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Memórias de uma árvore empassarinhada: 
formação e extensão no CachoeiraDoc

Ana Rosa Marques

Uma das imagens mais emblemáticas do CachoeiraDoc é a foto de uma sessão 

de cinema em praça pública na qual se destaca uma frondosa árvore. Seus ga-

lhos projetam-se na tela e sua sombra acolhe os espectadores. As raízes que a 

prendem à terra também alteram o nível das pedras que a circundam. Tem algo 

de árvore no festival. Suas ações, desde que foi criado, fincaram o projeto no 

Recôncavo. O Recôncavo o nutriu e por ele foi nutrido. O fato de nascer e flo-

rescer numa universidade fertilizou o CachoeiraDoc para ser campo de ensino, 

pesquisa e extensão. Toda árvore que se preze precisa de passarinhos. Os nossos 

são os estudantes. E é com o foco e a voz deles que contamos uma parte da nossa 

história, pois com eles contamos para germinar.

Quando iniciamos, em 2010, o cinema mais próximo se situava a 116 quilô-

metros de distância.1 O primeiro objetivo era então fazer os filmes aportarem em 

Cachoeira, expandir a circunscrita rota por onde fluíam e firmar nossa pequena, 

mas histórica cidade como um lugar em que se celebra o documentário. “O co-

ração do CachoeiraDoc são os filmes”, disse uma vez o cineasta Vincent Carelli, 

referência de luta e vida para o festival. Ao longo de suas oito edições, foram 

exibidos cerca de 350 filmes dos mais diferentes autores, estilos, temas e origens. 

Aqui o cinema de grandes mestres, a exemplo de Agnés Varda, Avi Mograbi, Jia 

Zhang Ke e Eduardo Coutinho conviveu com as obras de cineastas infelizmente 

menos conhecidos, mas que persistem produzindo imagens e sons, seja no meio 

da mata ou nas periferias das cidades brasileiras, como o realizador indígena 

Alberto Alvares e Lincoln Péricles, nascido no Capão Redondo.

1 Até aquele momento a cidade não contava com um cinema. O festival acontecia no auditório do Centro 
de Artes, Humanidades e Letras (CAHL). Apenas em 2014 foi inaugurado o Cine Theatro Cachoeirano 
e desde então é onde o evento se realiza.
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Foram esses filmes e os debates ensejados por eles que primeiramente con-

quistaram os estudantes, como Áquila Jamile. A jovem conheceu o festival em 

sua primeira edição quando ainda morava na distante Vitória da Conquista e 

depois disso resolveu trocar sua cidade natal por Cachoeira e cursar cinema na 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB):

O Cachoeiradoc foi responsável pelo meu contato inicial com ses-

sões de cinema documentário e discussões sobre o campo. Lembro 

de ter sido muito tocada pelos filmes Corumbiara (2009) de Vincent 

Carelli e Atrás da porta (2010) de Vladimir Seixas. Um sobre povos 

indígenas, outro sobre povos sem teto e ocupações de prédios públi-

cos abandonados. Ambos com forte apelo social. (ALVES, 2019, p. 15)

Com o tempo, algumas dessas alunas e alunos transitaram da plateia para 

a produção, a mobilização, a cobertura escrita ou audiovisual, a programação, 

o Júri Jovem e as oficinas, fazendo do CachoeiraDoc um espaço de formação 

que também é formado por estudantes. Desde sua segunda edição, alunos de 

semestres mais avançados vêm participando da equipe de seleção dos filmes e, 

progressivamente, da curadoria. Só nas mostras competitivas são mais de qua-

trocentos filmes inscritos a cada ano. Milhares de imagens e sons vêm de diver-

sos cantos do país, produzidos por pessoas das mais diferentes origens e pers-

pectivas. É, portanto, uma oportunidade de conhecer múltiplas formas de ver, 

pensar, criar e mostrar.

O processo de visionamento, debate, seleção e programação é exaustivo, po-

rém revelador, exige enxergar o potencial de cada obra, relacioná-la às demais 

e encontrar para ela um lugar e um papel. Com os filmes e discussões entre a 

equipe curatorial, aprofundamos nossa capacidade de apreender, compreender 

e discutir sobre cinema, o mundo e nós mesmos. Flora Braga participou dessa 

experiência durante três anos como curadora:

Após a difícil escolha, processo que inevitavelmente deixou muitos 

filmes de grande valor fora do festival, entendi no que na realidade 

constitui o ato de curar: reunir uma série de filmes de forma que dia-

loguem e fortaleçam-se entre si em suas potencialidades, daí a impor-

tância enorme também da organização dos programas, ação que num 

espaço de visibilidade e discussão requer tanta sensibilidade quan-

to consciência com relação ao gesto concreto em que essas escolhas 
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consistem […] Compartilhar e debater as ideias expressas nos filmes 

fez com que eu compreendesse o que pra mim se tornaria a verdadeira 

razão de estar cursando Cinema, de querer fazer Cinema e finalmente 

encontrar um pouco o meu papel nesse cenário. (BRAGA, 2017, p. 11)

Se à nossa tela também chegaram filmes consagrados em outros circui-

tos, feitos por cineastas reconhecidos, com o passar dos anos fomos arriscan-

do desenhar um perfil curatorial próprio, mais próximo das questões urgentes 

do nosso tempo e atento às novas vozes discursivas. O professor e pesquisador 

César Guimarães, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), avalia que 

o CachoeiraDoc

Coloca pro cinema a necessidade do cinema ser discutido numa re-

lação com a vida social, ultrapassando um certo universo da crítica, 

da cinefilia, de uma certa maneira da análise fílmica, de como ela 

é desenvolvida no âmbito das universidades, no âmbito das nossas 

pesquisas. (BATE-PAPO…, 2017)

Isso faz com que o festival encontre um lugar “muito singular”, diz seu co-

lega da UFMG André Brasil, pois “há uma curadoria que tenta escapar de certos 

vícios de certas escolhas. Portanto arejada e aberta a novos filmes, novos direto-

res” (BATE-PAPO…, 2017a). Tal direcionamento exige questionar ou confrontar 

alguns padrões de valoração já arraigados na academia e no universo da crítica 

especializada, o que para estudantes como Evandro Freitas revolucionou sua 

forma de ver e pensar os filmes.

