2018), da Costa Rica, um filme que apresenta o rock alternativo do país.
Para além de “A Música”, outras edições também geram proximidade cultural,
como é possível notar no quadro acima, por meio de temáticas diversas. De diferentes
edições, os filmes Jesus no Mundo Maravilha e Surras e risadas dizem muito sobre a
cultura de violência policial. A identificação consiste em um problema que afeta a
América Latina, muito discutido por defensores dos Direitos Humanos. Nos dois
documentários há a presença de personagens que são palhaços, quebrando o peso da
narrativa. Diferente de Jesus no Mundo Maravilha, que traz mais sarcasmo à temática
levantada por meio do seu personagem palhaço, Surras e risadas é sobre a história de
um personagem que é policial e também é palhaço.
Diário de Piratas

(Diario de Piratas, Álvaro Olmos, 2011), documentário

boliviano da terceira edição, se destaca na noção de abrangência da proximidade
cultural porque, embora seja um filme que narra sobre duas mulheres bolivianas que
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vivem do contrabando de produtos nas fronteiras do Chile e do Peru com seu país, é a
realidade de muitas pessoas que vivem desta prática de importação e exportação de
mercadorias consideradas ilegais. Seja na fronteira do Brasil com o Paraguai, da
Argentina com o Paraguai ou com o Brasil, esta é uma realidade de muitas pessoas que
buscam na atividade uma alternativa para ter recursos financeiros e, em muitos casos,
sobreviver.
Em Laura (Brasil, Fellipe Gamarano Barbosa, 2010), da segunda edição, embora
apresente uma narrativa de uma imigrante brasileira que vive no glamour da noite
novaiorquina, com acesso às festas e restaurantes exclusivos, ela vive em uma modesta
pensão em Manhattan, onde compartilha o banheiro com outras residentes, em sua
maioria imigrantes ilegais (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). De característica mais
intimista, o documentário mostra o temor de voltar pra casa, a pressão inconsciente de
uma família abandonada em Curitiba e a criação consciente de uma fantasia como
forma de proteção (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Desta forma, a proposta
fílmica se aproxima de muitas realidades latino-americanas nos Estados Unidos, ainda
que com uma história tão particular como a de Laura.
Quanto ao filme Tudo sobre meu chimarrão, cabe destacar que o ato de beber mate
está presente em diversos filmes do programa e pode ser considerado um elemento que
simboliza a proximidade cultural das audiências de cinco países que o consomem:
Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile. Todos estes países já participaram da Rede
DOCTV, sendo que o Chile participou até a terceira edição. Com diferentes nomes no
sul do Brasil (chimarrão ou tererê), o mate ocupou a cena em filmes com temáticas
indígenas e outras abordagens e foi personagem principal deste filme uruguaio.
Algo que também chamou atenção nesta pesquisa foram as “culturas dos lares”, ou
seja, objetos no interior das casas dos personagens apresentando semelhanças entre
estes ambientes, ainda que de países diferentes. São altares, álbuns de fotografias,
retratos de paredes, enfeites de armários, homenagens, quadros, calendários, objetos
religiosos, etc. Muitos deles se expressam pela sua importância memorial e foram
explorados pelas produções documentárias, como o uruguaio Os de Sempre (Los de
Siempre, José Pedro Charlo Filipovich, 2016), nas casas dos membros do coral. O
Ocaso das Deusas (El Ocaso de las Diosas, Carlos Mignon, 2016), documentário
mexicano, aponta este registro de cultura do interior das casas com fotografias nas
paredes, narrando a história familiar das duas irmãs, e em Conquistando o Forte para
contar sobre a vida dos meninos e memórias de seus entes.
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Outro fato evidenciado nesta pesquisa foram cachorros ocupando alguns planos
como parte dos cenários. Isso chamou atenção porque enquanto um filme portoriquenho expõe o problema dos cães abandonados no país, em situações vulneráveis, as
quais eles acusam os Estados Unidos de levar estes animais para Porto Rico, em outros
filmes do DOCTV cachorros vivem de modo harmonioso com os personagens e suas
comunidades, ainda que sejam cães de rua. Quando vemos que nos Estados Unidos não
é comum ver estes animais nas ruas, faz muito sentido pensar que cenários como os
exibidos nos filmes se aproxima da América Latina. Caminho à Baixada, Conquistando
o Forte, Os de sempre, Diários Guaranis e Guataha, são exemplos destes filmes, assim
como o teaser de Todo sobre mi mate.

5.4.2 Passado de ditadura

Neste subtópico, apresentamos filmes que refletem em suas temáticas a
possibilidade de criação de identificações nas audiências latino-americanas no sentido
de períodos históricos comuns. Por tática operacional, a pesquisa neste âmbito aponta
passagens históricas que se articulam com a América Latina, ainda que histórias
específicas nas nações. O objetivo é trazer uma abordagem mais abrangente, pensando
nas identificações mais amplas e na América Latina enquanto um espaço consumidor.
Fatos históricos também atravessam questões étnicas e políticas em revelação nesta
tese. O quadro a seguir mostra como as produções possibilitam proximidade cultural na
audiência latino-americana a partir de assuntos da História abordados:

Quadro 10- Relações entre proximidades históricas nos documentários
País

Documentário

Argentina

Memoria de uma carta perdida

Como gera proximidade
histórica na América Latina
Passado de ditadura

Os olhos da América

Passado de ditadura

Chile

A Vingança de Ramón Ramón

Paraguai

Overava
Diários Guaranis

Luta dos trabalhadores e
movimentos sindicais
Autoritarismo e mortes
Guerra do Paraguai/Tríplice
Aliança
Passado de ditadura

Peru

Caminho à Baixada

Passado de ditadura

Uruguai

As mãos na terra

Passado de ditadura

Venezuela

O Louco

Memória de Símon Rodriguez

Elaboração própria autora
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A investigação reconhece que outros países que viveram ditaduras não
apostaram no tema e enfatiza a importância de que as próximas edições proponham a
memória histórica como uma forma de trazer mais proximidade cultural e histórica às
audiências do programa. Brasil é um destes filmes, que viveu em regime ditatorial por
21 anos (1964-1985), com mortos e desaparecidos, mas em nenhuma edição apontou
sobre o tema.
Outro dado se refere à América Central, que não apostou muito em temáticas
históricas, exceto o Panamá, que optou por apresentar a invasão dos Estados Unidos no
país em alguns de seus documentários. Neste caso, não evidenciamos no quadro por ser
uma questão restrita ao país com a construção do canal do Panamá, apesar de
reconhecermos que muitos documentários fazem crítica aos Estados Unidos e que este
país apoiou ditaduras na América Latina, apoiando golpes contra governos eleitos pelo
voto (MEMÓRIAS DA DITADURA, 2019).
Na segunda edição do DOCTV Latinoamérica, a Argentina apostou no
argumento da ditadura, tendo como documentário selecionado Memória de uma carta
perdida (Memoria de un escrito perdido, Cristina Raschia, 2010), contando uma
história de mulheres sobreviventes na prisão política do país entre 1975 e 1979. A
quarta edição também trouxe a pauta, com o filme argentino Os olhos da América (Los
ojos de América, Daiana Rosenfeld, 2014), que adotou uma perspectiva histórica
relacionada com o anarco-feminismo. Aos catorze anos América conheceu Severino Di
Giovanni (27), uma das figuras do anarquismo do Rio de la Plata, um movimento na
militância do país. O relacionamento foi baseado em reuniões clandestinas, visitas
fugazes e cartas de amor idealistas e foi interrompido pela execução de Di Giovanni,
nas mãos da primeira ditadura militar, em 1931 (DOCTV LATINOAMERICA, 2019).
O documentário paraguaio Diários guaranis tem como protagonista Bartomeu
Melià, um jesuíta, lingüista e antropólogo que regressou quase 50 anos depois à
pequena comunidade Mbya Guarani onde vivia antes de sua expulsão do país na época
da ditadura paraguaia. A partir dos registros sonoros e fotográficos de Bartolomeu
Melià, bem como de seus diários, o filme da quinta edição acompanha as dúvidas,
certezas e contradições no olhar do sacerdote que experimentou a vida na pequena
comunidade indígena entre 1969 e 1973 (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Depois de trinta anos do início da guerra civil interna no Peru e dez anos da
entrega da Comissão do Relatório da Verdade, o documentário Caminho à Baixada, um
dos vencedores da quarta edição, explora o destino dos 16.000 desaparecidos pela ação
do Estado peruano e pelo Sendero Luminoso nos Andes peruanos. O filme conta a
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história de três personagens que viajam de diferentes cidades para o Ministério Público
na cidade de Huamanga, em Ayacucho, onde esperam receber os restos mortais de seus
parentes e lhes dar um enterro digno. No caminho, eles relatam sobre a violência e a dor
que tiveram que viver, sobre suas histórias de vida e suas incessantes lutas para
sobreviver naquele tempo. Ao longo da narrativa, outros personagens reconstroem tal
memória (DOCTV LATINOAMERICA, 2019).
O transtorno sobre desaparecidos, que atravessa países da América Latina, como
o Brasil, Argentina, Chile e, como relatou o filme Caminho à Baixada, o Peru, é
revelado também no documentário uruguaio As mãos na terra (Las Manos en la Tierra,
Virginia Martínez, 2010), da segunda edição. Um grupo de arqueólogos da
Universidade da República ingressa, pela primeira vez, na história do Uruguai, num
quartel para buscar restos mortais de detidos desaparecidos durante a ditadura militar.
Depois de cem dias de escavação, a terra revela seu segredo e os primeiros vestígios
aparecem (DOCTV LATINOAMERICA, 2019).
O filme chileno A Vingança de Ramón Ramón (La Venganza de Ramón Ramón,
Viviana Flores Marin, 2007) promove uma revisão histórica dos acontecimentos que,
após cem anos, transformaram Antonio Ramón Ramón em símbolo dos direitos dos
trabalhadores no Chile. Ramón Ramón foi um homem que decidiu se vingar da morte
de seu irmão e de milhares de trabalhadores mortos em um ataque em 1907. Eles foram
vítimas do incêndio aberto pelo exército contra uma multidão que reivindicava por
melhores condições. O foco da vingança de Ramón Ramón foi o general que deu a
ordem para atirar (DOCTV LATINOAMERICA, 2019). Lembrado pelos movimentos
sindicais e trabalhistas do país, o personagem histórico, de origem andaluza, apareceu
na primeira edição. Este filme favorece a proximidade histórica no sentido político, pois
a eliminação das liberdades sindicais e sociais foi implementada em períodos ditatoriais
militares como este expresso no filme, com o terrorismo de Estado e décadas de
perseguição (NUEVA SOCIEDAD, 2012).
O Louco (El Loco, Belém Orsini, 2007), por sua vez, promove uma revisão
histórica da vida e obra de Simón Rodríguez, precursor do pensamento americano cujo
legado influenciou Simón Bolívar. Acredita-se que Simón Rodríguez tenha semeado os
primeiros ideais de emancipação e liberdade (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). O
filme venezuelano foi estreado na primeira edição e favorece a proximidade histórica de
toda audiência americana. Assim, apenas por esse exemplos de produções relacionadas
com memória e política, percebemos a diversidade de assuntos. Como colocou Chanan
(2011, p. 58): “Em resumo, o documentário político é um mundo composto por uma
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multiplicidade de vozes que falam de uma multiplicidade de temas para uma
multiplicidade de audiências ”. (CHANAN, 2011, p.58).

5.4.3 Pluralidade étnica, propostas afins

Segundo Straubhaar (2007), a proximidade étnica é um ponto muito importante
para alcançar as identificações das audiências. A proposta do DOCTV Latinoamérica
vai nesse sentido porque trata de uma região geocultural específica, que compartilha
processos históricos em comuns e junto a isso etnias afins, ao mesmo tempo em que
possui ampla diversidade étnica. A pesquisa intentou compreender de que modo o
DOCTV Latinoamérica pode promover este tópico da etnicidade, que se associa com a
proximidade cultural.
São recentes as mudanças que estão ocorrendo em relação à valorização da
diversidade étnica na TV, já que determinados segmentos têm sido sub-representados na
televisão comercial latino-americana. Foram décadas que a televisão brasileira, por
exemplo, situava pessoas negras em condições subalternas, o que reforçava a
desigualdade racial existente no país. Se olharmos para o cinema hollywoodiano,
também é possível notar que a maioria dos personagens é composta por pessoas
brancas, apesar de um país como os Estados Unidos possuir diversos grupos étnicos
assim como é a região latino-americana.
É com base nesse cenário que se justifica ainda mais a necessidade de
representatividade de grupos étnicos que são sub-representados na TV. Além disso,
etnicidade, no ponto de vista do mercado regional, é um elemento que também gera
proximidade cultural nas audiências, como já apontamos. Quando tratamos de
documentários para a TV pública é papel da política de incentivo acolher e incentivar
projetos que possam criar identificações para os diferentes públicos. Isso porque
minorias étnicas podem ser desfavorecidas. Quando pensamos numa perspectiva de
América Latina, são diversas ocorrências de exclusão étnica, como com populações
indígenas, que têm heterogeneidade de etnias, com diversidade de grupos, línguas e
modos de viver.
No filme Inal Mama, além de expressar demandas de comunidades indígenas e
sua relação com a coca, revela também pessoas negras que fazem parte da associação da
comunidade, sinalizando aproximação entre diferentes etnias reivindicando as mesmas
demandas. Juntos, também compõem o cenário dos trabalhadores no campo. Os
personagens negros cantam em espanhol um tipo de lamento que lembra também
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aqueles cantados por trabalhadores negros nos primórdios do blues, o que gera uma
proximidade étnica de alcance continental. Na canção, enquanto trabalham, cantam
sobre o sofrimento. Uma voz masculina puxa e as femininas respondem, remetendo
muito a um cenário dos worksongs das plantações de algodão nos Estados Unidos, que
carregam também a ancestralidade africana dos cânticos religiosos. A relação espiritual
com a folha da coca é combinada nesse sentido com a canção. Do mesmo jeito que
aqueles cantavam blues para suas sofridas jornadas de trabalho, alguns trabalhadores
negros e indígenas da folha da coca também cantam em lamento. Desta forma, Inal
Mama traz proximidade étnica porque remete a uma história do passado, vivida nos
Estados Unidos e em diversas partes da América, ao mesmo tempo em que retrata uma
continuidade cultural vivida nos trabalhos do cultivo da folha da coca por indígenas e
negros.
Na linha de proximidade étnica dos latino-americanos que migram para os
Estados Unidos, o filme O vôo do azacuán é mais um exemplo que favorece tais
identificações, pois trata-se de uma comunidade indígena que, apesar de resistir em seus
costumes e tradições, muitos dos seus jovens almejam ir para os Estados Unidos. Os
traços étnicos também são próximos de diversos países da região da América Central e
do Norte (México), os quais muitos habitantes almejam e migram para os Estados
Unidos. São povos descendentes indígenas, como é notável em muitos latinoamericanos morando nos Estados Unidos. Entretanto, O vôo do azacuán direciona para
a contextualização que motiva a migração, ou seja, suas raízes, pois existem muitos
problemas de pobreza e falta de perspectiva no seio de muitas comunidades que
migram.
Como estamos tratando de proximidade étnica de modo que acolha as audiências
latino-americanas, a investigação chega à conclusão de que os filmes do DOCTV
Latinoamérica fornecerão proximidade étnica às audiências latino-americanas de modo
abrangente por meio da diversidade étnica proposta pelo catálogo e pelas temáticas dos
filmes. Entretanto, determinar que específicos grupos étnicos favorecerão a audiência
latino-americana, de um modo amplo, é não reconhecer as múltiplas camadas
identitárias que existem em contextos de hibridizações, que tornaram a região na sua
maioria composta por pessoas descendentes de relacionamentos inter-raciais e
miscigenados. Por outro lado, acreditar somente na miscigenação é não considerar as
especificidades étnicas e sua importância para a diversidade da América Latina. Então
nesta investigação acolhemos as produções que enfatizaram temáticas associadas com
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questões étnicas, que muitas vezes expressam os problemas sociais articulados com
determinados segmentos étnicos na região.
Quadro 11- Filmes e tópicos étnicos
País

Documentário

Como traz tópicos étnicos

Argentina

Pupila de mulher, olhar da terra

Bolívia

Inal Mama

Recuperação de território dos
mapuches e questões de outras
etnias indígenas
Comunidade
guarani
e
afrodescendentes e suas relações
com a folha da coca
A quinoa a relação do seu cultivo
com povos indígenas
Indígenas do norte do Potosí e
sua relação com a música
Apresenta em alguns trechos a
relação entre a violência policial
e a morte de jovens negros.
Indígenas guaranis na fronteira
do
Brasil
e
Paraguai
reivindicando
uma
região
perdida.
O personagem é Nereu Gargalo,
um homem negro, e sua relação
com o samba.
Problemas envolvendo indígenas
pehuenches na construção de
uma represa.
Preservação da língua mapuche
Retorno dos povos Kuna do
Panamá à Colômbia.
Camilo é um latino-americano
com traços indígenas vivendo
nos Estados Unidos
Narrativa em torno de um cantor
indígena
Povos maias e o ritual do Chib’al

Quinuera
No Murmúrio do Vento
Brasil

Jesus no Mundo Maravilha

Guataha

No Gargalo do Samba

Chile

Colômbia
Costa Rica

Sítio 53

Dungun, a Língua
Tule Kuna: Cantamos para não
morrer
Querido Camilo

Equador
Guatemala

Até o fim de Delfín
O vôo do azacuán
Jogo de Fogo

México

Uma fronteira, todas as fronteiras

Nicarágua

Miskitu

Panamá
Paraguai

Os Netos do Jazz
Diários Guaranis

Peru

Homens do Maranhão

A Fronteira

Caminho à Baixada

Dois jovens maias na festa El
Tabal
Mexicanos e a fronteira com os
Estados Unidos
A migração dos indígenas
miskitus à capital da Nicarágua e
a preservação de seus rituais.
Jovens negros artistas de jazz
O padre Bartolomeu Melía
retorna à comunidade guarani em
que viveu quando exilado.
Indígenas e descendentes que
habitam a região que passa o rio
Marañon.
A
busca
do
próprio
documentarista por suas raízes.
Filho de um aborígine amazônico
e de um mestiço andino.
O massacre dos povos quíchuas
na ditadura peruana
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República Dominicana

O sítio dos sítios

Congo para Casimiro
Uruguai

Tudo sobre meu chimarrão
78 Revoluções

Expõe a desigualdade racial entre
brancos e negros numa região
litorânea.
Apresenta um estilo musical de
origem africana, o congo.
Aborda sobre um elemento
cultural de origem indígena.
Traz o gênero da murga, cuja
origem é africana, por meio do
candombe.