O CachoeiraDoc deu uma certa guinada quando me mostrou o cinema também 

como uma relação. Eu fui reeducando o meu olhar, não apenas para o aspecto for-

mal do filme, mas pensando o cinema relacionado com o mundo. Ver filmes ligados 

às certas urgências do mundo, não que possamos reduzir a experiência que a gente 

teve na curadoria a categorias, mas foi muito importante encontrar realizadores 

que não estavam dentro de um circuito já consagrado. Para mim esses filmes repre-

sentam outra experiência. Talvez porque eles traziam pra gente questões que esta-

mos vivendo, questões tão urgentes da realidade. O CachoeiraDoc foi uma forma de 

entrar nesse cinema tão contemporâneo. (Informação verbal)2

2 Evandro Freitas, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/Feira de Santana, 12 de maio de 
2019.
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Em 2020, cumprindo uma década de festival e um hiato de dois anos sem 

realização do evento, o CachoeiraDoc ensaia um novo ciclo, incluindo aí a refor-

mulação de sua equipe curatorial, composta sem as coordenadoras, mas ainda 

por egressos da UFRB e com a assistência de alunos do curso de Cinema.3 Assim, 

se o grupo é oxigenado com a participação de pessoas de outras localidades, 

perspectivas e histórias de vida, mantém-se a curadoria como um espaço de for-

mação, agora diversificado pelos novos colaboradores. O vínculo com um cine-

ma comprometido com o mundo continua e avança a partir de uma convocação 

aos curadores para “tramar futuros” com o próprio cinema.

No entanto, o convite inicialmente lançado à equipe curatorial bem como o 

trabalho dos curadores são fortemente impactados pela chegada e dissemina-

ção do coronavírus pelo país. Como ver os filmes quando os olhos testemunham 

a maior pandemia do século? Diante dos imperativos de isolamento e distan-

ciamento social para controlar o vírus e a doença, como programar um festival 

marcadamente constituído por encontros e presenças? Como pensar um futuro 

quando o presente está suspenso?

Provocados pelos questionamentos e circunstâncias, os curadores contribuí-

ram para construir não um festival, mas o que chamamos de “Festival Impossível, 

Curadoria Provisória”, uma experiência com filmes, textos e debates on-line,4 

para pensar/repensar a vida, o cinema e o próprio entendimento da curadoria. O 

ato de curar, tal como definido por Flora Braga, em 2017, já não dava conta de ser o 

mesmo no mundo pandêmico de 2020 e ganha novas acepções, como a de cuidar 

do(s) outro(s) e também de si (com os filmes). Conforme Alex Antônio:

Na maioria das vezes, esses filmes acabam nos curando mais do que a gente cura 

eles, eles terminam curando nossas feridas. Trindade5 me fez refletir como a gen-

te olha para o outro, como a gente cuida do outro quando esse outro está longe de 

nossa vivência. […] Nessa curadoria fiquei me debatendo com essas questões de que 

forma a gente olha o outro e a questão da ética da curadoria. (Informação verbal)6

3 A equipe curatorial em 2020 foi composta por Álex Antônio, Evelyn Sacramento, Fábio Rodrigues, Kênia 
Freitas, Otávio Conceição, Patrícia Mourão, Ramayana Lira e Rayanne Layssa.

4 Os textos e debates estão disponíveis em: http://www.cachoeiradoc.com.br/festivalimpossivel.

5 Filme selecionado por Alex Antônio para o Festival Impossível, Curadoria Provisória (direção: Rodrigo 
Meireles).

6 Alex Antônio, 2020.
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Para seu colega Otávio Conceição, apesar do contexto atravessado pelo 

medo, pela angústia e pela espera, essa ação curatorial lhe trouxe algum otimis-

mo em relação ao futuro ao se deparar com filmes que narram as perspectivas de 

sujeitos apagados ou estereotipados pelas narrativas hegemônicas “O processo 

de cura vem do entendimento que somos pessoas finitas e que tudo é mutável: a 

única verdade que persiste é a mudança”. (CONCEIÇÃO, 2020)

Se esse modo de pensar o cinema engajado no mundo contribuiu para ali-

mentar sensibilidades de estudantes como Alex e Otávio, também foi nutrida 

por eles. Alex e Otávio fazem parte do cerca de 83% do alunado declaradamente 

negro/pardo da UFRB,7 instituição que desde sua origem adota a política de co-

tas e desenvolve um programa de auxílio à permanência dos estudantes. Daqui 

saíram cineastas que hoje figuram entre os principais jovens nomes do cinema 

negro brasileiro, como Larissa Fulana de Tal, Thamires Vieira, Glenda Nicácio e 

David Aynan.

A representatividade negra, como também feminina, na curadoria e no júri 

ajudou a apontar questões e firmar posturas que delinearam os contornos estéti-

cos e políticos do festival, destacando-o entre os demais eventos cinematográfi-

cos.8 Para Martins, o aumento de curadores e curadoras negras, por sua vez, pode 

contribuir para formar um público mais sensível ao cinema negro.

Esses curadores podem ajudar a introduzir filmes de realizadores ne-

gros na programação dos festivais sem que seja em sessões voltadas 

especificamente para a questão de raça. Isso faz com que mais e dife-

rentes pessoas assistam aos filmes e também coloca o cinema negro 

numa outra posição, atentando mais para suas questões fílmicas e 

não só para o recorte. (MARTINS, 2018)

Assim, diversos realizadores negros têm participado do festival, como Safira 

Moreira, Yasmin Thainá e Vinícius Silva, com obras que fogem dos clichês 

das representações da negritude. São presenças que inspiram e encorajam os 

7 Dados do Perfil dos Estudantes de Graduação publicado em outubro de 2018. Disponível em https://
issuu.com/ufrb/docs/portfolio-ufrb-digital

8 Conforme estudo realizado pela pesquisadora Cleissa Regina Martins, “O CachoeiraDoc foi o respon-
sável por grande parte da participação de pretos e pardos, tanto na curadoria geral quanto no corpo de 
jurados oficial”. (MARTINS, 2018)

https://issuu.com/ufrb/docs/portfolio-ufrb-digital
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estudantes a contarem suas histórias de uma maneira muito própria, a exemplo 

de Erica Sansil. Negra e oriunda do subúrbio carioca, ela se incomodava com a 

predominância de homens brancos e de classes mais abastadas na condução de 

narrativas sobre universos que não viviam

Os jovens negros, moradores de favela, baixa escolaridade, que mor-

riam em decorrência da violência, representavam os jovens que vi-

viam à minha volta, eram os meus amigos, primos e conhecidos. Me 

assustei ao concluir que nossos corpos negros eram apenas objeto de 

trabalho de cineastas brancos, de classe média. Neste momento, tive 

a certeza que eu precisava fazer documentário. Que nosso ponto de 

vista deveria ser apresentado. (SANSIL, 2017, p. 21)

Erica levou para o seu trabalho de conclusão de curso (TCC) um tema que 

não só conhecia intensamente como admirava: o baile funk. Em Esperando o 

sábado (14 min, 2017), ela aborda a vivência de algumas funkeiras e suas relações 

com o preconceito. As personagens compartilham seus espaços de trabalho, seus 

trajetos e suas diversões. O filme combina dispositivos de encenação e fabulação 

que estimularam os processos de afirmação das subjetividades das personagens.

Caçula de uma mulher que teve que passar muita roupa para criar os seis 

filhos sozinha, Erica é a primeira de sua família a ingressar numa universidade. 

Formada, voltou para perto da mãe no Rio. O seu TCC tornou-se o passaporte 

para começar a sua inserção no mercado. O curta foi finalizado na produtora 

de Vladimir Seixas, cineasta que conheceu quando participou do Júri Jovem no 

CachoeiraDoc, em 2016. Do apoio para a edição do filme veio o convite para tra-

balhar nas realizações da produtora, com a qual colabora até hoje.

Encontros como o de Erica e Vladimir não foram raros no festival. É possível 

que o ambiente acolhedor do evento e a reduzida dimensão da cidade favoreçam 

a aproximação entre as pessoas. São trocas que começam na sala de cinema, con-

tinuam nos bares e festas e são retomadas nos cursos ou palestras. Os diálogos 

entabulados no CachoeiraDoc têm se mostrado proveitosos para anfitriões e vi-

sitantes.

Todas as exibições de filmes são seguidas de debates entre público e ci-

neastas com a participação de mediadores. Esses momentos oferecem o acesso 

a informações e reflexões muito importantes para a formação dos estudantes. 
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Conhecer o trajeto de criação dos filmes permite-lhes adentrar não apenas no 

pensamento dos realizadores, mas inteirar-se sobre os desafios, indagações, 

dilemas e lampejos que esculpem a forma final do filme, questões muito im-

portantes do ponto de vista pedagógico, contudo ainda pouco documentadas e 

analisadas pelos estudos de cinema no Brasil que se concentram muito mais nos 

procedimentos e efeitos de uma obra acabada do que nos processos criativos. Ao 

mesmo tempo, a abertura e o incentivo que se dá para a participação da plateia 

possibilita que os estudantes exercitem publicamente a análise e a crítica cine-

matográficas.

A qualidade nos debates também está relacionada à própria experiência do 

corpo docente e discente da UFRB em diversas atividades de exibição e ao in-

vestimento na formação de plateia, entre outros fatores. Em sua última edição, 

o festival recebeu, na mediação dos debates, a contribuição dos estudantes par-

ticipantes da curadoria e de pesquisadores ou professores de outras universi-

dades, amplificando o intercâmbio com outras instituições. Mesas, palestras e 

conferências têm se configurado como espaços importantes para a discussão de 

ideias e apresentação de pesquisas sobre temas fundamentais na arte, cultura e 

política do documentário. Nessas atividades, os estudantes entram em contato 

com os autores que só conheciam pelas obras que viam ou liam em sala de aula.

Outra importante atividade pedagógica é a cobertura audiovisual que, com o 

passar dos anos, começou a ser coordenada por formandos ou formados no cur-

so de Cinema da UFRB. Os jovens se responsabilizam pela produção e difusão de 

todas as imagens e sons do evento, o que se configura como um intenso labora-

tório de práticas de pesquisa, roteiro, filmagem e edição. As vinhetas produzidas 

por eles e pelo professor do curso Danilo Scaldaferri se tornaram indispensáveis 

para a divulgação do festival.

Coordenar essa equipe era a única coisa que Laís Lima ainda não tinha feito 

no evento, quando assumiu a tarefa em 2017. Ela diz que aproveitou tudo o que 

podia do CachoeiraDoc, foi de lanterninha à curadora e fez todos os cursos, a 

exemplo do de montagem, ministrado por Marcelo Pedroso. O curso foi funda-

mental para Laís orientar seus estudos. Ela levou o filme do cineasta pernam-

bucano e o que aprendeu com ele para o seu TCC e aprofundou a reflexão no 

mestrado realizado na Universidade Federal de São Carlos.

A cada ano o festival convida um especialista de alguma área para minis-

trar cursos com foco no documentário. Por aqui já passaram, além de Pedroso, 
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os cineastas Vincent Carelli, Geraldo Sarno, Aly Muritiba, Rafael Urban, Larissa 

Figueiredo e Ernesto Carvalho; a montadora Cristina Amaral; e os diretores de 

som Nicolas Hallet e Simone Dourado, entre outros. Com vagas gratuitas, os cur-

sos visam contribuir com a formação continuada de estudantes e profissionais 

da área e têm atraido pessoas de diversas partes do país.

A imersão afetiva no documentário se inicia na própria graduação em 

Cinema da UFRB, na qual há pelo menos quatro disciplinas ligadas ao gênero na 

grade curricular. É na sala de aula que os alunos aprendem a olhar a riqueza da 

tradição documental e sua constante renovação. Raí Gandra Moreira, que orga-

nizou uma mostra de curtas LGBT como projeto de conclusão de curso e parti-

cipou do festival como membro do Júri Jovem, monitor e realizador, destaca a 

importância da disciplina em sua formação:

Neste momento foi possível abrir novas janelas para o pensar e fa-

zer fílmico, descobrindo o documentário como um rico e possível 

campo cinematográfico, através das suas mais plurais expressões, 

conteúdos e formas. Sobretudo, as correntes contemporâneas do do-

cumentário despertaram em mim um desejo e curiosidade pungen-

te, saciada por meio da pesquisa e realização experimental na área. 