Fonte: Elaboração própria

A partir desta exposição, notamos que o DOCTV Latinoamérica possibilita a
proximidade étnica às audiências latino-americanas a partir de um conjunto de filmes,
que em sua diversidade traz diferentes abordagens de diferentes etnias, muitas vezes
escondidas pelos sistemas de televisão convencionais. Como já dito, a proximidade
étnica não consiste somente pelas questões étnicas expostas nestes filmes, mas em toda
a abrangência dos documentários, pois eles favorecem que as audiências se
identifiquem com aqueles personagens inseridos em contextos que se aproximam em
diversos ângulos de outras experiências e histórias vividas pelos habitantes da América
Latina.
Cabe também apontar que a expressividade de etnias indígenas nos filmes se
caracteriza pela quantidade de indígenas que vivem no território. Só na Bolívia, a
composição étnico-racial compreende uma grande diversidade de culturas e origens
étnicas, dentre os quais podemos citar o grupo ameríndio (de origem inca e pré-inca,
aymará, quíchua, guaranis e mojenhos, ente outros) representando 55% da população
(INFOESCOLA, 2019). Na América Latina, se declaram indígenas 45 milhões de
pessoas vivendo em 826 comunidades, conforme relatório da Organização das Nações
Unidas (CAMPOS, 2019).

5.4.4 Compatibilidades musicais

Lembramos que nas edições do DOCTV Latinoamérica as temáticas foram
livres até a quarta chamada. Na quinta, teve como pauta “A Felicidade” e na sexta “A
Música”, o que podemos interpretar como um tipo de feedback da equipe do programa
em demandar documentários com temáticas mais “alegres”, visto que muitos das
edições anteriores os assuntos foram mais “tristes”. No caso de “A Música”, ainda na
ideia de entretenimento ao público, pode-se observar que segue uma tendência de
produção de documentários no mercado mundial.
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A Netflix, por exemplo, tem produzido diversos documentários musicais,
especialmente biográficos como What Happened Miss Simone? (Liz Garbus, 2015),
Gaga: Five Foot Two (Chris Moukarbels, 2017) e Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan
Story (Martin Scorsese, 2019). Assim, podemos referir que o DOCTV Latinoamérica
está seguindo uma tendência mundial no que diz respeito à escolha de sub-gênero
documentário musical, embora o programa não tenha definido que os produtos seriam
musicais, contanto que tivesse como conteúdo “A Música”, o que possibilitou maior
liberdade para as produções. A proximidade musical é um tipo de proximidade cultural
dentro das estratégias das indústrias de mídias, vista tanto na Netflix, quanto nos
documentários do festival Cine las Américas e na proposta da sexta edição do DOCTV
Latinoamérica.
Os filmes da sexta edição trouxeram uma diversidade musical dentro da
América Latina, possibilitando uma série de identificações de natureza cultural, étnica e
etária. Os Netos do Jazz (Los Nietos del Jazz, Luis Sánchez Araujo e Roberto Latorre,
2018), do Panamá, é um destes filmes, que se aproxima de um público adolescente, traz
identificação étnica, por meio dos personagens que são negros, e ainda aborda sobre um
estilo musical de alcance global, mas que possui sua especificidade na região narrada.
Outros filmes optaram em trazer narrativas mais tradicionais, como o misticismo
do ritual sobre a música do norte de Potosí em No Murmúrio do Vento, da Bolívia.
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). O Paraguai, por sua vez, registrou a sua música
com o filme A afinação do diabo, que tem como natureza a fusão entre conto e música.
É uma jornada de um documentarista e um destacado discípulo do popular violonista
Efrén "Kamba'i" Echeverría, que juntos procuram saber sobre o fenômeno da "afinação
do diabo". O filme envolve contos espirituais, por meio dos depoimentos dos
personagens (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Na etapa da análise de conteúdos, a investigação identificou que a maioria dos
filmes pesquisados traz como proposta musical filmes que se aproximam da cultura
local narrada, mas eles também apresentam diversidade nas suas referências musicais.
Como muitos dos filmes analisados trouxeram temáticas indígenas, foi notável,
por exemplo, a presença forte da flauta doce, instrumento utilizado no seio destas
comunidades. O instrumento protagonizou o teaser de lançamento do DOCTV
Latinoamérica da sexta edição, que tinha um trecho do filme No Murmúrio do Vento.
Quinuera é um destes filmes, que apresenta grandes flautas tocadas por indígenas. No
documentário, a música tem muita relação com o cotidiano, com os rituais, com o
trabalho, e com o cultivo da quinoa. É possível ouvir a flauta doce também em Homens
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do Maranhão, associada às músicas locais e aos sons da natureza. Em Diários
Guaranis, além de ser possível ouvir flauta tocada pela comunidade indígena, o objeto
também ocupa uma fotografia exibida no filme, que tem um dos personagens com o
instrumento. Vale também dizer que existem outros diversos instrumentos indígenas
como parte da banda sonora de algumas obras. Em um filme equatoriano com uma
temática urbana, 7 Muros (Daniel Yépez Brito, 2016), a flauta doce também aparece,
indicando a influência indígena no país. Assim, podemos afirmar que flauta doce é o
mais referenciado instrumento nos documentários do programa.
Em O vôo do azacuán, a história que se passa em uma comunidade maia da
Guatemala traz como fundo musical uma música produzida em sua própria língua e
sons. Em Diários Guaranis, por sua vez, foram aproveitadas gravações dos cantos
ritualísticos e sons de natureza gravados por Bartomeu Melía, quando esteve exilado em
uma das comunidades guaranis.
Notamos que a presença musical local, no que diz respeito à exploração de sons
produzidos pelas próprias comunidades, é muito perceptível nos documentários
bolivianos. Essa condição se funde também com filmes que narraram sobre
comunidades indígenas ou de descendência indígena, mas a Bolívia chama atenção
porque a maioria de seus filmes de produção DOCTV narram comunidades com este
perfil.
No brasileiro Guataha, por sua vez, há também aproveitamento de cânticos
indígenas para composição da banda sonora. No filme peruano Homens do Maranhão é
possível ouvir um ritmo próprio da região amazônica, mas que tem muita proximidade
com música caribenha, aproximando assim a música brasileira com a música
considerada “latino-americana”, permitindo uma identificação mais ampla das
audiências.
Vimos no já referenciado Quinuera, em referência à quinoa, como também em
Inal Mama, em referência à folha da coca, a música enquanto elemento significativo nos
usos ritualísticos do cultivo de ambos os produtos. Inclusive há canções dos álbuns
dedicados ao filme Inal Mama e Caminho à Baixada disponíveis na plataforma Spotify,
serviço de streaming musical mais popular do mundo.
A música enquanto elemento de proximidade cultural também se une à
proximidade linguística e contexto social. Pelo fato dos filmes serem predominante na
língua espanhola, com exceção dos brasileiros que são em língua portuguesa, a música,
quando em língua espanhola, promove um tipo de aproximação para uma audiência
geolinguística mais ampla. Por exemplo, no filme Conquistando o Forte, a música
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Papa Dios Me Dijo é do artista conhecido como “Secreto, el Famoso Biberon”. Trata-se
de uma música com uma letra de protesto muito expressiva, porque trata sobre angústias
vividas pelo próprio jovem cantor e uma crítica também aos Estados Unidos e ao
contexto em que ele vive. O artista é da República Dominicana e, embora o filme seja
venezuelano, produz identificações tanto pela letra em espanhol quanto pela realidade
de violência muito próxima dos jovens de ambos os países.
Em O sítio dos sítios, a música é praticamente a ponte para que o espectador
adentre a comunidade. O filme é marcado pelo silêncio, por poucos sons ambientes e
raras conversas e só nos seus 48 minutos que a música se faz presente, dando um
tempero à obra e demarcando ainda mais a cultura local da região. Três diferentes
músicas se apresentam em sequência, sendo dois estilos diferentes. A primeira é o
sucesso dominicano El Maíz de El Mayor Clasico, como é conhecido o jovem cantor
Emanuel Reys, nascido no país, em Santo Domingo. O artista e seus hits já tem
reconhecimento nos Estados Unidos, mercado consumidor de música latina pela forte
presença de latino-americanos no país. A outra música, Cuanto duele que te vos, é de
Zacarias Ferreira, conhecido como um dos melhores “bachateiros”, nome que se dá a
cantor e compositor de bachata. O gênero considerado nascido na República
Dominicana nos anos 1950-1960, a partir dos anos 1980 sofreu algumas
transformações, considerado “engolido” pelo Reggaeton, hit de sucesso em toda a
América até a atualidade, pelo fato de alguns cantores terem se transformado para tal
gênero urbano.
Em O sítio dos sítios, a bachata está presente como resistência da comunidade
filmada, junto à presença de outros elementos, como as casas de música e suas luzes,
muito próximas das casas de serestas brasileiras. A bachata lembra muito a lambada e o
arrocha, ritmos brasileiros influenciados pela salsa latina. Lamento de Amor, do cantor
nativo Ramon Torres, é outra música presente nestas cenas que retratam a noite dos
moradores locais. Assim, em O sítio dos sítios, a música no filme pode atingir uma
audiência tanto local, dominicana, que se identifica com a produção local, quanto uma
audiência mais ampla, na América, que consome Reggaeton e Hip Hop e pode escutar
no filme através do hit El Maiz.

5.4.5 Aproximações religiosas e espirituais

Ao mesmo tempo em que alguns filmes trazem tópicos indígenas carregados de
críticas ao sistema capitalista, colonizador e imperialista, também traz, em sua
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diversidade temática, a forte presença religiosa católica na região latino-americana. Os
símbolos católicos são expostos como parte do cotidiano dos personagens e de suas
histórias. O número de pessoas que se declaram católicas na América Latina
corresponde a 67% da população60, então tais elementos da religião, compondo os
filmes, de algum modo traz a proximidade cultural no sentido religioso para os
espectadores. Em sua heterogeneidade, a América Latina também tem diferentes e
múltiplas formas de manifestações com esta religião que entrou no continente com a
chegada dos europeus.
Uma fronteira, todas as fronteiras, além de trazer a proximidade cultural por
meio da língua, da etnicidade, das histórias dos personagens, também traz a
proximidade cultural por meio da religiosidade, com a presença católica. Uma música
local é cantada entre os mexicanos nos festejos de fim de ano, que a cantam com um
tom de lamento e oração, revelando os traços locais de onde se passa a narrativa. Toda
cena ocorre no muro entre México e Estados Unidos. Um homem com um microfone
deseja bom ano a todos. Os doces, que acompanham a tradição, também representam a
cultura mexicana nos festejos de fim de ano. Ainda no filme, em outra cena, mulheres
imigrantes participam de uma oração.
Destacou-se na pesquisa também a presença de altares católicos nas casas de
alguns personagens, com imagens de santos em quadros, porta-retratos ou pequenas
esculturas. Em Overava, os santos e anjos em escultura barroca acompanhados de
música lírica são exibidos para fazer um paralelo com os supostos tesouros escondidos
do conto local. Imagens de santos também são vistas nas casas dos personagens de Os
de Sempre. Há também uma procissão no filme A maldição, o milagre e o burro (La
maldición, el milagro y el burro, Ayoze O’Shanahan e María Fernanda Céspedes,
2012), onde todos cantam uma canção para a Virgem Maria. Festejos relacionados com
o cristianismo também são vistos em alguns filmes, como O Ocaso das Deusas, com
uma das personagens preparando árvore de natal, representando o símbolo da união
familiar.
No filme No corpo errado são utilizadas referências católicas por meio da igreja,
dos cânticos e coroinhas, para remeter ao passado da protagonista que hoje é uma
mulher trans. Já em 1,2,3...Dançar! elementos religiosos como igreja, santos e velas
60

Segundo o instituto Latinobarómetro – Opinión Pública Latino-americana, a chegada do Papa Francisco
aumentou a confiança da América Latina na Igreja católica, mas o número de fiéis caiu 13% entre 1995 e 2014.
Nestes 19 anos o número de pessoas que se declaram católicas diminuiu de 80% para 67% na região. Na
América do Sul, a queda foi de 10% e na América Central 17%. Fonte: G1.
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ocupam os primeiros planos do filme para transmitir que trata-se de uma festa que une
devoção ao Santo Jerônimo e dança no Baile das Negras.
Em Quinuera, também se nota a presença religiosa católica, apesar de ser um
filme sobre comunidades indígenas. Existe, contudo, rituais de sacrifício animal, algo
que faz parte dos rituais da comunidade, mas que é parte de diversas culturas na história
da humanidade e na América Latina há presença deste tipo de ritual também em
religiões de matrizes africanas. Na América pré-colombiana era uma prática muito
comum e continua como em comunidades narradas no documentário. Foi possível ver
também rituais de sacrifício animal em No Murmúrio do Vento, também boliviano.
Apesar de sacrifício animal ser algo considerado exótico para nossa sociedade,
rituais desta natureza podem trazer proximidade étnica e religiosa para muitos grupos
cujas culturas não são de modo frequente contempladas em produções cotidianas de TV.
A proximidade religiosa pode também se relacionar com as formas que as
comunidades estabelecem uma relação com a espiritualidade, por meio de sua relação
com a natureza e muitas crenças e religiões estão associadas com isso. Alguns filmes
têm em comum a relação com a Pachamama que se relaciona com o xamanismo, por
exemplo. No filme Inal Mama, mostrou-se muito a folha da coca dotada de significado
espiritual, sendo oferecida pelas comunidades indígenas ao Pai Sol, à Mãe Lua à
Pachamama e seus outros deuses. “A coca é muito querida pela Mãe Terra, é energia, dá
paz e acaba o cansaço”, diz um dos personagens. “Não destrua a sabedoria da coca”,
pede um dos indígenas.

5.4.6 Identificações etárias

A proximidade cultural também dialoga com a cultura etária e, no levantamento
dos filmes e análises, identificamos que existe uma amplitude nesse sentido, pois alguns
documentários abordaram histórias de crianças, jovens, adultos e idosos. Frisamos que
as classificações indicativas dos documentários variam, há produtos com classificação
Livre, 14 e 18 anos, por exemplo.
Observamos outras representações da juventude não muito vista na televisão
convencional, como os jovens indígenas que participam da festa tradicional da
Guatemala em Jogo de Fogo (Juego de Fuego, Hugo Koper, 2016) e os jovens
panamenhos que tocam em Os Netos do Jazz.
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Imagem 30 – Fotos dos projetos Os Netos do Jazz (à esquerda) e Jogo de Fogo (à direita)

Fonte: DOCTV Latinoamérica

Um coral de pessoas idosas de um bairro de Montevidéu e suas aventuras é
objeto do documentário Os de Sempre. O filme entra nos lares destes personagens,
mostrando seus cotidianos associados ao engajamento com a música. Embora sejam
histórias muito particulares, Os de Sempre além de provocar outras identificações nas
audiências, pelo simples cotidiano das casas e suas memórias e das ruas dos bairros,
muito típico das cidades latino-americanas, também fornece identificação etária nas
audiências da terceira idade, que podem ver um grupo ativo de idosos cantando em um
coral.
Ícone do tango, Carlos Gardel cuja nacionalidade foi tema de disputas entre
países (França, Argentina e Uruguai), é ouvido neste filme uruguaio. A presença do
cantor pode estar associada também à faixa etária do grupo. Assim, o filme promove
identificações tanto na audiência uruguaia, por meio das músicas cantadas, e aquelas
que fazem parte da banda sonora do filme, quanto àquela audiência da faixa etária dos
personagens.
Há diversidade etária nas produções tanto no sentido geral dos filmes quanto nas
narrativas que muitas vezes intercalam histórias de pessoas de diversas idades. Nota-se
então que não há uma segmentação de públicos para o DOCTV Latinoamérica no
sentido etário, o que favorece uma audiência mais ampla. O público pode desfrutar a
narrativa dos adolescentes panamenhos de Os Netos do Jazz, curtir as aventuras das
crianças de Conquistando o Forte, pensar nos anseios que acomete os jovens indígenas
de O vôo do azacuán, e curtir as aventuras dos jovens maias da Guatemala em Jogo de
Fogo, como ouvir as palavras do indígena pajé de Guataha e dos idosos de Os de
Sempre, além das diversas problemáticas da vida adulta, na maioria dos filmes.
No filme Surras e risadas, por sua vez, há forte contraste que a narrativa produz
no que diz respeito às identificações etárias, porque na parte um, os primeiros minutos
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do filme é de muita ação e violência. Na parte dois, há leveza nos movimentos, crianças,
coloridos, ludicidade, muitas fotos do personagem como palhaço quando começou a sair
nos jornais. Então o filme acaba sendo misto em seu conteúdo no sentido das faixas
etárias.
Moisés (12 anos), Antoni (12 anos), Luis (13 anos) e Chito (13 anos) e várias
crianças "contadoras de histórias" ganham a vida narrando prosas do povo de Juan
Griego para dezenas de pessoas que visitam o Forte de La Galera na Ilha de Margarita
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Todos os dias eles disputam, entre jogos, piadas
e uma ou duas lutas, com outros meninos da cidade, para ter a oportunidade de contar
histórias aos turistas que sobem a colina para apreciar a vista da baía (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019). Esta é outra narrativa sobre continuidade cultural, o
documentário venezuelano da quarta edição, Conquistando o Forte (Conquistando el
fuerte, Charles A. Martínez G., 2014). O cotidiano dos garotos é repleto de vivências
que incitam a identificação etária, para quem vive neste universo infanto-juvenil, como
também traz a memória de infância dos espectadores adultos. Mostra a cultura da
infância, dos meninos que embora trabalhem contando prosas para turistas, também são
amigos, andam pelas ruas, jogam futebol, vídeo game, entre outras brincadeiras de rua,
como gude, pipa, pião, rolam na areia e se banham na praia, brincam de gangorra e
jogam balde de água. Estas imagens do documentário despertam a memória de infância
dos espectadores, mas também podem atrair o público infanto-juvenil, pois a
plasticidade do filme, os recursos de animação e a trilha sonora composta por um rock
leve conduzem para isso. O filme também dialoga com a infância vivida no interior, nas
periferias ou comunidades litorâneas.