(MOREIRA, 2016, p. 14)

Além de apresentar bibliografia e filmografia documentais, as disciplinas são 

espaço para o exercício da práxis. Em 2014, o volume de produção documental 

dos alunos se intensificou, ganhando uma mostra especial no CachoeiraDoc: a 

mostra Kékó, termo que em iorubá significa “aquele que estuda”. “Consideramos 

que nossos documentários partilham da urgência de expressão política e subje-

tiva, são a mensagem e imagem com que seus realizadores ampliam o mundo, 

compõem a obra, montam a si mesmos”, dizem os curadores da mostra, os então 

estudantes Evandro Freitas, Luara De e Thiago Logasa (2014, p. 59).9

Alguns dos filmes produzidos nas disciplinas circularam em diversos festi-

vais e mostras no país, como CorpoStyleDanceMachine (Ulisses Arthur, 7 min, 

9 A mostra apresentou Exculturas (Emerson Santos, 5 min), Lápis de cor (Larissa Santos, 13 min), Não são 
elogios (Poliana Costa, 4 min), No seu giro, corpo leve (Camila Camila, Letícia Ribeiro e Ohana Sousa, 
4 min), o Fio de Ariadne (Ary Rosa, 48 min), Quando Rosa virou azul (Raí Gandra, 7 min), Repúblico 
(Jefferson Parreira, Keu Andrade e Raquel Vasconcelos, 16 min), Sem títulos (Letícia Ribeiro e Ronne 
Portela, 3 min).
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2017). O curta nasceu de um exercício de sala de aula, foi desenvolvido ao lon-

go do curso e aprofundado em um projeto de pesquisa cujas reflexões teóricas 

contribuiram para seu amadurecimento. Nele somos apresentados a Tikal, um 

morador de Cachoeira que anda travestido pela cidade e por conta disso é mui-

tas vezes alvo de deboche. Estreado no CachoeiraDoc, o curta foi apresentado e 

debatido com o público pelo próprio Tikal que, após o sucesso do filme, passou a 

levar o catálogo do festival a tiracolo, uma espécie de escudo contra as provoca-

ções que ainda ouve. Durante muitos meses, Ulisses pesquisou e conversou com 

seu personagem em busca de uma estética e uma abordagem que fossem fruto 

dessa convivência e relação. Para o cineasta, a experiência contribuiu não ape-

nas para sua formação técnica e estética, mas política, e que o ajudou a buscar 

seu lugar no cinema e no mundo.

Assim, a sala de aula é a porta de entrada para um circuito que o CachoeiraDoc 

integra, articulando atividades de ensino, pesquisa e extensão, e cuja energia 

permanece nos alunos para além da conclusão da graduação. São mostras e 

festivais, filmes ou pós-graduações dos egressos do curso que fazem reverbe-

rar em seus projetos e atuação na vida os princípios do que aprenderam e vive-

ram na faculdade, a exemplo de Jessé Patrício, que fundou a Mostra de Cinema 

Contemporâneo do Nordeste,10 levando na bagagem a experiência adquirida no 

CachoeiraDoc:

Depois da terceira edição, em 2012, do qual participei da curadoria, ali eu tinha 

certeza absoluta que eu tinha que idealizar um festival de cinema. Só me faltava 

encontrar um norte. (Informação verbal)11

Extensão: fincar raízes, entrelaçar saberes

Houve alguns dias em que a tela se fez na plateia. Um deles foi na terceira edi-

ção do CachoeiraDoc, em 2012. Projetávamos A Batalha do Passinho, de Emílio 

Domingos, longa sobre a história de um estilo de dança que cresceu nas favelas 

cariocas e a trajetória dos jovens dançarinos. Quando o filme terminou, pareceu 

10 A Mostra de Cinema Contemporâneo do Nordeste acontece em Feira de Santana (Bahia) e é realizada 
anualmente desde 2018.

11 Jessé Patrício, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/Feira de Santana, 8 de maio de 
2019.
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não ter acabado, continuou vibrando no corpo do pequeno Alderivo e nos olhos 

dos demais presentes que contemplavam os movimentos dançantes do menino 

de Maragogipe recém-chegado em Cachoeira.

Sempre gostei muito de dançar. O filme teve muita influência sobre mim. Aquela 

galera que veio da favela, que tem meu modo de falar. Fui depois correndo pro com-

putador pesquisar quem era Cebolinha, os caras do Passinho. (Informação verbal)12

Era a primeira vez que entrava numa sala de cinema, mas não seria a última. 

Continuou frequentando o festival e outros eventos do CAHL, onde ficam os cur-

sos da UFRB em Cachoeira.13 Hoje faz parte do Cineclube Mario Gusmão, além 

do grupo de dança de hip-hop da cidade e sorri quando diz que já se inscreveu no 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para o curso de Cinema.

Alderivo cresceu entre as salas e as atividades do CAHL. Aqui chegou porque 

fez amizades com os estudantes e se sentiu acolhido. Uma história de encontro 

em claro contraste com as narrativas que caricaturizam as universidades brasi-

leiras como espaços distantes dos interesses e afetos da comunidade. Sobre es-

sas instituições paira o estigma, atualmente alimentado por propósitos políticos 

de defenestrar a educação superior, do castelo que esconde saberes e serviços 

indisponíveis e ininteligíveis para fora do mundo acadêmico. Criada em 2005, a 

UFRB já nasceu com a missão de combater essa imagem, abrindo-se à cultura, à 

história e aos valores do povo do Recôncavo. Seu perfil extensionista é fortemen-

te cultivado e comprometido em debater e refletir sobre as necessidades e inte-

resses locais, além de afirmar e desenvolver as potencialidades da região a partir 

de diversos projetos, programas e atividades voltadas para e com a comunidade.

Em 2019 os projetos de cinema correspondiam a 60% das atividades de ex-

tensão do CAHL financiadas pelo programa de bolsas da universidade.14 São 

grupos de estudos abertos para a comunidade, cineclubes ou filmes realizados 

colaborativamente. Frequentemente os projetos são desenvolvidos não apenas 

12 Alderivo Amorim, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/Cachoeira, 25 de maio de 2019.

13 A UFRB tem uma estrutura multicampi espalhada nas cidades do Recôncavo: Cruz das Almas, 
Amargosa, Santo Antônio de Jesus, Santo Amaro e Cachoeira.

14 Dados relativos ao Edital 2019.1 do Programa Institucional de Bolsas de Extensão Universitária (Pibex) 
que contemplou o projeto de pesquisa e extensão Cineclube Mário Gusmão, Grupo de Análises e 
Práticas Fotográficas: Ciclo Grandes Diretores de Fotografia do Brasil e Cine-Griô.
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por professores e alunos do curso, como também de outras áreas, a exemplo de 

sociologia, que usam o cinema como objeto de reflexão ou intervenção.

O CachoeiraDoc é um dos mais duradouros projetos de extensão do CAHL 

e foi concebido para atrair tanto a comunidade local, quanto a nacional, arti-

culando-as. Além da programação de cinema, aberta e gratuita, ampliada com 

exibições nos bairros e mostras ou sessões especiais, experimentamos diversas 

estratégias de atração e aproximação como cursos, shows, festas e apresentações 

artísticas. Quase todas as aberturas do evento se deram em praças públicas, sob 

a luz da lua e ao abrigo das árvores, refrescadas pela brisa do rio Paraguassu. 

Era com filmes, caruru e música que iniciavámos os trabalhos do festival. 

Conversando, dançando, comendo ou bebendo e especialmente vendo e discu-

tindo os filmes, as pessoas da cidade e visitantes trocavam ideias e experiências.

Considerando as dificuldades de produzir um evento desse porte em uma re-

gião que carece de serviços e estrutura, estradas confiáveis, comunicação e trans-

porte de qualidade, houve momentos em que os produtores sentiram-se numa 

espécie de gincana, como recorda Thamires Vieira, aluna que atuou na função de 

mobilizadora em algumas edições do festival. Ela também lembra da sessão da 

Batalha do Passinho que se tornou histórica para ela por outros motivos

Lembro da sessão do filme A Batalha do Passinho onde a mobilização foi feita com 

os estudantes da rede municipal e neste dia chegariam ônibus de um dos quilom-

bos. Faltava pouco tempo para sessão, quando recebi uma ligação que o ônibus não 

chegaria, pois havia quebrado no caminho… A comunicação era bem precária na-

quela região e não conseguia avisar a nenhum responsável do problema. Foi então 

que convenci outro motorista a fazer a viagem e fui com ele buscar aquelas pessoas 

[professores e estudantes]. Chegando lá fui recebida com festa, foi incrível… Todos 

ansiosos para participar e não chegar a sessão nunca foi uma possibilidade para 

eles… Esse dia, ter mobilizado essa galera que estava comprometida a fazer parte, 

foi sensacional! (Informação verbal)15

Embora com diversos desafios, hoje observamos uma maior participação 

dos moradores no evento e isso se deve também a um intenso trabalho para for-

mação de plateia. Clarissa Brandão, egressa do curso e produtora local em 2016 

15 Thamires Vieira, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador, 27 de maio de 2019.



34  •  desaguar em cinema

e 2017, acredita que as dificuldades de mobilização estão muito relacionadas à 

ausência de educação para a arte em geral:

As pessoas estão familiarizadas com um certo repertório e não sabem que outros 

existem. Por isso às vezes não tem interesse nem em entrar no cinema. (Informação 

verbal)16

Dessa maneira, atuar junto às escolas é fundamental para contribuir para a 

criação de uma cultura cinematográfica na região. São mostras ou sessões volta-

das para esse público, com um trabalho de mediação especial, além de projetos e 

cursos para os corpos docente e discente da rede pública. Em 2010, por exemplo, 

professores do ensino fundamental e médio participaram do curso de metodolo-

gia do uso do audiovisual em sala de aula.17

Para os estudantes das escolas, o festival promove a cada edição uma ofici-

na de webdoc na qual são produzidos pequenos documentários compartilháveis 

pela internet. A oficina, que inclui uma sensibilização para o audiovisual, orien-

tações técnicas e estéticas do uso de equipamentos e práticas de realização, é 

ministrada por alunos do curso de Cinema integrantes do Grupo de Estudos e 

Práticas no Documentário. Um dos ministrantes, Evandro Freitas, relata que ao 

conversar com a turma para mapear o seu repertório cinematográfico, ouviu que 

o documentário era um filme “chato” porque “as pessoas só ficam falando, não 

há interpretação” (FREITAS, 2015, p. 8). Foi dessa resistência inicial que Evandro 

e seu colega Thiago Logasa encontraram os caminhos para espantar o “cheiro 

de tédio e poeira” muitas vezes associado ao documentário e seguirem com a 

atividade, não só tentando trazer outras referências de filmes, mas partindo da 

própria realidade dos alunos para pensar e produzir obras que apresentassem te-

mas e modos de fazer mais próximos de seus interesses ou preocupações. Disso 

nasceu Webfaixa, curta que aborda e intervém no trânsito de Cachoeira, consi-

derado pelos estudantes como um dos principais problemas da cidade.18

Concebidos e produzidos coletivamente, os curtas são exibidos na progra-

mação do festival. Para os estudantes das escolas, é o momento de criarem suas 

16 Clarissa Brandão, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/São Félix, 29 de maio de 2019.

17 Ministrado pela parceria com a Oi Kabum Escola de Arte e Tecnologia.

18 Disponível em: https://vimeo.com/106638431.
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próprias histórias, verem seus discursos projetados na tela e serem reconheci-

dos como produtores de arte e cultura em companhia de seus familiares, amigos 

e vizinhos. Para a universidade, é uma via de estreitar relações com a comuni-

dade, aprender e valorizar outros saberes. E para os estudantes de Cinema, um 

exercício pedagógico que desafia seu conhecimento pré-constituído na área e os 

impulsiona a pesquisar e testar metodologias de ensino e aprendizagem.