5.5 ENREDOS DE LUTAS: AS DEFESAS NOS FILMES

Vamos analisar sobre como a ideia de resistência na América Latina é
manifestada pelos documentários do DOCTV Latinoamérica. A resistência nos filmes
do DOCTV se revela de modo saliente na ideia de continuidade cultural. Dos 91 filmes
produzidos, 28 deles transmitem em suas temáticas a ideia de resistência das culturas e
povos filmados, o que significa cerca de 30,77% das produções.
Dos 91 documentários do DOCTV, 19 exprimem em suas temáticas povos
indígenas e sua relação com a cultura enquanto símbolo de resistência. Apesar da
diversidade existente na América Latina, principalmente no que diz respeito à étnica, as
questões indígenas são as mais presentes nos filmes. Isso pode ser justificado porque na
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região existe uma diversidade de etnias indígenas, mas que foram dizimadas na história.
Vemos então o que há de resistência desses povos. Além disso, suas problemáticas
seguem atualizadas e impactam toda a sociedade, a exemplo do desmatamento e
poluição dos rios, que ferem o ecossistema61.
Os problemas indígenas continuam interligados e quando ampliamos para outros
documentários que não tratam especificamente de temáticas indígenas, ainda assim eles
sobressaem, expressos por meio dos traços étnicos dos personagens, culturas, contextos
como de migrações ou de explorações.
Nesta catalogação, o foco foi nos documentários que apresentaram temas
voltados para a cultura, mas a resistência também é exteriorizada em outros assuntos no
âmbito político, na sobrevivência humana, no campo econômico, social, entre outros, e
muitas vezes estes tópicos se encontram. Os conteúdos coletados nos ajudam a ter uma
noção de como a resistência se evidencia nas produções.
A estreia da Nicarágua no DOCTV foi com o filme Miskitu (Rebeca Arcia,
2014), que aborda a migração de indígenas misquitos para Manágua, capital da
Nicarágua, e seus esforços para preservar sua cultura, tradição e língua. (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019). Ainda sobre tradição cultural, Jogo de Fogo, da
Guatemala, apresenta dois jovens maias indígenas Tzutujiles, que querem participar da
festa El Tabal e para isso poupam dinheiro para comprar um “diabo pirotécnico” e
viajar até o povoado de Sololá (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Na viagem,
descobrem que a energia do fogo tem distintas conotações no pensamento das pessoas.
Assim, quem assistir o documentário tem a oportunidade de conhecer esta festa
tradicional da Guatemala, uma festa pagã-cristã na qual se queima o “diabo” com fogo e
pirotecnia (DOCTVLATINOAMERICA, 2019).
De Cuba, Outra briga cubana contra os demônios... e o mar (Otra pelea cubana
contra los demônios... y el mar, Tupac Pinilla, 2007) aborda o processo cíclico gerado
pelas tentativas de deslocar Carahatas, uma vila de pescadores com ligações ancestrais
com o mar, para longe da costa. São fenômenos naturais como furacões, que destroem
as casas, e fenômenos sociais que se combinam e dificultam a transmissão da tradição e

61

Em agosto de 2019, dois acontecimentos protagonizaram as mídias tradicionais e as alternativas: A
primeira marcha de mulheres indígenas rumo à Brasília e a sexta marcha das Margaridas que incluía
mulheres camponesas e pescadoras, com cerca de 100 mil pessoas de mais de quarenta entidades de
diferentes estados do Brasil e países (CIMI, 2019). Outro episódio que gerou impacto de escala
internacional foram incêndios que se espalharam pelas florestas do Norte do Brasil, na região Amazônica,
se estendendo a outros estados, chegando à região da tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Paraguai,
afetando áreas do Pantanal (AMAZÔNIA REAL, 2019). Grande parte dessas áreas é ocupada por
indígenas e os documentários do DOCTV Latinoamérica trazem referências dessas regiões.
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do modo de vida que é base da resistência e que mantém os carahatas agarrados ao mar
(DOCTVLATINOAMERICA, 2019).
O documentário mexicano Espantalho mostra de forma particular o cotidiano de
Alejandro Tapia Catalán ("El Sapo", como é conhecido na cidade) e seu cultivo de
arroz. A diversidade indígena é tão presente nos filmes do DOCTV que mesmo que nem
sempre sejam definidas as etnias nas produções, é possível notar pelos seus modos de
viver, pelos traços físicos e rituais cotidianos, que às vezes se confunde com a vida do
homem no campo, como a vida deste personagem em Espantalho, que embora adore
Jesus e a Virgem de Guadalupe, fala dos deuses adorados pelos maias e outros povos da
mesma região em que ele habita.
Imagem 31 – Frames de Espantalho

Fonte: Filme Espantapájaros

Um ícone da música porto-riquenha, Lucecita Benítez é apresentada para a
América Latina no documentário porto-riquenho Cartas de amor para uma ícone
(Cartas de amor para una ícona, Gisela Rosário Ramos, 2018). O filme aborda sobre o
poder de sua voz e seu talento, sendo considerada a voz nacional de Porto Rico.
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Cartas de amor para uma ícone é então uma
ilustração da resistência dentro da cultura nacional, já que a cantora foi proibida na
rádio e na televisão nacional, mas o programa DOCTV a traz como uma memória das
pessoas que a seguiam.
A pesquisa criou três categorias de resistência a partir dos repertórios mais
expressivos nas produções, que surgiram a partir do processo de análise de conteúdos
dos filmes, o qual, para além das sinopses e trailers, a investigação exigiu um
tratamento mais apurado dos conteúdos dos documentários, envolvendo 32 filmes. As
categorias escolhidas foram: 1) Demandas Indígenas; 2) Crítica aos Estados Unidos e 3)
Causas diversas.
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5.5.1 Demandas Indígenas

Dos 32 filmes analisados, 11 compõem o universo dos que tratam sobre questões
indígenas. Notamos que há proximidade cultural entre os povos indígenas, ainda que de
diferentes etnias. Além disso, eles enfrentam problemas comuns, como as
reivindicações pelo direito à terra, pelo direito de continuar exercendo suas atividades
culturais e problemas de negligência social por parte dos poderes públicos. Por isso,
podemos dizer que os documentários que tratam sobre questões indígenas são tão
próximos, apesar de suas particularidades, que podemos interpretá-los como obras
complementares.
A negligência social com os povos indígenas é expressa nas palavras de Moira
Millan, a mapuche de Pupila de mulher, olhar da terra, que manda o seguinte recado
para crianças e adolescentes indígenas dentro de uma escola:

Eu me criei como vocês em uma cidade grande, somos seis irmãos e eu não
sabia o que era mapuche. Me criei em um ambiente de miséria onde todos
eram muito pobres como eu e simplesmente nos disseram que éramos pobres,
morenos e argentinos. Quando cresci e fiz oito anos fui visitar meus tios,
primos, que viviam numa comunidade mapuche no campo, e descobri que
haviam mentido para mim, que a escola havia mentido para mim, que a
escola havia me ensinado e a todo povo originário, que eu era argentina. A
escola me mentiu. Não disse que havia o Estado assassinado minha família,
meus antepassados e que havia sobreviventes. Eu era sobrevivente desse
genocídio. (...) Hoje vivo no campo, mas me criei também na cidade e me dei
conta de que a identidade é uma fortaleza espiritual, uma segurança, um amor
enorme não somente a si mesmo, como a todo povo 62.

No filme Guataha há também mensagem de resistência quando os indígenas
falam sobre os problemas na região de Jacutinga, que ficou debaixo d’água depois da
construção da Usina Hidrelétrica de Itaipu na região do rio Paraná, que impactou a
comunidade local. O filme, assim como alguns documentários do DOCTV, começa com
a língua indígena, por meio da voz do pajé em guarani, que diz o seguinte:

62

Tradução livre de: Yo crecí como vos en una gran ciudad, somos seis hermanos y no sabía qué era
Mapuche. Crecí en un ambiente de miseria donde todos eran muy pobres como yo y simplemente nos
dijeron que éramos pobres, morocho y argentinos. Cuando crecí y cumplí ocho años, fui a visitar a mis
tíos, primos que vivían en una comunidad mapuche en el campo, y descubrí que me habían mentido, que
la escuela me había mentido, que la escuela me había enseñado a mí y a todos los pueblos originarios que
yo era argentina. La escuela me mintió. No dije que el Estado había asesinado a mi familia, mis
antepasados, y que había sobrevivientes. Fui sobreviviente de este genocidio. (...) Hoy vivo en el campo,
pero también crecí en la ciudad y me di cuenta de que la identidad es una fortaleza espiritual, una
seguridad, un enorme amor no solo para si mismo, como a todo pueblo.
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Passo essa mensagem de Ñanderu e Ñandecy (Nossa Mãe). E também
Ñanderu Kuarahy e Ñanderu Jaci. Que nos deêm a flor da sabedoria. E que
incorporem no nosso corpo. Porque antes não precisávamos de carne. Tinha
carne em todo lugar na mata. Até pertinho de casa. Como, por exemplo, a
jacutinga e outros animais. Levaram tudo, nossos animais. Quem levou foi
um grande dilúvio. Fez a arca quando viu o que estava acontecendo. Foi a
água que levou tudo. A água quase alcançou o céu. Aqui temos a nossa
salvação, a casa de reza. Ñanderu utilizou uma vara sagrada para perfurar a
terra, fez um buraco pelo qual saiu a água. E toda a terra tremeu, e a casa de
reza tremeu. E depois os passarinhos que viviam na mata não tinham mais
onde pousar. “Estendam os braços meu filho!” Disse Ñanderu. “Derrubem os
animais que nos devoram”. E as cobras e onças eram jogados de volta na
água. “Derrubem os animais”. “As onças que vierem, derrubem.” Nós
caminhamos sobre a água. O mundo está sustentado. Nos seus quatro cantos.
Por quatro esteios sagrados. Embaixo disso... Estamos nós (Pajé personagem
de Guataha).

Outro filme que se dedicou a esta etnia foi Diários Guaranis (Diario Guarani,
Marcelo Martinessi, 2016), mas do outro lado da fronteira, no Paraguai. Em Diários
Guaranis, assim como Guataha, há muitas críticas em torno de problemas que atingem
estas comunidades. O filme também se inicia com a língua guarani, presente na
comunidade M’barigüí. O personagem principal é Bartolomeu Melía Lliteres, padre
indigenista que retorna à comunidade após anos que esteve fora do país, por causa da
ditadura paraguaia. Então o filme utiliza de muitos vídeos e fotos daquele período
ditatorial para retratar os massacres que ocorreram aos povos indígenas. São imagens de
apelo emocional de mortos e feridos. Há também imagens do antigo presidente ditador e
sua relação com sequestros de animais para zoológicos.
Críticas às instituições também são feitas em Diários Guaranis, mas de um
modo menos direto e mais simbólico. A denúncia quanto à oferta de serviços médicos
na comunidade Mbya é expressa pela conversa em que um dos indígenas tem com
Bartolomeu Melía, que diz que a consulta é cara, no valor de 270 reais. Assim, notamos
uma crítica em relação ao sistema de saúde público para atender aquele povo indígena,
assim como instituições privadas que cobram valores altos para serviços médicos.
Diários Guaranis pode ser considerada uma obra que além de trazer a memória
do povo guarani, também guarda a de Bartolomeu Melía, que faleceu no dia 08 de
dezembro de 2019, três anos depois da estreia do filme.
Em Inal Mama, sobre a questão envolvendo a folha da coca, os indígenas
também são da etnia guarani, da comunidade de Tentayapi, onde vivem próximo à
prisão de San Pedro, na Bolívia. Assim como outros filmes do DOCTV, ele inicia na
língua indígena, com ritual com oferenda para a folha da coca que eles consideram
sagrada. Assim, o documentário se desenvolve com o objetivo de apresentar uma visão
diferenciada da folha da coca. Os indígenas falam da sua importância, a relação com
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seus rituais e sua cultura. Há cenas de pessoas cantando no campo e um dos depoentes,
Guayari Bacuiri Yundayru em tom crítico ressalta a importância da folha para eles.
“Não fazemos negócio com a coca como fazem os brancos”63.
O filme segue intercalando com o uso da folha da coca em diversas dimensões
culturais e depoimentos de indígenas utilizando-a para estes fins. Nas feiras, nas festas
tradicionais, nos rituais e até em oráculo a folha está presente, ocupando a narrativa
enquanto elemento central. Há também relação política, pois além do filme mostrar Evo
Morales, por meio do jornal, nas primeiras cenas, há também nas cenas finais de
agradecimentos, que os indígenas fazem homenagem cobertos de folhas da coca ao
então presidente. “Um cocaleiro eleito presidente da Bolívia64”, diz a manchete no
jornal, se referindo à Evo Morales.
A Bolívia também trouxe aspectos da transformação econômica e cultural
envolvendo o cultivo da quinoa por meio do documentário Quinuera, da quarta edição.
Irineo volta para Alota, sua terra natal e nota que seu vilarejo enfrenta um futuro de
prosperidade econômica, mas ameaça desestabilizar a vida cotidiana da comunidade,
porque entraram em ação elementos do marketing de massa de um produto que, até duas
décadas atrás, era apenas alimento básico e elo de ligação com a Pachamama (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019).
Uma tendência perceptível sobre os documentários bolivianos é a defesa das
tradições e resistências culturais de bases indígenas. Muitos documentários do DOCTV
trazem como eixo principal os desafios da preservação cultural diante de contextos que
ameaçam as diferenças das populações vulneráveis na sociedade, um deles é o já citado
Pupila de mulher, olhar da terra. Como indica sua sinopse, trata-se de uma mulher de
origem mapuche que teve que migrar da Patagônia para a cidade de Buenos Aires com
suas filhas menores. Depois de algum tempo, ela decide retornar ao território mapuche
recuperado, onde os restos de sua mãe estão enterrados em uma terra que ela sabe que
tem que preservar. Com perguntas sobre como manter a identidade original na
Argentina atual, Moira, a personagem, embarca em uma viagem em que visita mulheres
de outros povos indígenas com quem compartilha a maneira como cada uma delas tem
de preservar a cultura ancestral através da educação, saúde e música (DOCTV
LATINOAMÉRICA, 2019).
Pupila de mulher, olhar da terra foi uma ideia original da indígena mapuche
Moira Millan, que protagoniza a narrativa. Na análise de conteúdos, identificamos que
63
64

Tradução livre de: “No hacemos negocios con la coca como hacen los blancos”
Tradução livre de: “Un cocalero elegido presidente de Bolívia”.
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Moira Millan considera que a terra necessita da presença mapuche, já que existe um
interesse externo de se fazer uma represa naquele lugar.
O conflito envolvendo Moira Millan e suas filhas, que são pré-adolescentes e
não querem viver na terra recuperada por já estarem acostumadas com a vida em
Buenos Aires, apresenta um contraponto sobre a resistência que o filme expressa. A
representação da continuidade cultural está nos ensinamentos de Moira Millan às suas
filhas, como a preparação dos rituais, a relação com a espiritualidade, com a identidade
e com o território mapuche.
Ainda no encontro com a professora Ofelia Morales, em Rosário, em um
Complexo Educativo, Moira Millan toca um típico instrumento mapuche para as
crianças e adolescentes, o el trompe (berimbau de índio ou berimbau de boca, em
português), mais um elemento de continuidade cultural no filme por meio de uma
encenação. Na ocasião, expõe-se também um quadro produzido pela professora Ofelia
Morales, ensinando a língua indígena às crianças.
“Como ensinar o idioma? Como ensinar a língua?” pergunta Moira Millan à
professora mapuche Ofelia Morales, líder indígena do povo Qom. Ofélia Morales
responde que é possível resgatar códigos e há muito trabalho a ser feito, pois, por
exemplo, não há a letra “f” no idioma mapudungun (mapuche). Então todo o processo
para adaptação da linguagem, segue a entrevistada, é feito de modo coletivo e a
captação é de forma espiritual para passar para as próximas gerações, pois a “palavra é
sagrada e única”.
Moira Millan também ensina outras crianças indígenas a tocar o instrumento de
tambor mapuche, o Kultrun, explicando os símbolos sagrados dele, de forma didática.
Já nas últimas cenas do filme, uma de suas filhas toca o kultrun enquanto Moira Millan
toca o el trompe.
Imagem 32 - Frames Pupila de Mujer, mirada de la tierra
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Fonte: Filme Pupila de Mujer, mirada de la tierra

Embora tais instrumentos musicais não gerem um tipo de identificação em todas
as audiências da América Latina, eles são elementos que geram proximidade cultural
para aqueles grupos mapuches, para outros indígenas e aqueles que de algum modo se
identificam com este universo musical que muitas vezes é negligenciado nas mídias
tradicionais, o que tornam estes documentários objetos singulares e significativos no
campo de produção das indústrias de mídias. A trilha sonora do filme é composta pela
artista mapuche Anahi Rayen Mariluan, que musicalizou a obra.
A curiosidade de Moira Millan por outros modos de viver indígenas também é
interessante porque manifesta a heterogeneidade existente desses povos, que muitas
vezes foram estereotipados de forma midiática como se fosse um povo só. Na Província
de Missões, ela encontra a indígena Wanda e depois dos diálogos com esta mulher,
encontra outros indígenas guaranis, incluindo crianças, da comunidade Ysyry. Neste
momento, o documentário aproxima o espectador de um produto de mídia já em
circulação desde 2000. Trata-se de uma canção do álbum musical Ñande Reko Arandu:
Memória Viva Guarani, idealizado pelo guarani Timótei Verá Popyguá e dirigido por
Antonio Maurício Fonseca. O produto musical se tornou conhecido desde o seu
lançamento e já possui 891.326 visualizações na plataforma Youtube e está disponível
também no Spotify. Isso é um exemplo de hibridizações em contextos de resistências,
sobre os quais neste caso indígenas utilizam dos produtos de mídias, como plataformas
de vídeos e músicas, para disseminar suas canções. Com a visibilidade que adquiriram
por meio destas ferramentas, participaram de uma cena no documentário.
A mesma problemática sobre perdas e recuperação de territórios, contemplada
no já citado documentário brasileiro Guataha e no documentário argentino Pupila de
mulher, olhar da terra, indica a complementaridade dos filmes do DOCTV, quando
notamos também no chileno Sítio 53 (Sitio 53, Rodolfo Gárate Cisterna, 2010).
Enquanto Moira Millan, de Pupila de mulher, olhar da terra, não quer que aquele lugar
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onde sua mãe está enterrada seja inundado, María, no filme chileno Sitio 53,
testemunhou a inundação do cemitério onde estão membros de sua família.
Sítio 53 tenta esclarecer sobre o desenrolar em torno do cemitério perdido da
região de Bio Bio, no Chile. María é uma mulher humilde do grupo étnico Pehuenche,
que vive na costa de uma grande represa no sul do país. Ela espera saber se será capaz
de recuperar os restos do cemitério de sua comunidade inundada pelas águas em razão
da negligência da empresa proprietária da represa. Se não lhe permitirem tirar os restos
de seus antepassados, lutará para esvaziar o lago artificial (IBERMEDIA DIGITAL,
2019).
María procura as autoridades para resolver seu problema e da comunidade. Ela
está sempre sonhando com o cemitério, recurso que o diretor utilizou também para
expressar a angústia da indígena. O narrador diz que é possível recuperar os restos
mortais do cemitério que ficou debaixo d’água, mas, segundo os arqueólogos, há custos.
A indígena María vai até a Santiago do Chile com a esperança de que possa conseguir
algo. Dirige-se a um escritório de advocacia e conversa com um advogado, o que faz o
documentário ter um tom de esclarecimento. Há possibilidade extra-judicial da
reparação em dinheiro, mas María quer somente recuperar os corpos de seus mortos, diz
a voz. O filme traz também uma reportagem de 15 anos atrás que relatou as
manifestações e repúdios do povo pehuenche contra a construção da usina. O
documentário também apresenta várias fontes, indígenas e autoridades locais, e se
desenvolve com contrastes entre estas, expressos por diversos elementos.
O problema de enterrar seus mortos em Sítio 53 também envolve os povos
indígenas peruanos filmados em Caminho à Baixada, por conta da ditadura, que deixou
milhares de desaparecidos, incluindo povos quíchuas. Embora existam depoimentos de
profissionais especializados no tema, a obra tem como principais depoentes as mulheres
indígenas que perderam seus familiares. Elas fazem parte da Associação Nacional de
Familiares de Sequestrados, Detidos e Desaparecidos do Peru – ANFASEP. Muitas
mães desta associação sofreram ação violenta dos militares e rondas campesinas.
Segundo os créditos iniciais do filme, o informe final da Comissão da Verdade e
Reconciliação registrou um total de 69.280 vítimas por causa da violência política entre
1980 a 2000. 40% das vítimas do país foram de Ayacucho e 75% destas, indígenas
quíchuas.
As mulheres contam como ocorriam as torturas, falam dos corpos em
decomposição. Como mataram nossos familiares? O que eles têm feito? São seus
questionamentos, com cartazes nas mãos. Adelina García é uma das lideranças da
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ANFASEP, que com uma foto do seu esposo fala dos seus 30 anos de desaparecido.
Fotos de protestos das comunidades e outras impactantes de caixões de enterro coletivo
somam-se à narrativa, que traz também aspectos culturais deste povo que não desistiu
de encontrar seus parentes em um contexto genocida.
La Hoyada é a região onde se suspeitam que pessoas foram queimadas, dadas
como desaparecidas, segundo as lideranças femininas. “Queremos difundir o acontecido
em nossas escolas, universidades”65, diz uma delas.