Não é à toa que muitos dos alunos que ministraram as oficinas hoje atuam 

em atividades artísticas e pedagógicas para a comunidade. Da experiência com o 

CachoeiraDoc levam o método de aprender e fazer junto, de se abrir aos saberes 

e questões do outro. Thiago Logasa, hoje técnico audiovisual na Universidade 

Federal do Oeste da Bahia acredita que

Esta experiência foi incrível do ponto de vista da formação, pois, a partir dela eu 

pude compreender e desenvolver um método de trabalhar a linguagem audiovi-

sual em pouco tempo com resultados práticos significativos. E isso acabou se des-

dobrando em muitas outras oficinas que ministrei posteriormente para diversos 

grupos e comunidades, desde turmas com adolescentes com idade máxima de 16 

anos até turmas apenas com professores universitários com mestrado e doutorado. 

(Informação verbal)19

Parceiro de Thiago em diversos trabalhos durante a graduação, Evandro 

também seguiu ligado à universidade. Nos projetos de extensão da UFRB dos 

quais participa como técnico, ele experimenta com diversos grupos formas de 

criação coletiva através do audiovisual. Das mulheres quilombolas do Iguape aos 

jovens do Acupe e Saubara, passando pelos homens do Movimento Sem Terra, 

Evandro vive de perto a questão da alteridade:

Esses projetos mostram que também podemos compartilhar sensibilidades, esse 

momento de encontro que a câmera possibilita mobiliza outras formas de si. 

(Informação verbal)20

19 Thiago Logasa, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/Santa Maria da Vitória, 15 de maio 
de 2019.

20 Evandro Freitas, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/Feira de Santana, 12 de maio de 
2019.
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Diego Jesus, um dos primeiros oficineiros de webdoc, atualmente é doutoran-

do da University of Texas. Antes disso coordenou um projeto em formação audio-

visual com moradores da favela da Maré, no Rio de Janeiro.21 Ele atribui seu papel 

no projeto à preparação que teve no CachoeiraDoc nas mais diversas funções.

A ECOM – Escola de Cinema Olhares da Maré, desenvolvida desde 2014 pela ONG 

Redes da Maré, não seria possível se na minha trajetória não houvesse a interven-

ção do CachoeiraDoc com o exercício de afirmação do cinema como um dispositivo 

de intervenção política no mundo: o ressoar da ‘voz das margens’, dos grupos mar-

ginalizados, dos ‘filhos’ da redemocratização do país, como eu, então em evidên-

cia, e, finalmente, autores e replicadores de discursos até então invisibilizados pela 

História. (Informação verbal)22

Alguns anos antes, Diego já havia experimentado o cinema como um instru-

mento de afirmação de grupos marginalizados ou invisibilizados. Em 2010, par-

ticipou de um projeto da UFRB no Iguape, zona rural de Cachoeira, organizado 

pelas mesmas coordenadoras do CachoeiraDoc, que visava o desenvolvimento 

de documentários de autorrepresentação.23

Quase uma década depois, ele encontrou por acaso Jeff, um dos adolescentes 

com quem trabalhou no projeto. O jovem agora estuda na Universidade Federal 

da Bahia, em Salvador, e estava se preparando para uma caravana de estudan-

tes que ia à Brasília em defesa dos direitos quilombolas e indígenas ameaçados 

pelos cortes do governo. Aos olhos de Diego, aquele filho do Iguape parecia um 

espelho. Assim como ele, acredita na universidade para a realização de sonhos e 

iria engrossar a luta contra os que querem impedir a consolidação desse direito:

Eles [os golpistas] pensam que nos venceram. Estão, na verdade, mais encrencados 

do que nunca. (Informação verbal)24

21 Em 2019/2020, Diego também foi o primeiro egresso a ocupar a função de professor substituto no 
curso de Cinema da UFRB.

22 Diego Jesus, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019.

23 O projeto de extensão “Registros da história e da memória familiar das comunidades tradicionais 
do Recôncavo da Bahia” foi premiado pelo edital do Programa de Extensão Universitária (Proext), do 
Ministério da Educaçao (MEC), e tinha uma equipe multidisciplinar coordenada pelas professoras de 
Cinema Amaranta Cesar e Ana Rosa Marques e pela professora do curso de História Isabel Reis. O 
projeto teve por objetivo documentar o patrimônio cultural das comunidades negras tradicionais do 
Vale do Iguape, fomentando a produção de autorrepresentações, através do cinema e audiovisual.

24 Diego Jesus, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/Rio de Janeiro, 22 de maio de 2019.
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Para além do momento do festival, durante o ano desenvolvemos outros 

projetos extensionistas para estimular e difundir o gosto, a percepção, a refle-

xão sobre o cinema e incentivar a sua prática. Buscamos atuar, especialmente 

nas escolas, de modo a pensar e experimentar ações a fim de contribuir para 

a formação de espectadores mais ativos e fomentar uma educação preocupada 

com a expressão audiovisual voltada para o desenvolvimento artístico, afetivo e 

intelectual dos estudantes. Para a professora da UFRB e pesquisadora de cinema 

e educação Ana Paula Nunes, no Brasil

A parceria entre cinema e educação nunca esteve tão em alta como 

atualmente, em que há uma grande reconfiguração do tripé pro-

dução, distribuição e exibição no campo cinematográfico, cada vez 

mais legitimando processos colaborativos, e favorecendo os desloca-

mentos entre quadro-tela do cinema/vídeo e o quadro negro da sala 

de aula. (NUNES, 2012, p. 883)

Hoje o aluno criado num ambiente formado pela TV, cinema, videogames, 

internet etc. já chega na escola familiarizado com o universo audiovisual. Daí a 

importância de se aproximar e dialogar de maneira criativa e qualificada com 

essa nova realidade, conforme apontam teóricos como Barbero (2001) sobre a 

necessidade do “ensinar a ver” diante do turbilhão de imagens e sons que fazem 

parte do cotidiano.

Nossos estudantes foram pesquisando e experimentando estratégias, sem 

pretender apresentar fórmulas prontas, para demonstrar o potencial mobilizador 

das imagens e sons, tanto para os professores quanto para os alunos das escolas. 

Para Thiago, que foi bolsista de um desses projetos,25 ao lado de Cirlla Machado 

como voluntária, a saída foi buscar associar as atividades de audiovisual aos con-

teúdos das disciplinas de história e geografia e assim criar um compromisso dos 

responsáveis por elas. Juntos debateram filmes e produziram um curta.

Já no projeto desenvolvido por Fábio Rodrigues,26 os professores se esqui-

varam de participar. Ao seu ver, isso terminou favorecendo uma entrega maior 

25 Coordenado pela professora Ana Rosa Marques, o projeto chamava-se: Formação audiovisual de co-
munidades escolares do Recôncavo Baiano (2014).

26 Coordenado pela professora Amaranta Cesar, o projeto chamava-se: Documentário nas escolas: forma-
ção em leitura e montagem de imagens da realidade sócio-política brasileira nas comunidades escola-
res de Cachoeira e São Félix (2016).
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dos alunos em relação às atividades, por estas terem como tema a sexualidade,  

algo que descobriu ser um tabu na escola, mas muito urgente na vida daqueles 

jovens. No auditório da escola, ele exibia curtas-metragens para disparar uma 

experiência que desembocasse na criação conjunta de algum objeto, como fotos, 

sons, desenhos.

Os filmes eram a possibilidade de vazão de alguma coisa que a sala de aula pren-

dia. Era inevitável que as experiências individuais dolorosas aparecessem […]. Eu 

chegava em casa exausto, não era só o cinema, era pensar como lidar com o outro, 

com aquilo que os filmes convocavam. (Informação verbal)27

O que mais surpreende na análise dos relatórios desses projetos é a dispo-

sição dos estudantes da UFRB, apesar das adversidades enfrentadas, especial-

mente no que tange à falta de recursos da própria universidade e ao sucatea-

mento das escolas. Sendo assim, eles tinham que se deslocar a pé, carregando 

equipamentos e materiais e lá encontravam espaços sem estrutura física e hu-

mana para apoiar a atividade.

Visando fomentar a concepção e desenvolvimento de mais ações de exten-

são, em 2017 o CachoeiraDoc lançou um edital, com recursos próprios, para se-

leção de projetos de sensibilização e formação de público para o festival. Um dos 

desafios era a articulação com as diversas instituições, pessoas ou espaços que 

já desenvolvessem atividades na área artística, social ou educacional na região.

Aberto a propostas de alunos, professores e técnicos do CAHL, o resultado 

comprovou que o gérmen do interesse extensionista já havia se disseminado 

entre os estudantes: a maior parte dos projetos inscritos era de autoria deles. 

Muitos tinham caráter transdisciplinar, a exemplo de uma das propostas execu-

tadas, o projeto Formador Social, que reuniu alunos de Cinema e Serviço Social 

para, através do audiovisual, pensar as questões vividas por mulheres em situa-

ção de vulnerabilidade social.28

No projeto Cinema e Vizinhança, três estudantes incorporam uma jovem en-

fermeira à equipe e juntos percorrem as ruas de Cachoeira e São Félix, entrando 

27 Fábio Rodrigues, entrevista concedida a Ana Rosa Marques, Salvador/Belo Horizonte, 4 de maio de 
2019.

28 O projeto foi realizado pelos estudantes do CAHL Erick Lawrence, Gleice Daiana Cruz do Amor Divino 
Rocha, Maria Clara Arbex e Mariana Brandão Gonçalves Pereira.
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em lanchonete, casa ou terreiro para experimentar, ver e falar de cinema com os 

donos dos espaços.29 São os filmes e o bate-papo acompanhado por alguns pe-

tiscos após a exibição que transformam esses jovens “forasteiros” em vizinhos. 

Outra mudança ocorre nesse encontro também. Não são mais as pessoas que vão 

ao cinema para assistir a um filme que esteja disponível no horário determinado. 

No interior de sua casa, elas escolhem qual o filme querem ver no acervo dos es-

tudantes e definem o horário e o lugar para instalar o projetor. Estudantes e do-

nos ou donas da casa costuram juntos uma tela, crianças interagem com o filme, 

dançando, e é com esse espírito de liberdade que dona Edinéia, uma das anfi-

triãs do projeto, explicou melhor do que ninguém o que é classificação indicativa 

no cinema. Entre a universidade e a comunidade as relações de poder e de saber 

são tensionadas e redesenhadas. Para Olívia Barcellos, idealizadora do projeto

Consideramos que um espectador da comunidade local na condição 

de anfitrião – que é em primeira instância sua condição neste con-

texto – pode receber a atividade cultural trazida pela comunidade 

universitária desde um lugar de sua pertença e não como um visitan-

te, um estrangeiro em sua própria terra. De modo que encontrando 

seu pertencimento em relação àquela atividade, poderá lidar com as 

ideias de representação dessa prática com maior autonomia e, conse-

quentemente trazer uma contribuição mais relevante para a integra-

ção cultural pretendida (BARCELLOS, 2017).

Mais do que proporcionar uma interação social, a extensão universitária vai 

se complexificando com as potencialidades desse encontros. Comunidade aca-

dêmica e comunidade local convivem e trocam experiências e conhecimento. 

Como relembra Fábio Rodrigues: o menino, que nunca tinha visto uma câmera 

profissional na vida, aprende a contar suas histórias em filmes. A dona de casa, 

que antes não acreditava que o cinema era um lugar para ela, debate os filmes 

com o entusiasmo típico de novas descobertas.

Professores e estudantes aprendem outros saberes ao se integrarem com es-

sas pessoas que também sabem ensinar sobre o mundo e a vida, e que há muitas 

gerações já dominavam ciências tão sofisticadas como a musicalidade do samba 

29 O projeto foi proposto pela estudante Olívia Barcellos e executada pela enfermeira Fernanda 
Nascimento e pelos estudantes do CAHL Fábio Rodrigues, Michel Santos e Álex Antônio.
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de roda, a cura das plantas, o sabor da culinária e o poder da espiritualidade do 

Recôncavo. E assim aprendemos para ensinar aos nossos camaradas.

Referências

ALVES, Áquila Jamille Araújo. Pouso autorizado. 2019. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Cinema e Audiovisual) – 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2019.

BARBERO, Jesús Martín; REY, Germán. Os exercícios do ver: hegemonia 

audiovisual e ficção televisiva. São Paulo: Editora Senac SP, 2001. 184 p.

BARCELLOS, Olívia. Projeto cinema em vizinhança. Cachoeira: [s. n.], 

2017.

BATE-PAPO César Guimarães. . [S. l.: s. n.], 2017b. 1 vídeo (5 min). 