Mesmo com denúncias aos

capitães, alguns seguem soltos e outros desaparecidos. Mais de 1325 casos foram
arquivados por falta de informação que serviria para reconhecer os violadores dos
Direitos Humanos, indicam os créditos finais do documentário. Dividido em três partes,
“A verdade”, “A memória” e “A justiça”, o documentário apresenta o Programa de
Reparações Simbólicas “Hoyada”, promovido por grupos de direitos humanos e pelo
Ministério da Justiça e Direitos Humanos do Peru. Entretanto, ainda que o programa
simbolize justiça, o filme em seus créditos finais revela que ainda existe injustiça por
falta de reconhecimento dos violadores dos Direitos Humanos, dos quais o Ministério
da Defesa se nega a entregar.

5.5.2 Crítica aos EUA: Relatos da América Latina

O quadro a seguir demonstra os países, documentários, ideias centrais e a
expressão da crítica aos Estados Unidos. Notamos que a crítica é uma estratégia de
resistência, expressa nas temáticas de nove obras do DOCTV e desenvolvida nos
conteúdos dos filmes analisados na investigação.
Quadro 12- Crítica aos EUA nos filmes
País

Documentário

Ideia central

Expressão da crítica

Argentina

Os Olhos da América

A execução de Sacco
y Vanzetti nos EUA
retratada nos jornais
da época e exibido no
filme é uma crítica
política ao país.

Bolívia

Inal Mama

A história de América
Scarfó e Severino Di
Giovanni, uma das
figuras mais
importantes do
anarquismo
Rioplateano, um
movimento que deixou
marcas na militância do
país.
Resistência e
continuidade cultural da
folha da coca.

65

Denúncia à lei 1008,
uma lei que os
personagens do filme
consideram

Tradução livre de: “Queremos difundir el acontecido em nuestras escuelas, universidades.”
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Costa Rica

Querido Camilo

Um jovem
costarriquenhonicaraguense deserta do
exército americano.

Guatemala

O vôo do azacuán

A tradição do Chibal
em uma comunidade
maia.

México

Uma fronteira todas as
fronteiras

O muro que divide
México e Estados
Unidos e a separação
nos relacionamentos
humanos.

Panamá

O último soldado

A realidade particular
vivida no Panamá por
quase um século pela
presença militar dos
Estados Unidos na
antiga Zona do Canal.

Panamá

Herói Transparente

A vida do general
Victoriano Lorenzo, de
descendência indígena,
guerrilheiro da Guerra
dos Mil Dias.

estrangeira e
inconstitucional, pois
proíbe a produção da
folha da coca. Uma
personagem indígena
expressa que o
problema está
relacionado com o
imperialismo norteamericano.
No documentário,
várias imagens de
guerras promovidas
pelos EUA e as
palavras do
personagem principal
expressam críticas à
lógica do exército
americano.
A migração dos
jovens e a lógica de
partida para os EUA
como uma forma de
mudar de vida. A
crítica é feita por
elementos
conotativos, como
diálogos e imagens.
A crítica sobre o
muro é a principal no
filme, mas há outras
disposições no
documentário que
externam críticas ao
país em imagens e
textos.
A sinopse já revela
crítica sobre a invasão
dos EUA no país do
filme, que trata da
vida com “a zona”, a
identidade dos
“zonianos”.
Lorenzo foi fuzilado
pela oligarquia antes
do nascimento do
Panamá como
República e a
construção do canal
pelos norteamericanos, em 1903,
como apresenta a
sinopse. Sua história
tem relação com o
processo de invasão
dos EUA na região
logo depois de sua
morte. A crítica
também está em torno
do impacto do
crescimento
econômico no país na
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Porto Rico

100.000

Abandono de cães em
Porto Rico

Venezuela

A marcha dos elefantes

A memória da vida de
um músico e poeta que
nasceu em uma base
militar norte-americana
em Trinidad e Tobago.

memória do seu povo.
Há denúncia aos
Estados Unidos em
relação aos cachorros
abandonados em
Porto Rico, porque
um dos personagens
depõe que o país que
leva animais para a
ilha.
Tem como referência
a Guerra do Vietnã,
promovida pelos
Estados Unidos.

FONTE: Própria autora

Assim, a resistência relacionada com a crítica aos Estados Unidos é revelada
tanto na história cinematográfica latino-americana quanto nas produções, nas
comunidades narradas e seus personagens. Vale sinalizar que limitações da coleta como
indisponibilidade de filmes não permitiram alcançar maior amplitude do universo
crítico aos Estados Unidos. Então, alguns documentários que não anunciam em suas
sinopses a crítica podem externar algum posicionamento em relação aos EUA em suas
narrativas, que foram inacessíveis na fase de recolha do material.
Filho de uma cantora de Trinidad e de um fuzileiro americano, Stephen Marsh
Planchart, músico e poeta narrado no documentário venezuelano A marcha dos
elefantes (La marsha de los elefantes, Henrry Ramírez , 2012), perdeu seu pai aos dois
meses de idade, quando ele partiu para a Guerra do Vietnã em 1958, quando nunca mais
ouviu falar dele. No filme, 53 anos depois, Stephen faz uma viagem em memória ao
passado para descobrir onde seu pai está e o significado de sua ausência em sua vida
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Trata-se de um documentário que se passa na
Venezuela, mas também tem como referência uma guerra promovida pelo governo dos
Estados Unidos.
As questões em torno do Canal do Panamá, apresentadas no quadro pelos filmes
O Último Soldado (El Último soldado, Luis Romero 2010) e Herói Transparente
(Héroe Transparente, Orgun Wagua, 2014) têm relação direta com a entrada das bases
militares dos Estados Unidos na região. Herói Transparente propõe uma memória em
torno de um personagem histórico, o general descendente indígena Victoriano
Lorenzano. Com reconstrução através de personagens como um cacique indígena, um
campesino, um cantor de décimas e um ex-guerrilheiro, propõe adentrar na luta diária
do país que, segundo o produtor, orgulha de seu crescimento econômico e
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paulatinamente trata de eliminar a memória de seu povo. A sinopse do filme já nas
primeiras linhas apresenta o herói da narrativa como morto antes do nascimento do
Panamá como República e a construção do Canal pelos norte-americanos em 1903.
O Último Soldado, por sua vez, tem como proposta a realidade particular vivida
no Panamá durante quase um século de presença militar dos Estados Unidos na antiga
zona do canal. Assim, o filme fala sobre a vida com a Zona do Canal, a identidade dos
zonianos e os eventos que desembocaram na entrega das bases militares e a
administração em mãos panamenhas, que segundo indica a sinopse “são parte de uma
trama tão complexa como a mesma história” (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Imagem 33 - Frame do trailer de O Último Soldado

FONTE: DOCTV LATINOAMÉRICA

Já no documentário boliviano Inal Mama, em língua indígena, uma das mulheres
fala: “Nós ao imperialismo norte-americano dizemos: Que deixe sua ambição! Tem
tanta riqueza querem aproveitar-se da nossa pobreza. Mas nós não vamos permitir.”66.
Como indica o quadro, a lei 1008, que proíbe o cultivo da folha da coca, é muito
questionada por parte dos bolivianos, que a vê como “feita por gringos”, como diz outro
personagem do documentário.
O filme costarriquense Querido Camilo começa com os primeiros planos
denunciando a guerra promovida pelos Estados Unidos. “No Iraque fui um instrumento
de violência e agora tenho decidido ser um instrumento de paz”

67

, diz Camilo em um

discurso para vários jornalistas na TV. Também em sua carta, Camilo denuncia que é
tudo absurdo na base militar e fala da dureza do lugar. Outro personagem diz que o
exército é grande, mal e poderoso e que quando alguém deserta como Camilo, pode
sofrer castigo com pena de morte. Outros personagens compondo a narrativa com o
protagonista fazem duras críticas à guerra.

66

Tradução livre de: “Nosostras al imperialismo norteamericano le décimos: !que deje su ambición!
Teniendo tanta riqueza, quiere aprovecharse de nuestra pobreza. Pero nosostros no lo vamos a permitir”.
67
Tradução livre de: “Em Irak fui un instrumento de violência y ahora he decidido ser un instrumento de
paz”.

259

O filme apresenta uma postura política crítica com imagens de Che Guevara e
mostra elementos nacionalistas da revolução da Nicarágua, um dos países de origem de
Camilo. Além do hino da unidade sandinista, com a composição de Carlos Mejía
Godoy, há outras referências nacionalistas por meio de canções como Nicaragua
Nicaraguita, do mesmo cantor, talvez uma referência em oposição à presença militar
dos Estados Unidos no país, que finalizou em 1932.
“A vida não é como nas películas dos Estados Unidos, de Hollywood, a
realidade é muito diferente”

68

, disse Camilo, que teve que fazer um contrato de oito

anos no serviço militar para adquirir direitos nos Estados Unidos. Outros jovens
personagens latino-americanos relatam sobre a vida de muito trabalho no país. Camilo
também denuncia a lógica de contrato no exército, renovado sem mesmo o
consentimento do soldado, e a morte de inocentes.
Não tendo participado das três primeiras edições do DOCTV Latinoamérica, a
Guatemala estreou com o documentário O vôo do azacuán, na quarta edição. O filme
mostra:
(...) a relação entre pássaros e seres humanos na luta pela sobrevivência.
Todos os anos, milhares de aves migratórias cruzam os planaltos da América
do Norte para fugir do frio do inverno. Em sua passagem migratória, eles
cruzam um ponto das montanhas de Huehuetenango, na Guatemala. Esta
região é habitada por uma população maia, Q'anjob'al, uma cultura mítica
cheia de histórias e crenças ancestrais que praticam o chibal, a arte de caçar
aves que são usadas para alimentar quando há escassez de trigo e milho.
Neste documentário, pássaros e seres humanos mostram a grandeza contida
na busca de prolongar a vida (DOCTVLATINOAMERICA, 2019).

Na aldeia Pett, a arte do Chib’al significa caçar pássaros que vêm com “A
Nuvem”. A narrativa se desenvolve fazendo metáforas sobre a migração dos pássaros,
que são caçados pelos habitantes desta pequena comunidade, e a migração em torno dos
moradores, em sua maioria homens jovens, que almejam morar nos Estados Unidos.
São diversos elementos metafóricos, mas a comparação falada por um dos personagens
reforça ainda mais o recurso da metáfora adotada. Ele diz que os pássaros que vêm dos
EUA, alguns conseguem sobreviver, assim como pessoas que vão para os EUA, pois
algumas morrem no deserto ou no mato. “Os pássaros vêm na direção da fogueira e
pensam que é a luz do sol, onde vão encontrar comida. Assim nós miramos aos Estados
Unidos” 69.
68

Tradução livre de: “La vida no es como en las películas de Estados Unidos, Hollywood, pero la
realidad es muy diferente”
69
Tradução livre de: “Los pájaros se acercan al fuego y piensan que es la luz del sol donde encontrarán
comida. Así miramos a los Estados Unidos”.
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Além da influência dos Estados Unidos na comunidade, por meio dos desejos
expressos pelos personagens em migrar e pelos que se foram e deixaram seus
familiares, é visível a influência colonizadora europeia no que diz respeito à religião,
quando as orações misturam a língua maia com o pai, o filho e o espírito santo, tanto no
início, quanto nos últimos minutos do filme, o que mostra a hibridização no sentido
agressivo com os povos indígenas. Mas ainda assim, o documentário apresenta muito de
resistência e continuidade cultural nesta comunidade que mantém algumas de suas
tradições.
Enquanto separa grãos de feijão, a mãe pergunta ao filho: “Quer ir ao norte?
Tem certeza que é a melhor opção?”. Ele responde: “Tenho escutado que nos Estados
Unidos têm dinheiro”. Ela segue: “Melhor que não te ponhas a pensar nisso. Dedica a
teu estudo. Tens que seguir estudando. Ainda te falta a série secundária. Não te ponhas
a pensar nisso, todavia”. Ele responde: “Mas que posso fazer para ganhar dinheiro?”

70

Tal diálogo vem de um percurso na narrativa que exprime uma realidade daquela
comunidade muito desprovida de forma econômica e que a maioria dos jovens deseja
morar nos Estados Unidos como única possibilidade de crescimento econômico.
O jovem personagem, aprendiz do Chib’al, em sua língua fala dos seus sonhos
de vida que é migrar para os Estados Unidos e da condição dos jovens em sua
comunidade. “Os jovens daqui, alguns trabalham, outros se ocupam em outras coisas,
ou se põem a ingerir licor. É o que fazem os jovens aqui. Eu não quero envolver-me
nisso, eu peço muito a Deus”71. Ao mesmo tempo em que escutamos sua voz, vemos
uma imagem conotativa crítica sobre o modelo de vida imposto dos EUA enquanto
modelo “protetor”.
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Tradução livre de: “¿Quieres ir al norte? ¿Estás seguro de que esta es la mejor opción? Ele responde:
"Tengo escuchado que en los Estados Unidos hay dinero". Ela segue: “Mejor que no pienses en eso.
Dedícate a estudios. Tienes que seguir estudiando. te falta tu serie secundaria. No te pongas a pensar en
esto todavía”. Ele responde: “¿Pero qué puedo hacer para ganar dinero?”
71
“Los jóvenes de aquí, alguns trabajan, otros se ocupan em otras cosas, o se ponen a ingerir licor. Es los
que hacen los jóvenes aquí. Yo no quiero involucrarme en eso, y pido mucho a Dios”.
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Imagem 34 -Frame de O vôo do Azacuán

Fonte: Filme O vôo do Azacuán

Há também uma justificativa de contexto que remete aos imigrantes no plano
seguinte:

Imagem 35- Frame de O vôo do Azacúan

Fonte: Filme O vôo do Azacúan

O problema da imigração é exposto em O vôo do azacuán e a crítica aos Estados
Unidos consiste na perspectiva idealizada de que é o único lugar em que possa haver
transformação social dos indivíduos da comunidade narrada. São diversas histórias de
pessoas que migraram, mas também é exposta a adversidade da fronteira. Um homem
fala ao telefone com uma mulher, quando é possível escutá-lo no viva-voz sobre os
desafios para ir aos EUA: “Tem perigo, tem muita neve e muito frio e podem passar
muitas coisas no caminho. Tem muitos postos de polícias e podem nos pegar a
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imigração. Não temos papeis que nos respaldem e não podemos lutar muito pela nossa
vida.” 72

5.5.3 Outras causas, outras formas de resistir

Esta categoria acrescenta que, além das questões indígenas e a crítica aos
Estados Unidos, documentários do DOCTV têm se revelado envolvidos com causas
sociais, que algumas vezes se articulam com aquelas dos sutópicos anteriores.
A proposta de uma causa submetida ao júri nacional e internacional do DOCTV
tem se destacado acolhida neste contexto de produção. A ideia de causa dialoga com
uma conjuntura global, ao mesmo tempo que externaliza uma especifidade local,
articulando com a estratégia da glocalização. Então, é possível identificar uma causa
que se aplica para outras partes do mundo, mas que no documentário trata de uma
região, um grupo ou personagem específico.
Notamos que alguns filmes indicam uma causa social, articulada com resistência
cultural e com crítica aos Estados Unidos, como Inal Mama. Realçamos que apesar de
algumas produções não se manifestarem como uma causa nas suas sinopses, elas podem
trazer alguma mensagem em seu conteúdo, o que só foi possível visualizar nos 32
filmes analisados.
Quadro 13 – Causas sociais nos documentários
Tipos de causas

Filmes

Direitos Humanos

Inal Mama
Jesus No Mundo Maravilha
No corpo errado
As mãos na terra
Caminho à Baixada
Querido Camilo
Desarmamento
Surras e risadas
A Recompor
Homens do Maranhão
Ilha Sucata
A maldição, o milagre e o burro
Caos na cidade
O Sítio dos sítios
Semeadores de água
Tule Kuna, cantamos para não
morrer
Pupila de mulher, olhar da terra

Cultura de Paz

Meio Ambiente

Causa de segmentos étnicos
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Tradução livre de: “Hay peligro, hay mucha nieve y mucho frío, y pueden pasar muchas cosas en el
camino. Hay muchos puestos de policias, y nos puede atrapar la migración. No tenemos papeles que nos
respalden y no podemos luchar mucho por nuestra vida”.
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Dungun, a Lingua
Diarios Guaranis
Sítio 53
Guataha
Fora de Campo
Uma fronteira, todas as fronteiras
O vôo do azacuán
100.000

Direito à terra

Imigrantes
Causa animal
Inclusão social

Trabalhadores
Crianças e adolescentes
vulnerabilidade social

em

Ergonomia para Diana
A La 3era Sida
A bisavó está com Alzheimer
1,2,3...Dançar!
A Mulher Maravilha sobre rodas
Um pedaço de Azul
Diário de piratas
A Vingança de Ramón Ramón
As mães da esquina
Conquistando o Forte
Pássaro preto

Fonte: Elaboração própria

Além destas causas sociais, há outras voltadas para o amor, as relações
humanas, entre outras questões abstratas, que se concretizam nos filmes. Mas neste
subtópico escolhemos trazer as causas sociais como um modo de apontar configurações
de resistência, algumas vezes articulada com assuntos globais nas especificidades
locais.
No filme uruguaio As Mãos na Terra e em Caminho à Baixada a causa social
está no que diz respeito aos desaparecidos na ditadura, tema recorrente nos
documentários e nestes filmes se revela enquanto direito dos vivos de saber onde estão
seus desaparecidos e seus mortos. Caminho à Baixada também traz personagens que
fazem parte de outras instituições de direitos humanos.
Jesus no Mundo Maravilha, documentário brasileiro, também desenvolve a
causa relacionada com os direitos humanos, mas em torno da morte de jovens negros
por policiais militares. Assim também são as críticas em torno da instituição polícia
militar no filme peruano Surras e Risadas (Palos y Risas, Nelson García Miranda,
2016). No caso de Jesus no Mundo Maravilha, personagens como a mãe de um
assassinado e representantes dos Direitos Humanos dão o tom da causa na narrativa.
Entretanto, a mensagem do filme é trazida com muita ironia, sarcasmos e figuras de
linguagem, o que fez Jesus no Mundo Maravilha uma produção que causou muita
polêmica com a crítica, devido a alguns conflitos de natureza ética73. Apesar desse
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Uma carta aberta ao realizador, elaborada por Cezar Migliorin e publicada pela revista Devires em
2008, pode ser lida através deste link:
http://opiniaopublica.ufmg.br/devires/index.php/Devires/article/viewFile/306/167
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dado, o filme apresenta uma abordagem contundente e crítica sobre a lógica de
pensamento da cultura policial no Brasil.
O diretor do documentário Surras e risadas deu entrevista à Revista LatAm
Cinema, apresentando as suas motivações na realização da obra:

O diretor Garcia decidiu trabalhar com esse personagem porque lhe permitiu
falar de "um homem comum, um homem do povo" que tem "solidariedade,
graça e alegria". Com esta figura, poderia problematizar o papel da polícia
em seu país que ainda é "um instrumento que os governos usam para
defender sua gestão, reprimir, censurar, silenciar, torturar, matar. Resumindo:
causar tristeza, raiva e infelicidade". Desta forma, o cineasta confronta os
dois pólos demonstrando que "este policial pode fazer com que esses
74
benefícios atinjam as pessoas, as maiorias" (LATAM CINEMA, 2018) .

Quanto à causa da cultura de paz, o filme argentino Desarmamento (Desarme,
Hernán Fernandez, 2016) aborda sobre a luta para o desarmamento em torno de uma
narrativa envolvendo os pais de um jovem que foi assassinado, que clamam para que as
políticas governamentais controlem as armas como uma forma de transformar a
sociedade para ser menos violenta. É um documentário que traz uma temática global,
com singularidades nacionais e transnacionais e com teor de engajamento político. Traz
em cena o sentido de mudança para uma sociedade menos violenta e expõe a ideia do
desarmamento, apresentando uma família que perdeu seu filho e que hoje luta a favor da
causa por meio de projetos sociais.
Um problema de natureza global gira em torno da guerra do petróleo e um dos
filmes trouxe esta crítica, que foi Querido Camilo, se referindo aos Estados Unidos. Um
jovem, que deserda do exército americano, fica nove meses na prisão e depois é
liberado levando uma mensagem de paz. Ícones da não-violência como John Lennon,
Martin Luther King, Tereza de Calcutá e Mahatma Gandhy são lembrados no
documentário, por meio de imagens de placas, fotografias e quadros na Abadia da Paz,
onde Camilo buscou refúgio por um período.
A perspectiva sobre política tem mudado na sociedade, indo para outras esferas,
não apenas do pensar político governamental, como por exemplo a da arte e do corpo,
no âmbito da sociedade civil. Nesta ótica, temos um exemplo de resistência na
sociedade, com o enunciado da transsexualidade. Um documentário sobre a vida de
74

Texto original: García decidió trabajar con este personaje porque le permitía hablar de “un hombre
común y corriente, un hombre del pueblo” que tiene “solidaridad, gracia y alegría”. Con esta figura podía
problematizar el rol de la Policía en su país que no deja de ser “un instrumento que los gobiernos utilizan
para defender su gestión, reprimir, censurar, acallar, torturar, matar… En síntesis: causar tristeza, ira e
infelicidad”. De esta forma el realizador confronta ambos polos demostrando que “este policía puede
hacer llegar esos beneficios al pueblo, a las mayorías”.
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Mavis, o cubano No corpo errado, conta a vida desta transexual cubana que, vinte anos
depois de sua operação de redesignação sexual, questiona o modo como construiu sua
feminilidade a partir dos estereótipos e preconceitos da sociedade machista, patriarcal e
hegemônica em que vive (DOCTVLATINOAMERICA, 2019).
A causa voltada a transexuais em No corpo errado é expressa de uma forma
mais intimista, trazendo em cena a vida daquela mulher trans, seu presente e seu
passado. A incompreensão social, o seu processo de transição, a cirurgia, além de outros
tópicos, são expostos. No final, uma dedicatória da diretora: “Aos meus filhos Carolina
e Raúl, com o desejo de que cresçam respeitando os direitos de cada ser humano de
viver plenamente desde o gênero que decidam assumir” 75.
Uma temática que possibilita a reflexão em todo o planeta é sobre o impacto da
ideia de desenvolvimento econômico ao meio ambiente. O panamenho Caos na Cidade
mostra que por ser o Panamá uma das economias mais crescentes na América Latina,
este crescimento reflete-se nos diferentes mega projetos de construção que nos últimos
anos têm tomado a capital deste pequeno país. O filme procura avaliar esse
desenvolvimento com base na melhoria ou deterioração que isso causa na qualidade de
vida dos panamenhos (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019). Já o porto-riquenho Ilha
Sucata, (Isla Chatarra, Karen A. Rossi, 2008) mostra o excesso de carros em Porto
Rico.
Relações entre ancestralidade, contos, tradições, adversidades e conflitos sociais
são revelados no documentário colombiano A maldição, o milagre e o burro, da terceira
edição. Fortes chuvas de um inverno somado ao mau uso dos recursos naturais e o
pouco planejamento urbano geraram o deslocamento da terra no vilarejo de Gramalote,
no Norte de Santander. Habitantes, figuras políticas e religiosas testemunharam sobre o
passado e o presente da comunidade que viu suas casas caírem lentamente, seguindo o
ritmo da natureza. (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Semeadores de Água (Sembradores de Agua, Mohamed Hussain, 2016) é sobre
a luta da personagem Ligia Parra, considerada protetora das nascentes das águas nos
Andes venezuelanos. O filme mostra como a força da união da comunidade e da fé
consegue dar vida ao líquido vital. Ligia Parra conhece um segredo que foi herdado e só
passará para seus descendentes ou seguidores. Trata-se da capacidade de curar a terra e
semear a água. Por esta razão, ela é consultada pelos agricultores quando eles têm seca e
integra ativamente uma associação de cidadãos para a defesa dos recursos hídricos. A
75

Tradução livre de: “A mis hijos Carolina y Raúl con el deseo de que crezcan respetando los derechos
de cada ser humano a vivir plenamente desde el gênero que decidan asumir”.
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protagonista procura contrabalançar as mudanças que as sociedades atuais estão
desenvolvendo

e

que

degradam

ou

alteram

os

ecossistemas

(DOCTV

LATINOAMERICA, 2019).
Homens do Maranhão por sua vez, traz uma mensagem sobre o ecossistema e
que o homem depende de sua preservação. “Se não cuidarmos dos nossos recursos estes
vão desaparecer irreversivelmente”76, diz a “gaivota narradora”. O desmatamento
também aparece por meio de árvores cortadas em Guataha, filme que traz tanto uma
mensagem como causa política envolvendo a terra quanto uma mensagem de resistência
e continuidade cultural.
As configurações de resistências identificadas nos filmes muitas vezes se
relacionam com questões étnicas e vimos documentários sobre diferentes etnias
problematizando diversas questões. O retorno dos povos Kuna do Panamá a seus
territórios ancestrais, na Colômbia, é mais uma delas, retratada pelo filme colombiano
Tule Kuna: Cantamos para não morrer (Tule Kuna: Cantamos para no morir, Germán
Piffano, 2007). A narrativa acompanha três anos após o massacre de seis autoridades
ancestrais tule kuna por paramilitares colombianos, que em 2003 se envolveram em
território panamenho. Separados pelo conflito armado e ameaçados por poderosos
interesses na fronteira entre a Colômbia e o Panamá, os tule kuna procuram permanecer
unidos e defender sua cultura, armada apenas com suas canções ancestrais
(DOCTVLATINOAMERICA, 2019). Questões migratórias em Uma fronteira todas as
fronteiras e O vôo do azacuán são mais exemplos que mostram a complementaridade
dos filmes do DOCTV, como notamos em filmes de causas indígenas.
Há também documentários voltados para outras causas específicas, como o
porto-riquenho que expõe os anseios dos protetores de animais, cujo título é a
quantidade aproximada de cães abandonados em Porto Rico: 100000. O filme é contra o
abandono de cachorros no país. Envolvido com a causa, o diretor já participou de alguns
programas de televisão concedendo entrevistas carregando consigo cachorros, cujos
vídeos compõem planos no documentário. Assim, a obra é também a materialização da
causa, porque 100000 faz campanha para adoção por meio de anúncios no próprio
documentário, como também faz publicidade para que o próprio filme, que é parte da
causa, seja apoiado. Depoimentos de pessoas que participam da Associação Protetora
dos Animais sustentam o principal argumento, a causa da vida animal. Os primeiros
minutos do filme são sobre o massacre que matou oitenta cachorros, jogando-os de uma
76

Tradução livre de: “Si no cuidamos de nuestros recursos, estes desaparecerán irreversiblemente”.
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ponte. O caso gerou comoção e teve veiculação em grandes canais como NBC e BBC,
como expõe a obra.
Em A la 3era.sida (Lorenzo Valdez, 2011) são narradas situações enfrentadas
em Porto Rico por pacientes idosos infectados com o vírus HIV. O assunto é mostrado
por meio de cinco histórias reais de porto-riquenhos acima de 65 anos: alguns vivem
com HIV e outros com AIDS. Mostra como eles estão divididos entre confessar seu
diagnóstico aos seus entes queridos, para viver em liberdade, ou morrer no silêncio
(DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
Podemos perceber que os filmes porto-riquenhos se envolveram de forma
expressiva em causas sociais humanas e ambientais, pois além de 100.000, A la
3era.sida, e Isla Chatarra foi produzido, no âmbito da inclusão social de pessoas
portadoras de necessidades especiais, A Mulher Maravilha sobre Rodas (La Mujer
Maravilla sobre Ruedas, Omar Camilo Ramos, 2016). A personagem, que é escritora,
decide convocar 12 mil pessoas para fazer o maior abraço do mundo, a fim de quebrar
um recorde. O prêmio a ajudará a obter a cadeira de rodas de que precisa para alcançar
sua

independência,

pois

a

mesma

sofre

de

paralisia

cerebral

(DOCTV

LATINOAMÉRICA, 2019).
Questão de inclusão social também está presente em Ergonomia para Diana
(Ergonomía para Diana, Marcos Machado Loría, 2012), da Costa Rica, sobre uma
menina que entra no processo de perda auditiva assim como outros membros de sua
família e de seu vilarejo. A pequena região apresenta esse caso particular de deficiência
auditiva, na maior parte de seus habitantes, que compartilham genética em comum
sendo parentes. Então Ergonomía para Diana se desenvolve em torno da causa de
inclusão social, na adaptação de Diana com esta perda.
1,2,3...Dançar! (1,2,3... a bailar!, José Wheelok, 2016), que trata do Baile de
Negras, tradição cultural na Nicarágua de mais de 350 anos, também traz a causa da
inclusão social com crianças da Fundação Psicodança, que possuem alguma necessidade
especial e viram personagens do documentário. Já Um pedaço de azul (Un Trozo de
Azul, Florence Jaugey, 2018) foca num grupo de pessoas em situação de deficiência
psicosocial que fazem parte de uma oficina de música no Teatro Municipal da Cidade
de Léon, também da Nicarágua (DOCTV LATINOAMÉRICA, 2019).
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5.6 OBSERVAÇÕES SOBRE QUALIDADE NOS FILMES

Um fator que se associa com a qualidade técnica em um produto audiovisual é a
própria cultura de produção audiovisual do realizador ou da produtora. Alguns países
podem investir mais que outros, assim como linha de produção influenciada pelas suas
formações escolares e trajetórias no cinema. A qualidade técnica também pode estar
relacionada com a intenção do filme, ou seja, se o documentário deseja provocar um
impacto visual maior nesse sentido, a depender da temática. Às vezes, a precariedade
técnica pode se apresentar como proposital, o que talvez seja mais incomum em tempos
atuais.
Para uma pesquisa em que não há uma base técnica sobre o conceito de
qualidade no cinema, se constitui um desafio definir de um modo mais detalhado por
que um filme tem mais qualidade que outro. A tarefa é então apontar como de algum
modo determinadas produções se destacaram visualmente em algum sentido que faz
com que estas se aproximem das demandas das indústrias de mídias, sabendo-se que
qualidade técnica constitui-se como um elemento importante.
Em Sítio 53 são exploradas as belas paisagens montanhosas da região onde há
uma história conflituosa envolvendo aquela comunidade que teve seu cemitério
inundado. Além disso, a captação de som explora bem o som das águas e da flauta doce.
O som da natureza é também muito valorizado. Uma câmera é posta debaixo d’água,
para trazer ao espectador mais sensibilidade, sobre os restos mortais que estão ali, o que
atesta a tecnologia a serviço da denúncia em pauta.

Imagem 36 - Frames de Sitio 53
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Fonte: Sitio 53

Em Pupila de mulher, olhar da terra, de forma similar se investe na riqueza das
paisagens, o que não aconteceria se não existisse equipamento que garantisse qualidade
técnica para a produção. O cenário visto da estrada que Moira Millan pega carona, na
região da Província de Chubut, em Corcovado, torna o filme ainda mais atraente.

Imagem 37 -Frames de Pupila de mulher, olhar da terra

Fonte: Filme Pupila de mulher, olhar da terra

Em Quinuera, que trata sobre o cultivo da quinoa na Bolívia, há bela fotografia
por meio de suas paisagens, mas também por meio de seus elementos culturais, como o
cultivo do alimento, que ocupa papel central no documentário.
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Imagem 38 - Frames de Quinuera

Fonte: Filme Quinuera

Em O vôo do azacuán, por sua vez, nota-se também a mesma qualidade
fotográfica, evidenciando a riqueza natural e o equilíbrio dos indígenas na preservação
daquele lugar na Guatemala, que ao mesmo tempo é pobre do ponto de vista
econômico.
Imagem 39 - Frames de O vôo do azacuán

Fonte: Filme O vôo do azacuán
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Em Espantalho, há muita valorização da fotografia por meio do aproveitamento
das belas paisagens e o produtor tira várias fotos, ao mesmo tempo em que elas tornamse planos congelados no filme. A obra também aproveita de tecnologias de animação
para simular o crescimento das sementes, se desenvolvendo e brotando, com aceleração
dos movimentos.

Imagem 40 - Frames de Espantalho. À esquerda: personagem banhando-se no rio. Á direita: crescimento
das sementes com recursos de animação.

Fonte: Filme Espantalho

Em O sítio dos sítios, a paisagem natural é bastante explorada para mostrar a
exploração do lugar por meio da especulação imobiliária. O filme acompanha uma
proposta minimalista que, com a qualidade fotográfica, refletem a qualidade técnica da
obra.
Imagem 41 – Frames de O sítio dos sítios

Fonte: O Sítio dos Sítios

Em Os Olhos da América há igualmente riqueza fotográfica e plástica, cujos
planos têm imagens de paisagens, de lago e natureza, fazendo o documentário se
aproximar das linguagens de pintura e poesia, esta última pelas cartas de America e a
representação de sua voz-over, por meio de uma narradora. Esta proposta reduz o peso
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que traz o documentário das movimentações políticas que resultaram em mortes no
contexto do anarquismo em pauta, expresso nos jornais e retratos.
Imagem 42- Frames de Os Olhos da América

Fonte: Filme Os Olhos da América

Sobre os documentários musicais da sexta edição do DOCTV Latinoamérica, os
documentários analisados A Rosa e o Espinho e No Murmúrio do Vento também
projetaram qualidade de imagens.

Imagem 43 -Frames de No Murmúrio do Vento (à esquerda) e A Rosa e o Espinho (à direita)

Fonte: Filmes No Murmúrio do Vento e A Rosa e o Espinho.

Pode-se dizer que Uma fronteira, todas as fronteiras muito provavelmente
utilizou da tecnologia dos drones, para do alto captar o muro que separa México e
Estados Unidos e imagens do mar. Visto da câmera no alto, o muro chega até dentro do
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mar e vai sendo ampliado e focado pela câmera que vai descendo. A sequência de
planos sugere que o trabalho foi realizado por este tipo de equipamento e não uma grua,
como é o mais comum para movimentação de câmera. O custo de um drone é mais
baixo do que o uso de helicópteros para captação de imagens aéreas ou das gruas
enquanto mobilidade e muitos produtores estão utilizando deste aparato. Além disso, o
drone têm se revelado um equipamento eficiente no sentido da rapidez e seguranças que
aqueles utilizados em métodos tradicionais.
Imagem 44 -Frame de Uma fronteira, todas as fronteiras

Fonte: Filme Uma fronteira, todas as fronteiras

Um ponto a acrescentar é que nem todos os países e seus respectivos filmes
foram citados porque a escrita privilegiou alguns elementos que chamaram atenção em
determinados filmes, como as paisagens naturais ou algo no som que se destacou ou a
plasticidade, mas é possível ver qualidade técnica também em outros filmes com
paisagens urbanas, como em outros abordados em outros tópicos.
Nota-se também que poucos filmes têm baixa qualidade técnica, mas isso pode
ser um fator muito forte para que alguns destes não tenham o reconhecimento e a
visibilidade que mereceriam. O filme Inal Mama, por exemplo, tem uma mensagem
muito contundente, sobre os problemas que ameaçam o cultivo da folha da coca, com
uma denúncia muito expressiva em relação aos Estados Unidos. Porém, não tem a
mesma qualidade técnica, por exemplo, de um documentário produzido sobre o mesmo
assunto, como aquele da Discovery Amazônia Proibida - Na fronteira do tráfico, que
faz outra abordagem econômica sobre um produto cultural que é a coca, tirando-a de
seu contexto cultural e colocando-a na condição do “vale da cocaína”.
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Imagem 45- Frames de Inal Mama (esquerda) e Amazônia Proibida: Na fronteira do tráfico (direita)

Fonte: Filmes Inal Mama e Amazônia Proibida: Na fronteira do tráfico

Identificamos neste tópico o quanto alguns documentários além de trazer uma
mensagem política e social incisiva, também estão se aproximando por meio de sua
qualidade técnica aos documentários de natureza, por meio de recursos de fotografia,
luz e captação de som, aproveitando-se das belas paisagens que a América Latina
oferece.
Foi perceptível que documentários bolivianos como Inal Mama e Uma Banda de
Oruro apresentaram baixa qualidade técnica, mas na última edição, com No Murmúrio
do Vento, além de Quinuera, da quarta, alcançaram qualidade do mesmo patamar dos
filmes de outros países.
Outra observação se refere aos cartazes dos filmes, que chamam atenção pela
criatividade e qualidade das imagens e da arte do design. Mas estes produtos de
comunicação visual só aparecem no catálogo de documentários a partir da quarta edição
do programa, revelando que tal ação de comunicação visual veio a ocorrer com o
amadurecimento do DOCTV Latinoamérica com o passar dos anos.
Figura 6 - Cartazes dos filmes O Segredo da Luz, da quarta edição (esquerda), Desarmamento, da quinta
edição (à direita) e Os Netos do Jazz, sexta edição (abaixo)
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Fonte: DOCTV Latinoamérica

Nos anexos desta tese estão todos os cartazes das três últimas edições.
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CONCLUSÃO

Nesta tese compreendemos que a perspectiva da hibridização cultural favorece
interpretações sobre articulações entre realizadores e instituições no contexto do
programa DOCTV Latinoamérica, assim como o resultado de seus documentários.
Durante os capítulos desta pesquisa, que apontou linhas estratégicas no campo de
produção de documentários latino-americanos para TVs públicas, no âmbito do
DOCTV Latinoamérica, atravessaram seis tendências de recursos desenvolvidos em
torno da política em pauta e seus produtos: hibridização cultural, hibridização nas
indústrias de mídias, resistência, glocalização, proximidade cultural e qualidade.
Todas

as

dimensões

estratégicas

interpretadas

revelam

coesão

nos

procedimentos adotados pelo programa e seus documentários. Também analisamos
contextos antecedentes, como as movimentações no cinema-latino-americano e, em uma
perspectiva voltada para as indústrias de mídias, estratégias da televisão.
Neste domínio, explicamos o desenvolvimento do DOCTV Latinoamérica, antes
mesmo de sua concepção, com a explanação e interpretação do DOCTV Brasil e seu
contexto. Também não deixamos de refletir sobre as articulações de cineastas e
instituições na América Latina, desde os anos 1960, auge do Novo Cinema Latinoamericano, que resultaram na constituição da Rede DOCTV Latinoamérica. Tal exame
foi realizado na ótica da hibridização cultural e dos encontros culturais, entendendo que
são por meio destes compromissos culturais de instituições e de agentes, no sentido de
cultura de produção audiovisual, que acontecem novas ideias que frutificarão em
inovações de políticas e de produções.
Existem culturas políticas e de produções em torno do cinema latino-americano,
que têm como principal referência o Novo Cinema Latino-americano. O que vimos
nesta tese, sobre os produtos do DOCTV Latinoamérica, é que continua em curso a
multiplicidade de possibilidades na esfera de produção documentária da América
Latina.
O que interpretávamos como oposição ao cinema dos Estados Unidos continua
se mostrando como contestação também ao comportamento deste país na região latinoamericana, por meio de temáticas, conteúdos e elementos visuais. Ao mesmo tempo,
este tipo de resistência também se movimenta e ocupa festivais, escolas e plataformas
também “americanas”. A partir disso, afirmamos que há encontros em estruturas de
resistências e suas oposições, traduzidos pelas hibridizações nas indústrias de mídias.
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As jornadas que exploramos neste trabalho, em torno do programa DOCTV
Latinoamérica, não aconteceriam sem as instituições. Por dentro ou por fora da Rede,
estas organizações dão suporte à produção de documentários latino-americanos que,
como vimos, necessita de atenção diante do contexto industrial televisivo,
cinematográfico e da interação entre cinema e TV, como o da Netflix.
O programa DOCTV Latinoamérica não existiria sem a realização da CAACI,
da FNCL, da combinação das TVs públicas e das instituições do audiovisual da região.
Para além da Rede, os documentários do DOCTV Latinoamérica também necessitam
dos festivais e de plataformas como Retina Latina e Pantala CACI, plataformas
alternativas como Guidedoc e empresas multinacionais para sua circulação e mais
visibilidade do público, como Vimeo e Youtube.
Os agentes realizadores passaram também por instituições que resultaram nestes
produtos documentais analisados, como escolas, universidades, centros técnicos,
festivais, televisão, órgãos gestores, entre outras.
A diversidade no DOCTV Latinoamérica tanto no que diz respeito às
instituições envolvidas quanto aos agentes realizadores favorecem as hibridizações e
encontros culturais dentro do programa assim como se reflete nos seus filmes. A
heterogeneidade identificada neste estudo se relaciona especialmente com o fato dos
produtos documentais serem oriundos de diferentes países, mostrando uma América
Latina muito diversa, assim como é seu campo de produção cinematográfica.
A criação do DOCTV Latinoamérica, a partir da experiência do DOCTV Brasil,
demonstra as possibilidades que podem existir na região latino-americana no sentido de
ampliação de políticas e programas que incentivem o audiovisual. Oportunidades que
ocorrem muitas vezes da criatividade coletiva em terrenos de hibridizações e encontros
entre culturas.
Para que este campo floresça, faz-se necessário um conjunto de “esferas
abertas”, ou seja, instituições e agentes dispostos a “se hibridizar” em prol de fortalecer
um determinado segmento, como o gênero documentário da região. “Se hibridizar” seria
não somente nos resultados, ou seja, os produtos, mas nas ações, nas articulações, nos
processos políticos como, por exemplo, duas instituições diferentes como a iberoamericana CAACI, criada em 1989, e a latino-americana FNCL, fundada em 1985.
Além disso, profissionais de diversas escolas de formações e tradições no setor
audiovisual.
Estamos tratando de processos socioculturais de hibridização, gerando novas
estruturas e práticas, a partir de outras que existiam, como nos esclareceu Canclini
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(2005), inferindo que nenhuma delas são puras (até mesmo o DOCTV Brasil foi gerado
a partir de outro programa, o DOC.Brasil, e envolvimento de diversas instituições).
A necessidade de intercâmbios econômicos e culturais, ou seja, de fazer circular
produções documentais neste contexto de indústrias de mídias, muitas vezes
desfavorável a documentários latino-americanos, impulsionou a criação de um
programa. Mesmo não se tratando de uma fusão (o DOCTV Latinoamérica não é
resultado de uma fusão do DOCTV Brasil com outro programa), ocorreu um tipo de
amálgama na concepção do DOCTV Latinoamérica. Isso é visível com o fato da sua
primeira edição ter sido em terras brasileiras e pela sua modelagem.
A política da Rede DOCTV Latinoamérica é híbrida justamente por trabalhar
com as divergências evidenciadas pelas assimetrias entre países da região,
materializadas pelo Fundo DOCTV, do qual nem todos participam. Entretanto, todos os
países contribuem para o repertório multicultural concretizado pelos produtos, os
documentários latino-americanos, que estão se mostrando não somente híbridos em
formas e conteúdos, mas qualificados enquanto reorganizadores deste campo de
produção. Tal reorganização está na expressão de que documentários latino-americanos
não são exclusivamente fechados em seus repertórios de grupos étnicos ou questões
sociais exclusivamente restritas a uma região, considerada às vezes atrasada, mas
dialogam com questões de ordem global. Além disso, tal coletânea está comprovando
uma América Latina repleta de ofertas com propostas que podem surgir como
protótipos ou como produções que estão surgindo de forma semelhante em outras partes
do mundo. Documentários e seus cineastas estão circulando, se movimentando e
migrando, algo que, como discutimos, não é um fenômeno novo, nem no cinema nem
na televisão da América Latina.
Discutimos as hibridizações em diferentes terrenos, televisão e cinema latinoamericanos, enquanto estratégias nas indústrias de mídias. Também observamos, por
meio do suporte de autores, as diferentes possibilidades no documentário latinoamericano, o que foi conferido também nos filmes do DOCTV Latinoamérica, com sua
diversidade estilística, narrativa e estética.
Tanto estudiosos de televisão quanto de cinema e de documentário consideram a
América Latina um lugar referências de aspectos de hibridizações e de propostas
inovadoras. Com a interpretação das hibridizações, conseguimos extrair as
particularidades desta região em seus produtos de mídias, neste universo heterogêneo.
Podemos considerar que o programa DOCTV Latinoamérica tem o potencial de
multiplicar este repertório latino-americano, possibilitando diversificadas criações
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documentais, por meio da liberdade autoral de realizadores de diferentes países. Com
isso, é possível atribuir ao programa uma característica política-cultural do audiovisual
de promover produtos da indústria cultural que não são padronizados, mas com
possibilidades de conformar protótipos de possíveis experiências do documentário
latino-americano.
Em seu conjunto composto por 91 filmes contemporâneos, o DOCTV
Latinoamérica propõe na sua coletânea a aproximação com audiências diversas,
expostas às variadas mudanças e novidades no cenário televisivo e cinematográfico.
Estas mesmas audiências que também estão submetidas às estórias melodramáticas
conformadas pela imposição industrial televisiva por meio das telenovelas como
também às comédias da “sessão da tarde” trazidas de Hollywood.
O que vimos em grande parte dos documentários foram estratégias criativas com
recursos de hibridismo para apresentar as causas das quais os filmes estão engajados.
Por isso, vale dizer que estas formas apresentadas não são restritas a referências
estéticas do passado ou do mundo contemporâneo, mas novas formas criadas para tratar
determinados assuntos, constituindo a fertilidade deste campo de documentários latinoamericanos.
Produtos globais com conteúdos locais. Conteúdos locais alcançando dimensões
globais. Duas frases que expressam o que vimos sobre os filmes, que em suma se
caracterizam como glocalização. Com base nas nossas interpretações sobre o programa
e os documentários do DOCTV Latinoamérica, podemos confirmar que a estratégia da
glocalização nas indústrias de mídias é aplicada pelo programa e seus produtos. Mas
para isso há um processo que vai desde as reuniões da CAACI até os resultados do
programa, os documentários realizados.
Notamos que muitos documentários, ainda que proponham expressar
determinadas realidades locais, não estão separados de contextos globais e, assim, eles
são produtos híbridos, glocalizados, o que os tornam ainda mais identificável para
audiências mais amplas, tanto as latino-americanas nas TVs públicas quanto as de
outras partes do mundo, por meio de suas narrativas e até mesmo espaços de circulação
como plataformas de vídeos e festivais.
Cabe, entretanto, sempre considerarmos as suas necessidades de preservação das
singularidades, nas manifestações de como determinado assunto se aplica para as suas
realidades locais. Assim, consideramos as diferenças e isso indica mais um argumento
que são nas hibridizações que podemos enxergar as alteridades.
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Os filmes estão também abordando sobre valores sociais e humanos, revelando
prismas da sociedade contemporânea e apostando na subjetividade ao mesmo tempo em
que investem na universalidade, tópicos que se revelam como correspondente da
glocalização, pois tocam nos telespectadores não somente por serem deste ou daquele
país, mas por serem audiências humanas.
Vimos que os documentários não estão apegados somente à cultura no sentido
das expressões artísticas ou manifestações dos modos de viver, mas abrangem a cultura
em um sentido mais ecumênico, das práticas humanas, por meio de suas
particularidades universalizantes, possibilitando os interesses das audiências.
Conflitos locais, perspectivas mundiais. Questões existenciais, sentimentos
universais. Enfrentamentos regionais, reflexões planetárias. Músicas que partem do
local, se hibridizam e ganham o mundo. Imigrantes em todo o mundo desigual.
Particularidades coletivas.
Como uma das formas de gerar identificações nas audiências latino-americanas,
percebemos que as estratégias do programa DOCTV Latinoamérica, em seus processos
e produtos, estão articuladas com o conceito de proximidade cultural aplicado nas
indústrias de mídias. Os telespectadores dos documentários podem se identificar com as
narrativas propostas nos filmes, levando em consideração a diversidade cultural da
região.
No sentido do consumo dos documentários, ao ligar a TV que exibe o programa,
as audiências se identificarão de algum modo com as histórias ali contadas, uma vez que
a cultura é mais próxima com a sua e os filmes são produzidos por documentaristas da
mesma região.
Observamos que grande parte dos documentários narra sobre “culturas
nacionais”, o que gera mais ainda proximidade para aqueles dos países pelos quais eles
foram produzidos e, depois, para aqueles que compartilham a mesma região geocultural
e geolinguística.
Como apresentamos vários aspectos da proximidade cultural, como culturas,
língua, música, etnia, religião e etária, além dos cenários compartilhados, as
possibilidades de geração de identificações não apresentam muitas restrições dentro da
América Latina.
Tais esforços já aconteceram desde as articulações entre cineastas e instituições
da região, algumas que culminaram no Fórum Ibero-americano de 1989 e como
consequência na criação da instituição realizadora do DOCTV Latinoamérica, a
CAACI.
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A criação do programa também revela antecedentes de estratégia de
proximidade cultural por meio das concepções de outros DOCTVs, desde o DOCTV
Brasil, quanto o DOCTV CPLP, o pensamento sobre um DOCTV da América Central e,
em um caso nacional concretizado, o DOCTV Colômbia.
No caso do DOCTV Latinoamérica, as instituições do audiovisual pertencentes à
Rede, gestoras e TVs públicas, produtores, jurados e produtos e uma temática proposta,
como foi o caso de “A Música”, dão substância para que a estratégia da proximidade
cultural ganhe corpo e revele um tipo de coerência no programa.
A proximidade cultural consiste não na ideia de uma América Latina com uma
característica própria e única, pelo contrário, está na pluralidade gerada pelos
documentários.
Vale dizer a importância de que os documentários em edições futuras tratem
sobre grupos de imigrantes e migrantes habitando a região latino-americana. Povos
ciganos, italianos, de descendência japonesa, migrantes venezuelanos ou os já retratados
nordestinos do sudeste do Brasil, como no documentário Viramundo (Geraldo Sarno,
1965), entre outros, com o fim de contribuir com a visibilidade da diversidade cultural
que esta região comporta.
Existe uma diversidade de temáticas que ainda podem ser exploradas pela
iniciativa que cobre uma região que compartilha características comuns, ao mesmo
tempo específicas de cada país. A diáspora africana poderia ser um exemplo. No
entanto, o programa DOCTV, com suas limitações de calendário de uma edição a cada
dois anos e com a seleção de apenas um documentário por país, ainda assim consegue
expressar uma América Latina diversa na sua cultura e cumprindo um papel de
produção para TV pública, de preencher a diversidade cultural não muito contemplada
em sistemas comerciais de televisão.
A resistência, enquanto uma estratégia no âmbito do DOCTV Latinoamérica,
passa desde as movimentações no cinema-latino-americano, o documentário na
América Latina, as TVs públicas, a sustentabilidade do programa, a exibição nas TVs
aderentes à Rede, o programa DOCTV Latinoamérica, até os produtos, os filmes.
As articulações políticas na cinematografia latino-americana atuavam como
forma de resistir ao imperialismo em curso, o que gerou diversas orientações de
subversão e inovação. A institucionalização dos espaços cinematográficos deu mais
corpo ao cinema da América Latina, assim como suas produções que traduziam as
experiências estéticas vividas pelos cineastas, como modo de enfrentar a dinâmica
internacional das indústrias de mídias.
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Enquanto as indústrias de comunicação dos Estados Unidos interferem no
mundo, ocupando espaço também nos cinemas, o programa DOCTV nasce como
resistência para situar produções latino-americanas no mercado mundial. Assim como
cineastas no Novo Cinema Latino-americano faziam oposição aos EUA, os
documentários do DOCTV se mostram seguindo a mesma linha conformando então
uma tradição cinematográfica latino-americana de resistência aos Estados Unidos. Não
questionando tanto a estética de produções do imperialismo, mas denunciando em seu
conteúdo as práticas do país em território latino-americano.
Ainda assim, há muitos desafios para a produção audiovisual na região,
principalmente pelas forças do neoliberalismo, que afetam as indústrias nacionais,
expressos no passado e em tempos recentes como indicaram algumas pesquisas.
A resistência também consiste no passado de ditadura que viveu a região latinoamericana, o que apuramos tanto na contextualização dos cinemas, que surgiam na
década de 1960, quanto nos documentários produzidos pelo programa, que ainda
refletem essa parte da história. Mesmo na ditadura ocorreram articulações entre
cineastas como um modo de garantir uma coesão na cinematografia latino-americana.
Coesão esta que podemos atribuir à sinergia que mencionou a coordenadora do
programa DOCTV, uma das suas características de “boa saúde”. Sinergia e coesão
podem ser sinalizações de resistência ou mesmo estratégias desta.
Por outro ângulo, a sinergia e coesão ainda se constituem enquanto desafio numa
linha mais direcionada para a divulgação do programa pelas TVs públicas nas estreias
dos filmes, assim como os horários de exibição dos documentários pelas emissoras. Da
mesma forma, no que diz respeito à distribuição dos produtos, carecendo de uma
sistematização para além das TVs públicas. Onde encontramos estes documentários
latino-americanos?
A resistência consiste então nas criações de plataformas criadas tanto pela
instituição realizadora, a CAACI (Pantalla CACI), quanto pelo projeto parceiro, o
Retina Latina. Nesta configuração, as plataformas Youtube e Vimeo ainda cumprem
uma função de divulgação de parte das obras, denotando a hibridização nas indústrias
de mídias em contextos de resistências.
As plataformas alternativas criadas para fornecer documentários latinoamericanos mostram também que em situação de resistência e de hibridização se
apresentam forças criativas assim como foram aquelas do Novo Cinema Latinoamericano. Isso porque nestas plataformas se contextualizam alguns filmes,
apresentando artigos, entrevistas com produtores e resenhas críticas, algo que não

283

acontece, por exemplo, em plataformas como Netflix, onde existe somente catálogo de
filmes.
Mesmo neste aspecto positivo, ainda existem desafios no programa enquanto
Rede, como mostramos em alguns aspectos das TVs, justificado pela heterogeneidade
de instituições as quais estão geridas. Este dado gerado pela pesquisa também revela as
adversidades no campo das TVs públicas da região, em um sentido macro, ou seja, para
além da Rede DOCTV Latinoamérica, visto que não localizamos uma associação de
TVs públicas do território.
Os problemas expostos sobre as TVs públicas também acabam as configurando
enquanto zonas de resistência. Isso influenciará na difusão das culturas propostas pelo
programa DOCTV Latinoamérica. As TVs públicas já são terrenos relutantes frente ao
cenário industrial televisivo na região latino-americana e às suas problemáticas internas.
Quando elas falham na divulgação das estreias dos filmes e nos horários de exibição
destas obras, acabam afetando a proposta de visibilidade das diferentes culturas da
América Latina. A resistência enquanto estratégia consiste então no fato de que, mesmo
nesta conjuntura, o programa já resiste em seis edições.
O DOCTV Latinoamérica se mostra também enquanto um ponto articulador,
pois cumpre um papel que vai além do compromisso de convocatória, seleção dos
produtores e produção dos documentários, propõe o sentimento de rede entre TVs e
instituições da região. Cabe realçar que o fato destas TVs terem aderido à Rede,
compactuando com as instituições gestoras de seus países e com a CAACI, indica o
interesse na produção documentária e um reconhecimento da importância de uma
América Latina para ser vista dentro da própria região. Manifesta uma ideologia que
remonta ao Novo Cinema Latino-americano, que ainda deve vibrar em alguns gestores
de TV, ao mesmo tempo em que se funde com estratégias econômicas, como o Fundo
do programa. A resistência na Rede está na manutenção da iniciativa mesmo diante das
assimetrias entre os países apoiadores e não apoiadores do Fundo DOCTV.
A proposta articulada com a consciência latino-americanista influencia
logicamente nas produções. Dada uma trajetória cinematográfica e televisiva na região
muito relacionada com o Novo Cinema Latino-americano versus Hollywood e os
embates envolvendo as estruturas de televisão, além dos enfrentamentos do gênero
documental, não seria uma surpresa que os filmes fossem engajados com narrativas de
resistência. Assim, brotaram produções expressivamente denunciativas e envolvidas
socialmente, como as expostas demandas indígenas, críticas aos Estados Unidos e as
diversas causas sociais.
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De modo abrangente, o programa assenta a ideia de promover a produção
cultural dos povos latino-americanos no mercado mundial por meio de suas estratégias e
identificamos que a qualidade é uma delas. Notamos que a iniciativa empreende com a
promoção de documentários de qualidade, por meio de produtores cujas trajetórias já
são qualificadas e hibridizadas com as demandas do mercado mundial de produção.
Além dos produtores, vimos que os jurados também são influentes na qualidade do
produto, a partir das escolhas das propostas, assim como os assessores da oficina de
Narrativa e Realização Documental, que conformam um perfil destes produtos, por
meio de seus conhecimentos técnicos, tanto na narrativa quanto na montagem e
questões de natureza jurídica. Assim, todos estes indivíduos configuram a estrutura
proposta pelo programa, influenciando-a e sendo influenciados por elas, gerando capital
de qualidade na produção documentária latino-americana.
Percebemos que as trajetórias de todos estes profissionais são marcadas por
instituições, que também dão corpo a este terreno de realizações de filmes na América
Latina, especialmente aquelas de formação e de capacitação.
Pensar a qualidade enquanto estratégia é também observar os festivais, que
simbolizam como estes documentários do DOCTV Latinoamérica estão se situando na
produção mundial, pensando que os Festivais na atualidade são pontes para o mercado.
Notamos que tanto festivais nacionais, quanto regionais e territoriais, além dos
internacionais, têm acolhido filmes do programa.
Olhando para dentro da Rede DOCTV Latinoamérica, cabe continuar as
reflexões sobre os desafios de manutenção da qualidade das TVs públicas na América
Latina frente à concorrência das TVs comerciais. As TVs públicas são a porta de
entrada de circulação dos produtos DOCTV.
O programa se mostra engajado com a estratégia da qualidade, apostando tanto
nos recursos humanos quanto nos padrões técnicos de entrega dos documentários às
TVs e nas oficinas realizadas a cada edição. A seleção dos projetos e os produtos finais
também são indicadores das táticas de qualidade que a iniciativa assume há 13 anos.
Ademais, a originalidade das obras são reflexos da liberdade autoral que o programa de
incentivo permite, atribuindo mais qualidade aos seus produtos.
Neste quadro conclusivo, argumentamos que as políticas de incentivo a
documentários latino-americanos devem atuar numa ótica voltada para a articulação
entre instituições diversas, como tem se movido o DOCTV Latinoamérica. Este
movimento deve estar atento às transformações que estão sempre em curso no campo
das indústrias de mídias e isso é possível com o acompanhamento de pesquisas que,

285

mesmo que não abordem especialmente sobre documentários, possam fornecer
fundamentos para interpretação sobre o contexto em que este segmento ocupa no
terreno das indústrias de mídias.
A arena dos documentários latino-americanos voltados para TVs públicas
continua sendo de resistência no sentido de luta para se situar na configuração das
mídias na atualidade. Neste esforço, já notamos a importância das políticas do
audiovisual a exemplo do DOCTV Latinoamérica que possui muitos desafios. Somamse às necessidades de tais políticas, as adaptações às dinâmicas das indústrias de mídias,
o que se constituem com o que entendemos sobre hibridizações de processos, não
somente aos resultados, como criações de plataformas, articulações com profissionais
atuantes no cenário industrial de televisão e de cinema, como jurados e realizadores,
envolvimento com festivais internacionais, adaptações dos realizadores e documentários
com demandas de qualidade técnica, assim como investimento na diversidade autoral e
estilística. Estes aspectos foram apresentados na política do DOCTV Latinoamérica e
aqui evidenciamos para futuros aprimoramentos tanto no programa quanto em outras
desejáveis políticas de incentivo.
Refletimos conceitos de local, global e glocal e notamos que cada vez mais as
produções de mídias estão se hibridizando nestas esferas, seja por meio de realizações
de produtos da Netflix, seja como documentários do DOCTV Latinoamérica, que se
mostraram em diálogo com audiências mais amplas desde a nacional até a global.
Identificamos que tal característica se expressa tanto nos conteúdos dos filmes quanto
nos seus diversos estilos, que estão se mostrando abertos ao gosto de públicos
diferenciados, como aqueles que preferem humor, dramas ou até mesmo histórias de
terror.
O conceito de proximidade cultural nos ajudou a interpretar que o programa
DOCTV Latinoamérica possibilita as identificações das audiências latino-americanas.
Na abordagem da resistência, filmes que trouxeram demandas indígenas despertam o
sentimento de América Latina nos telespectadores, que mesmo não vivendo como a
cultura daqueles, de algum modo se identificam a partir da ancestralidade, o que de
algum modo conecta com parte dos habitantes da região. As críticas aos Estados
Unidos, além de promover identificações globais, pelo fato do país também se
relacionar com outros cantos do mundo, despertam atenção especial à noção de América
Latina.
Para além de questões indígenas e interferências dos EUA, os documentários
mostraram uma América Latina muito diversa e a proximidade cultural se articula com
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a noção de pluralidade cultural da região, pois as audiências podem se identificar com
diversas manifestações e expressões da cultura do território. Notamos que tais
resultados estão relacionados com o desenvolvimento do programa desde a sua
concepção, já que o programa brasileiro que o inspirou também já promovia a ideia de
diversidade cultural, como indica a sua proposta e pesquisas acadêmicas. O fato de ser
selecionada uma proposta de cada país também contribui com o repertório multicultural
desta iniciativa para documentários.
Pode-se dizer que se o DOCTV Latinoamérica fosse um programa permanente,
com mais frequência que seu modelo atual de edições bianuais, poderíamos assistir
documentários toda semana sobre vários países da América Latina, região que
atualmente carece de mais coesão entre si, no sentido da consciência histórica, política e
realidades comuns. Onda de protestos no Chile, Bolívia, Equador, Peru e Colômbia,
numa sequência temporal e às vezes ao mesmo tempo, por exemplo, mostra que os
países da região não são tão isolados como tenta nos convencer a ideia de nação.
Para que o DOCTV Latinoamérica se torne um programa com documentários
exibidos com frequência seria necessário um conjunto de ações envolvendo todas as
instituições do audiovisual e TVs públicas da região, o que se constituiria como um
grande desafio, especialmente nas áreas financeiras e políticas, já que atualmente nem
todos os países contribuem com o Fundo DOCTV. Além disso, a sua modelagem de
seleção, incluindo jurados nacionais e internacionais, está submetida a etapas que
necessitam de períodos para realização. Mas é tal formato que também caracteriza a
qualidade dos seus documentários, produzidos somente após uma oficina de narrativa e
realização documental.
Embora o DOCTV Latinoamérica seja fruto de uma articulação de agentes e
instituições envolvidos com o cinema ibero-americano, assim como frutificaram o
Ibermedia por meio da CAACI, seu desenho institucional é feito de organizações latinoamericanas da cultura e do audiovisual e instabilidades políticas podem afetar a
continuidade do programa em alguns países e, em caso mais grave, o programa em sua
existência. Em uma perspectiva positiva, é possível acreditar que na coesão e sinergia
entre os envolvidos, apesar de cortes orçamentários, como pontuou a última
coordenadora do programa. O fato da realização do programa ser da CAACI, uma
instituição ibero-americana existente desde 1989, também contribui com o sentimento
de uma possível estabilidade do programa.
Vale considerar que cenários instáveis também podem contribuir com novas
forças criativas. Sendo um programa realizado por um conjunto de organismos, de
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características estruturais e jurídicas diversas e com diferentes trajetórias no
audiovisual, materializado pela CAACI, é possível pensar numa tendência de
aprimoramento da iniciativa, por meio das hibridizações e encontros culturais, como
apresentamos nesta tese.
A visibilidade que o programa tende a ganhar em festivais e em suas localidades
também revelam forças locais e globais em atuação capazes de proporcionar sua
ampliação e reconhecimento. Hibridizações como ações e articulações por meio de
processos políticos e de realizadores.
Sendo o programa DOCTV Latinoamérica fruto híbrido do DOCTV Brasil, que
embora tenha sido extinto atuou em algumas edições com êxito, já que alguns filmes
tiveram reconhecimento em festivais internacionais, nos revela a importância de
reconhecer iniciativas exitosas para aplicar em diferentes escalas regionais. Se um
projeto audiovisual é possível em determinada localidade, promovendo proximidade
cultural, podem ser pensados projetos ou mesmo programas numa dimensão mais
ampla, hibridizando com o modelo daquele ao mesmo tempo assumindo contornos
adequados para sua realidade dimensional como também traçando estratégias globais.
Com a criação de programas, a América Latina continua provando que é um
território

prolífero

de

possibilidades

também

nas

produções,

especialmente

documentárias, como observamos no último capítulo deste presente trabalho. A
“fórmula” do DOCTV Latinoamérica permite uma coletânea documental diversa de
conteúdos e de estilos criados e recriados.
Apesar das nossas críticas à televisão comercial, em relação ao tratamento dado
às telenovelas em detrimento do documentário latino-americano, temos que assumir que
o fato da televisão ter se desenvolvido em alguns países conformando um mercado
geocultural na América Latina e possibilitando circulação de profissionais realizadores
nela e no cinema, também pode ter contribuído com a criatividade nos documentários
da região. As múltiplas formas criativas de produções documentais também estão
articuladas com outras tradições no audiovisual, como a ficcionalização do
documentário cubano. Toda essa configuração conforma em um terreno fértil de
possibilidades no documentário latino-americano contemporâneo, para usar as palavras
de Page (2009).
As produções atuais também são frutos de movimentações de cineastas em
outras partes do mundo, como verificamos nas trajetórias destes. No contexto
apresentado, tanto as audiências como o DOCTV Latinoamérica se beneficiam. No caso
dos telespectadores, consomem produtos qualificados em conteúdo e diversidade. Na
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perspectiva do programa, é um dos atributos para seu principal objetivo: situar
documentários latino-americanos no mercado mundial.
Uma próxima edição do DOCTV Latinoamérica já deveria estar em curso, o que
não está ocorrendo. Tendo como parâmetro a convocatória anterior, o concurso já
deveria ter iniciado em março de 2019 e finalizado com a oficialização dos ganhadores
em julho deste mesmo ano, para que a partir de então ocorresse o ciclo de produção e no
ano de 2020 a exibição nas TVs públicas da região. Na revisão desta tese, em junho de
2020, não constava informações sobre a convocatória na página oficial da CAACI e na
página oficial do DOCTV Latinoamérica.
Com a importância que o programa assume para documentários da América
Latina, para as TVs públicas contempladas com produtos diversificados e de qualidade
e para toda a cadeia produtiva de realização destas obras audiovisuais, esperamos que o
programa tenha continuidade e que se amplie para outros países e na quantidade de
documentários.
Como a pesquisa é só um grão de areia no universo do conhecimento,
almejamos que mais estudos se apropriem de iniciativas como o programa DOCTV
Latinoamérica, em outros ângulos exploratórios, como análise focada na Rede DOCTV
Latinoamérica, exame de TVs públicas da América Latina, estudos voltados para a
CAACI, festivais no âmbito da América Latina, trajetórias de cineastas e produtores,
documentários latino-americanos contemporâneos, além de trabalhos voltados para
políticas latino-americanas do audiovisual e no campo da economia, na perspectiva
especialmente de quem produz.
Aspiramos que este trabalho também possa contribuir com pesquisas futuras,
tanto possíveis estudos apontados acima, como sucessivos projetos acadêmicos voltados
para o audiovisual, especialmente no âmbito de políticas para documentários da
América Latina.
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UM PEDAÇO de azul. Título original: Un trozo de azul. Direção: Florence Jaugey.
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A HORA DOS FORNOS. Título original: La hora de los hornos. Direção: Octavio
Getino. Documentário. Argentina. 1968. 264 mi.
ÁLAMO. Direção: John Wayne. Drama/Ação. Estados Unidos. 1960. 3h22min.
AMAZÔNIA. Direção: Thierry Ragobert. Documentário. Brasil/França. 2013.
AMAZÔNIA Proibida: Na rota do tráfico – O Vale da Cocaína. Título original: Secret
Amazon: The Cocaine Valley. Direção: David Beriain. Documentário. Brasil /Estados
Unidos. 2016.
BACURAU. Direção: Kleber Mendonça Filho. Ficção. Brasil. 2019. 2h12 min.
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min.
CRISTINA. Direção: Michele Ohayon. Documentário. EUA. 2016. 39 min.
DEMOCRACIA em vertigem. Direção: Petra Costa. Documentário. Brasil. 2019.
2h3min.
DEUS e o diabo na terra do sol. Direção: Glauber Rocha. Drama. Brasil. 1964. 2h5min.
FRONTERA. Direção: Michael Berry. Drama/Faroeste. EUA. 2014. 1h45 min.
GAGA: five foot two. Direção: Chris Moukarbels. Documentário. Estados Unidos.
2017. 100 min.
HAPPY: você é feliz? Título original: Happy. Direção: Roko Belic. Documentário.
Estados Unidos. 2011. 1h13 min.
KUKULI. Direção: Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama, César Villanueva. Docudrama.
Peru. 1961. 1h3 min.
LAÇOS de família. Direção: Moacyr Góes e Ricardo Waddington. Telenovela. Brasil.
2000. 209 capítulos.
LAERTE-SE. Direção: Eliane Brum. Documentário. Brasil. 2017. 1h40 min.
LA VIDA a la sombra del muro en Mexico. Direção: Juan Paullier, Paul I. Harris e
Kelvin Brown. Documentário. Reino Unido. 2017. 43 min.
NOS CHAMAM guerreiras. Título original: Nos llaman guerreras. Direção: Edwin
Corona Ramos, David Alonso, Jennifer Socorro. Documentário.
Venezuela/EUA/México/Jordânia. 2018.
O CANGACEIRO. Direção: Lima Barreto. Drama. Brasil. 1953. 1h45 min.
OCEANOS de plástico. Título original: Plastic Ocean. Direção: Craig Leeson.
Documentário. Reino Unido. 2016. 1h42 min.
O PESO do silêncio. Título original: The look of silence. Direção: Joshua
Oppenheimer. Documentário. Dinamarca/Indonésia/Noruega/Finlândia/Reino Unido.
2014. 1h43 min.
OS INUNDADOS. Título original: Los inundados. Direção: Fernando Birri. Drama.
Argentina. 1962. 1h 27min.
PASSARINHEIROS. Título original: Birders. Direção: Otilia Portillo Padua.
Documentário. EUA/México. 2019. 37 min.
RASHOMON. Direção: Akira Kurosawa. Drama. Japão. 1950. 1h28min.
ROLLING Thunder Revue: A Bob Dylan Story. Direção: Martin Scorsese.
Documentário. Estados Unidos. 2019. 2h 22min.
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TEODORICO, imperador do sertão. Direção: Eduardo Coutinho. Documentário. Brasil.
1978. 48 min.
TERRA em transe. Direção: Glauber Rocha. Drama. Brasil. 1967. 1h55min
VIDAS secas. Direção: Nelson Pereira dos Santos. Drama. Brasil. 1963. 1h55min.
VIRAMUNDO. Direção: Geraldo Sarno. Documentário. Brasil. 1965. 37 min.
WHAT HAPPENED Miss Simone? Direção: Liz Garbus. Documentário. EUA.
1h41min. 2015

Obras musicais:
EL MAYOR Clasico. El Maiz. Álbum: Exitos del Dembow. República Dominicana.
2019.
CARLOS Garnett. Enchanted Oasis. Álbum: Los Nietos del Jazz. Panamá. 2018.
RAMON Torres. Lamento de Amor. Álbum: Lamento de Amor. República
Dominicana. 20??.
SECRETO, El famoso Biberon. Papa Dios Me Dijo. República Dominicana. 2012.
ZACARIAS Ferreira. Cuanto duele que te vos. Álbum: Quiereme. República
Dominicana. 2005.
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único instituto produtor dos documentários DOCTV Latinoamérica|
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ANEXO B – CONVOCATÓRIA DOCTV LATINOAMÉRICA – VI EDIÇÃO
Asegúrate de revisar la convocatoria correspondiente a tu país, los términos para la postulación
varían en BRASIL, PERÚ y COLOMBIA.

1.

¿Qué es DOCTV?

Es un programa de Fomento a la Producción y Difusión del Documental Latino-americano,
perteneciente a la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de
Iberoamérica CAACI, quienes con las comisiones de cine de 17 países latino-americanos y 21
televisoras públicas conformantes de la Red DOCTVpara esta VI edición, promueven un
concurso de selección de proyectos de documentales para televisión.
De tal modo, DOCTV es una convocatoria sui generis, porque aporta los recursos necesarios
para la completa producción del proyecto documental y garantiza tantas ventanas de exhibición
de los contenidos ganadores como televisoras adheridas a la Red en los 17 países integrantes.
Los países miembros de la Red DOCTV son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica,
Cuba, Guatemala, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico,
República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

2.

Objetivos de DOCTV

DOCTV LATINOAMÉRICA tiene como objetivos generales el estímulo al intercambio cultural y
económico entre los pueblos latino-americanos, la implantación de políticas públicas integradas
de fomento a la producción y teledifusión de documentales en los países de la región y la
difusión de la producción cultural de los pueblos latino-americanos en el mercado mundial.

3.

Funcionamiento del Programa DOCTV LATINOAMÉRICA

El Programa incentiva la producción de un (1) documental por país, cuya AUTORIDAD
AUDIOVISUAL forme parte de la CAACI, haciendo parte de la red del programa. Estos
documentales son distribuidos simultáneamente en una red de TELEVISORAS PÚBLICAS de
esos mismos países.
El Concurso DOCTV LATINOAMÉRICA VI seleccionará un (1) proyecto de documental para
televisión por país, que proponga una visión original a partir de situaciones y manifestaciones
de la diversidad cultural de su territorio, con el eje temático de LA MÚSICA.
Los proyectos, de naturaleza inédita, tendrán una duración de 52 minutos. El concurso ofrecerá
fondos para la producción por un valor de US$ 70.000,00 (setenta mil dólares
estadounidenses) para el proyecto seleccionado. Este valor estará compuesto por la
contribución financiera de US$ 50.000,00 (cincuenta mil dólares estadounidenses) que será
realizada por el Fondo DOCTV, siendo aportados los restantes US$ 20.000,00 (veinte mil
dólares estadounidenses) por la AUTORIDAD AUDIOVISUAL y/o la TV PÚBLICA adherente a
la Red DOCTV.
Como parte del proceso de acompañamiento al desarrollo de cada proyecto, se realizará un
Taller de Narrativa y Realización Documental, de cinco (5) días de duración, en Altos de
Chavón, República Dominicana, para recibir asesoría por parte de tutores especializados.
Una vez realizado, el documental se presentará en la programación de los canales de
televisión pública participantes de la Red DOCTV LATINOAMÉRICA, a través de un programa
de estreno en el período de septiembre a diciembre del 2018. Las TELEVISORAS PÚBLICAS
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participantes de la Red DOCTV programarán una repetición obligatoria del documental en el
período indicado.

4.

Requisitos de Participación

Pueden participar en el concurso personas naturales del país desde el cual se esté aplicando o
residentes que acrediten una residencia mayor a tres (3) años.
Las inscripciones para el concurso se recibirán en el período comprendido entre el 30 de marzo
y el 17 de mayo del 2017. Se deben enviar los requisitos en un único documento PDF a las
Comisiones Nacionales vía correo electrónico (ver contactos al final de éstos requisitos o
consultar en www.doctvlatinoamerica.org), poner en copia el contacto de la UT de DOCTV VI.
No serán aceptadas las propuestas que no entren dentro del eje temático establecido para la VI
Edición: LA MÚSICA. Estas deberán estar relacionadas con el acervo musical del país del
proyecto aplicante.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Completar la ficha de inscripción en la página web de DOCTV y anexarla a la
documentación que recibirá la Comisión Nacional.
Sinopsis (máximo 1 página).
Motivación del Director (máximo 1 página).
Justificación del Proyecto (máximo 2 páginas).
Tratamiento Argumental (máximo 5 páginas).
Propuesta de Realización (máximo 5 páginas).
Plan de Producción y Cronograma (Formato de DOCTV – Anexo 2).
Presupuesto (Formato de DOCTV – Anexo 3).
Biofilmografía del Director. Incluir links hacia trabajos previos.
En caso de extranjería, documentación del autor y del productor que demuestre una
residencia mayor a tres (3) años en el país (ajustable de acuerdo a la regulación de cada
país).
El proyecto deberá ser inscrito por un productor(a) y/o director-productor, sea este una
empresa productora o una persona natural, quien hará parte integral del Contrato de
coproducción que se firmará con la TV PÚBLICA adherente a la Red.

11.1 En caso de que el productor sea una persona natural, presentar:





Fotocopia autenticada del Documento Nacional de Identidad.
Biofilmografía.
Carta
de
Compromiso
en
relación
al
proyecto
documental.
(Anexo 4).
Inscripción como productor unipersonal en el organismo correspondiente (ajustable de
acuerdo a la regulación de cada país. Consultar con su AUTORIDAD AUDIOVISUAL).

11.2 En caso de que el productor sea una empresa productora, presentar:






12.

Hoja de vida de la empresa, incluyendo dirección completa, teléfono de la empresa y
dirección de correo electrónico del responsable.
Copia de la inscripción legal o impositiva.
Fotocopia autenticada del estatuto de la empresa (si corresponde). En caso de que sea
un primer proyecto demostrar que una persona del equipo tiene experiencia.
Fotocopia autenticada del (de los) documentos(s) de identidad del (de los)
representante legal de la productora.
Certificados de cumplimiento fiscal.
Carta de Compromiso en relación al proyecto documental. (Anexo 4).
Fotocopia autenticada del certificado de registro del proyecto o idea, otorgado por la
Dirección Nacional de Derechos de Autor o aquella denominación que este organismo
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reciba en el país o autoridad competente. También se aceptará como certificado de
registro de derechos de autor el comprobante del inicio de trámite.
13.
Autorización por escrito y con firma certificada (por escribano/notario público) en caso
que el proyecto documental utilice obra de terceros. (Anexo 5).
14.
Autorización de uso de imagen de personajes reales y/o de comunidades
imprescindibles para la realización del proyecto de documental. (Anexo 6).
No se admitirán inscripciones de concursantes directamente vinculados a miembros de la
Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica CAACI, a los miembros de
la Unidad Técnica (UT) DOCTV VI; a miembros de la Institución Cinematográfica del país o a
la TELEVISIÓN PÚBLICA del mismo, pudiendo impugnarse la inscripción, en caso que esta
situación se presente, en cualquier fase del concurso. Se entiende como directamente
vinculadas a todas las personas que mantengan una relación laboral, cónyuges o concubinos y
familiares consanguíneos o por afinidad hasta el segundo grado.
En el caso de presentarse algún tipo de relación que manifiesten los miembros de la Comisión
de Selección Nacional o del Jurado Internacional que elegirá a los ganadores, cada país
deberá elegir un jurado suplente, en tal caso.
Se invalidará la inscripción del concursante que esté en situación de mora con la AUTORIDAD
AUDIOVISUAL y/o TV PÚBLICA adherente a la Red DOCTV.
No se aceptarán inscripciones enviadas fuera de los plazos establecidos.

CONTACTOS COMISIONES NACIONALES & UNIDAD DOCTV VI
PAÍS

CONTACTO

DOCTV VI

aplicacion@doctvlatinoamerica.org

ARGENTINA

doctv6edicion@incaa.gob.ar

BOLIVIA

esther.lopez@conacinebolivia.com.bo

BRASIL

intercambio.sav@cultura.gov.br
doctvla-6@ebc.com.br

COLOMBIA

convocatoriasdoctv@mincultura.gov.co

COSTA RICA

lmolina@centrodecine.go.cr

CUBA

cubadoctv@gmail.com

GUATEMALA

unidaddecinemcd@gmail.com

ECUADOR

monica.loyola@cncine.gob.ec

MÉXICO

doctvmexico@imcine.gob.mx

NICARAGUA

convocatoriadtvla@cinemateca.gob.ni

PANAMÁ

ivan.mejia@mici.gob.pa

PARAGUAY

doctvparaguaysnc@gmail.com

PERÚ

concursoscine@cultura.gob.pe

PUERTO RICO

joanne.ambert@puertoricofilm.pr.gov
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5.

REPÚBLICA DOMINICANA

formacion@dgcine.gob.do.

URUGUAY

proyectosicau@gmail.com

VENEZUELA

desarrollocinematografico@cnac.gob.ve

Proceso de Selección

Se considerarán y analizarán todos los proyectos de documental inscritos que cumplan con los
requisitos de participación.
La Comisión de Selección Nacional estará formada por dos (2) miembros designados por la
AUTORIDAD AUDIOVISUAL y/o TV PÚBLICA adherente a la Red DOCTV.
La evaluación de los proyectos de documental se realizará en 2 etapas:


La primera etapa en donde todas las postulaciones de cada país serán evaluadas por
la Comisión de Selección Nacional, la misma designará a 3 finalistas.
La segunda etapa, en donde 3 proyectos finalistas de cada país serán evaluados por
un Jurado Internacional y de donde se seleccionará a un proyecto ganador por país.
La divulgación del proyecto de documental ganador del concurso por cada país se
realizará el día 1 de julio de 2017.




6.

EVENTO

FECHA

Apertura y cierre del concurso

30 de marzo al 17 de mayo de 2017

Verificación de requisitos por parte del Polo Nacional

18 al 20 de mayo del 2017

Evaluación de proyectos por la Comisión de Selección
Nacional

22 de mayo al 5 de junio de 2017

Selección de finalistas por la Comisión de Selección
Nacional

5 de junio de 2017

Evaluación del Jurado Internacional

7 al 27 de junio de 2017

Sesiones de Pitch para selección final

29 y 30 de junio de 2017

Oficialización de ganadores

1 de julio de 2017

7.





Cronograma General Convocatoria DOCTV LATINOAMÉRICA VI

Criterios de Selección
Creatividad en el abordaje del tema de La Música.
Reflejo de la identidad nacional del proyecto en la justificación de la propuesta.
Coherencia con el planteamiento integral del proyecto en lo creativo (narrativo,
temático, audiovisual) y la producción del mismo.
Viabilidad de realización en los términos del reglamento: autorización de cesión de
derechos de autor, autorización del uso de imagen, cronograma y presupuesto.
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8.

Compromisos a Cumplir de los Proyectos Seleccionados

El proyecto documental seleccionado se tendrá que realizar obligatoriamente en un plazo
máximo de diez (10) meses a partir del primer desembolso de los recursos financieros de
producción, plazo que será monitoreado por los Polos Nacionales y la UT DOCTV VI.
La estructura del Contrato de concesión de la ayuda determinará la división de los derechos
patrimoniales.
Los recursos de producción se desembolsan de la siguiente manera:




El 60% en la firma del Contrato.
El 30% en el comienzo de la etapa de edición.
El 10% en la entrega del documental, previa revisión y aprobación de la UT DOCTV VI.

El productor o casa productora responsable deberá presentar el certificado bancario de una
cuenta corriente en el lugar de residencia del autor o empresa productora responsable del
proyecto del documental seleccionado.
El aporte de responsabilidad de la AUTORIDAD AUDIOVISUAL y/o la TV PÚBLICA se
concretará a través de recursos financieros y/o el suministro de equipos de captación en FULL
HD o isla de edición y finalización no-lineal, u otros materiales de producción.
La forma en que se compondrá tal distribución será definida conjuntamente por la AUTORIDAD
AUDIOVISUAL y la TV PÚBLICA, con base en las exigencias técnicas del proyecto de
documental seleccionado.
Corresponderá a la Coordinación Ejecutiva de DOCTV y a la Conferencia de Autoridades
Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica CAACI, ser los árbitros en casos de
cuestionamiento sobre la viabilidad técnica de la forma de contribución definida por la
AUTORIDAD AUDIOVISUAL y la TV PÚBLICA.
Oportunamente, la CAACI pondrá a disposición de los aspirantes que resulten favorecidos en
el proceso de selección de la VI convocatoria del Programa DOCTV LATINOAMÉRICA, el
modelo de contrato que establecerá todo lo relativo al otorgamiento del aporte, así como los
derechos y obligaciones de las Partes.

9.







Requisitos de Entrega del Documental
Los Equipos de Captación deberán ser 1920X1080.
Los Documentales deberán ser entregados en .mov con Codec AppleProRes 422 HQ
en su frecuencia original de Grabación (24, 23, 98, 25, 29, 97) y cumpliendo con los niveles
de video Rec 709 ó BT.709 que estandariza el formato de televisión de alta definición y
tiene una relación de aspecto (panorámica) 16:9.
La codificación Rec.709 que utiliza los niveles de referencia SMPTE, (también
denominado “studio-swing”, legal-range, narrow-range), los niveles de Referencia no
pueden sobrepasar el blanco en 700mv y los del Negro en 0 mv.
Los Niveles de Audio deben estar en la Normativa EBUR128 o A/85 a 24Bits 48Hz y el
Loudness Level debe ser -23.0 LUFS.
Los Stems de Audio deberán incluir Diálogos, Narración, Músicas, Efectos, todo ellos
en pistas separadas y la mezcla final tanto 5.1 como 2.0.

Se considerará concluido el documental, entregando a la UT DOCTV VI, además del
documental con los estándares técnicos arriba mencionados, los siguientes productos en un
disco duro externo:
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Archivo en formato mencionado más arriba, que contenga entre tres (3) a cinco (5)
minutos de imágenes seleccionadas para la creación de avisos o anuncios de divulgación
del documental en la televisión.

Documentos:







Archivo de word conteniendo sugerencia de los time codes de entrada y salida para la
división de la obra en 2 bloques y en 3 bloques.
Archivo de word y archivo .SRT conteniendo la lista de diálogos íntegra de la obra que
incluya narración, transcripción de diálogos y generadores de caracteres en su idioma
original, con indicación de time codes de entrada y salida.
Planilla musical de la obra con indicación en minutos y segundos de entrada y salida de
los fragmentos musicales.
Declaración de Responsabilidad sobre Uso de Obra de Terceros, uso de imagen, uso
de música y cualquier otro objeto sujeto a derechos, conjuntamente con todas las copias
de las autorizaciones de cesión de derechos para todos los territorios en los cuales será
emitido el documental por la Red DOCTV LATINOAMÉRICA.
Certificado de Control de Calidad emitido por la TV PÚBLICA.

Material Publicitario:









10.

Afiche promocional (con calidad de impresión).
Diez (10) fotos de divulgación del documental con definición de 300 DPI, tamaño 13 X
18 cm, estándar CMYK.
Una (1) foto del autor en archivo JPEG, con definición de 300 DPI, tamaño 13 X 18 cm,
estándar CMYK.
Una (1) sinopsis del documental para ser utilizado para divulgación y medios de
comunicación (máx. 120 caracteres).
Una (1) nota del director que dé cuenta del proceso de realización del documental
(máx. una (1) cuartilla)
Ficha técnica completa del documental.
Biofilmografía del autor y del productor o la casa productora (máx. 3200 caracteres).
Recepción y aprobación por parte de la UT de DOCTV VI del coste final de la
producción y los gastos efectuados por el productor, contabilidad certificada por un
contador experto independiente de la casa productora.

De las Disposiciones Generales:

1.

La inscripción del concursante implica la previa y total aceptación con las disposiciones
de este Reglamento.
2.
Los casos omisos los solucionará la Coordinación Ejecutiva del DOCTV
LATINOAMÉRICA VI y la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas
de Iberoamérica CAACI.
3.
La supervisión general del Concurso, en todas sus fases de realización, es
responsabilidad de la Coordinación Ejecutiva del DOCTV LATINOAMÉRICA VI,
Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica CAACI, de
la AUTORIDAD AUDIOVISUAL y la TV PÚBLICA de cada país de la Red.

Programa DOCTV LATINOAMÉRICA

Manoel Rangel
Secretario Ejecutivo de la Cinematografía Iberoamericana
CAACI
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ANEXO C – PERGUNTAS FREQUENTES – DOCTV LATINOAMÉRICA VI
EDIÇÃO

PREGUNTAS FRECUENTES
1- ¿Una misma Empresa puede presentar más de un proyecto?
Sí, pero solo uno pasaría a la selección nacional que se envía al jurado internacional.
2- ¿Un mismo productor puede presentar más de un proyecto?
Sí, pero solo uno pasaría a la selección nacional que se envía al jurado internacional.
3- ¿La misma persona puede ser director y productor?
Sí.
4- ¿Pueden ser dos directores para un mismo proyecto?
Sí.
5- ¿Uno de los directores puede ser extranjero sin residencia de 3 años?
No.
6- ¿Se puede presentar una persona que en el momento de desarrollar el
proyecto ya tendrá sus 3 años de residencia, pero no así en el cierre de la
convocatoria?
No.
7- ¿Si el productor es del país por el que aplica y el director no, es válido el
proyecto y viceversa?
El director y el productor deben ser del país por el que aplican o tener 3 años de
residencia como lo especifica la convocatoria.
8- ¿Se puede presentar un proyecto cuyo equipo técnico sea del país por el que
aplican pero la historia se desarrolla en otro país?
Eso es decisión de la comisión de selección nacional de cada país. No obstante, de
permitirse la realización del proyecto en otro país, tendría que tratar el tema de la
música en referencia al país por el cual se aplica. Recordar que un fuerte objetivo del
programa, es mostrar la identidad de las regiones participantes.
9- ¿Un proyecto que esté buscando financiación o que ya tenga financiación
previa puede aplicar a DOCTV?
Sí, siempre y cuando dicha financiación o acuerdos previos no impidan que el proyecto
cumpla los compromisos que establece el programa DOCTV Latinoamérica. Esto no
será negociable y de ocurrir, se le retirarían los fondos al proyecto seleccionado y
pasarían al proyecto que quedara segundo en la selección nacional.
10- ¿En un único PDF deben de estar contenidos todos los puntos del 1 al 14
que se mencionan en la convocatoria junto con los anexos, o los anexos pueden
enviarse en archivos individuales?
Los anexos pueden ser enviados en archivos individuales.
11- ¿Se puede hacer un corte del proyecto mayor a 52 minutos?
Se aplica con un proyecto de 52 minutos de duración y el presupuesto entregado por
el programa es directamente para ese corte. Posterior a la entrega a DOCTV, la
producción puede agenciarse un corte más largo para otros fines.
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12- ¿Los pitchs ante los jurados internacionales quién los defiende: productor,
director, ambos?
Ambos o el director.
13- ¿En el caso de Cuba, los pitchs cómo serían, considerando que un skype es
poco viable?
La Comisión Nacional se encargará de hacer un reporte para enviar a los jurados
internacionales, los cuales tendrán que definir en función del proyecto escrito y de
dicho reporte.
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ANEXO D– PLANILHA PLANO DE PRODUÇÃO DOCTV LATINOAMÉRICA

ANEXO 2
PLAN DE PRODUCCIÓN Y CRONOGRAMA
PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y TELEDIFUSIÓN DEL DOCUMENTAL
DOCTV LATINOAMÉRICA VI

PROYECTO:

Nota: El Plan de Producción debe llevarse a cabo entre Septiembre 2017 y Junio de 2018.
Favor detallar todas las acciones necesarias para cada etapa. Puede aumentar las filas de la planilla de ser necesario.

Etapa

Fecha de Inicio

Duración

Descripción
de las acciones

Valor

Desarrollo
Producción
Postproducción
Total

10 meses

USD $ 70.000
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ANEXO E – CARTA DE COMPROMISSO DO PRODUTOR OU CASA
PRODUTORA
PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y TELEDIFUSIÓN DEL
DOCUMENTAL DOCTV LATINOAMÉRICA VI
2017-2018
Anexo 4
Carta de compromiso del productor o casa productora
Yo, [nombre persona natural o representante legal de casa productora], identificado con
[identificación o identificación casa productora], obrando en mi propio nombre y
representación legal, manifiesto mi compromiso de participar como productor [o casa
productora] del proyecto [nombre del proyecto que se presenta a la convocatoria] dirigido por
[nombre del autor/director].
Se expide esta carta de compromiso con destino a la Convocatoria del Programa de Fomento a
la Producción y Teledifusión del Documental Latino-americano DOCTV LATINOAMÉRICA
VI.
[Ciudad y fecha]
[Firma]
[Nombre]
[Identificación]
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ANEXO F - CONTRATO DE UMA PRODUTORA BRASILEIRA COM O
DOCTV LATINOAMÉRICA
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ANEXO G – CARTAZES QUARTA EDIÇÃO DOCTV LATINOAMÉRICA
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ANEXO H – CARTAZES DA QUINTA EDIÇÃO DOCTV LATINOAMÉRICA
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ANEXO I – CARTAZES SEXTA EDIÇÃO DOCTV LATINOAMÉRICA
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ANEXO J – ATA DA CAACI – 2005 – CRIAÇÃO DO DOCTV
LATINOAMÉRICA
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