Publicado pelo canal Cachoeira Doc. Disponível em: https://youtu.be/

uNEc4b_CTWo. Acesso em: 21 set. 2020.

BATE-PAPO com André Brasil. [S. l.: s. n.], 2017a. 1 vídeo (3 min). 

Publicado pelo canal Cachoeira Doc. Disponível em: https://youtu.be/

QtV-L8xCsDQ. Acesso em: 21 set. 2020.

BOSS, Sérgio Luiz Bragatto (org.). Extensão universitária na UFRB. 

Cruz das Almas:UFRB, 2018.

BRAGA, Flora. Se a tia deixasse. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso 

(Graduação em Cinema e Audiovisual) – Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2017.

CONCEIÇÃO, Otávio. Participação na conversa on line com curadores, 

realizada em 31/05/2020. Disponível em http://www.cachoeiradoc.

com.br/festivalimpossivel/

FREITAS, Evandro. O corpo e a mise-en-scène em A vizinhança do 

tigre. 2015. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Cinema 

e Audiovisual) – Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, 

Cachoeira, 2015.

FREITAS, Evandro; DE, Luara; LOGASA, Thiago. Mostra Kékó: cinema 

e vida em curso. In: CACHOEIRADOC: V Festival de documentários de 

Cachoeira. Cachoeira: [s. n.], 2014. p. 59.

http://www.cachoeiradoc.com.br/festivalimpossivel/
http://www.cachoeiradoc.com.br/festivalimpossivel/


Memórias de uma árvore empassarinhada  |  41

MARTINS, Cleissa. [Entrevista cedida a] Juliana Domingos de Lima. 

Os números de raça e gênero entre curadores e jurados no cinema 

brasileiro. Nexo, São Paulo, 10 jun. 2018. Disponível em: https://bit.

ly/3kGujK2. Acesso em: 1 maio 2019.

MOREIRA, Raí Gandra. Mostra de curtas LGBT: curadoria e análise: a 

presença e representação da personagem LGBT no cinema. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Cinema e Audiovisual) – 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2016.

NUNES, Ana Paula. Educação do olhar: comunicação e expressão 

artística. In: VALENTE, António Costa; CAPUCHO, Rita (org.). Avanca-

Cinema 2012: Conferência Internacional Cinema: arte, tecnologia, 

comunicação. Avanca: Edições Cine-Clube de Avanca, 2012. v. 1, 

p. 881-887.

SANSIL, Erica. Esperando o sábado. 2017. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Cinema e Audiovisual) – Universidade Federal 

do Recôncavo da Bahia, Cachoeira, 2017.





 43

A falta que me faz: as particularidades do 
CachoeiraDoc dentro da nova configuração 
de festivais brasileiros

Adriano Ramalho Garrett

Em 2009, um ano antes da criação do CachoeiraDoc: Festival de Documentários 

de Cachoeira, foram realizados 243 festivais de cinema com proposta de pe-

riodicidade regular no Brasil, segundo levantamento do Fórum Nacional dos 

Organizadores de Eventos Audiovisuais Brasileiros (também conhecido apenas 

como Fórum dos Festivais). Em 1999, esse número era de apenas 38 eventos. Ou 

seja: em uma década, houve um aumento de mais de 500% nessa estatística. 

(LEAL; MATTOS, 2011, p. 22)

Esse boom dos festivais brasileiros tem como motivo mais evidente o grande 

crescimento da produção cinematográfica do país tanto em números absolutos 

quanto em termos de diversidade (geográfica, estética, temática, social, racial/

étnica e/ou de gênero).

Se tomarmos como exemplo o mais antigo evento do tipo no Brasil, o Festival 

de Brasília, no ano 2000 o número de 22 longas submetidos à comissão de seleção 

era apontado como um recorde pela imprensa. (FESTIVAL…, 2000) Tal dado sal-

tou para 36 em 2010 e chegou a 150 longas-metragens inscritos em 2018.Com os 

curtas-metragens a situação é semelhante. Se nos anos 1990 era possível que um 

único evento – o Curta Kinoforum: Festival Internacional de Curtas-Metragens 

de São Paulo – exibisse em algumas de suas primeiras edições todos os filmes do 

formato produzidos no Brasil no período de um ano (CARVALHOSA, 2014), hoje 

em dia isso seria inviável, pois centenas de curtas são submetidos aos principais 

festivais a cada ano (em 2019, o Curta Kinoforum recebeu 704 inscrições de cur-

tas-metragens brasileiros).

Entre os fatores definidores para esse cenário em transformação estão o ba-

rateamento dos processos de produção e pós-produção – decorrente do predo-

mínio da tecnologia digital ante a analógica –; a criação da Agência Nacional do 
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Cinema (Ancine), em 2001; o aumento e a descentralização de recursos públicos 

destinados à atividade cinematográfica (por meio de editais ou leis de incenti-

vo); e o crescimento, também acompanhado de uma descentralização, da oferta 

de cursos de formação, tanto universitários quanto de especialização.

Sobre o último aspecto, é possível destacar a criação de cursos de gradua-

ção em Cinema e Audiovisual em universidades públicas como a Universidade 

Estadual do Paraná (Unespar), iniciado em 2005; a Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC), em 2005; a Universidade Estadual de Goiás (UEG), em 

2006; a Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2007;1 a Universidade 

Federal de Pelotas (UFPel), em 2007;2 a Universidade Federal do Recôncavo da 

Bahia (UFRB), em 2008; a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 

2009; a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em 2010; e a Universidade 

Federal do Ceará (UFC), em 2010.Os cursos federais surgem em um contexto de 

expansão e descentralização dessas universidades pelo governo de Luiz Inácio 

Lula da Silva (2003-2010). Entre as instituições citadas, a única criada nos anos 

2000 foi a UFRB, que surgiu em 2005 com sede na cidade de Cruz das Almas 

e unidades nos municípios de Amargosa, Cachoeira, Feira de Santana, Santo 

Amaro e Santo Antônio de Jesus. A criação do curso de Cinema e Audiovisual 

no Recôncavo da Bahia demandou, por isso, um pensamento não só sobre essa 

graduação específica, mas sobre o modelo de universidade que começava a ser 

implantado naquele local.

Entre os festivais de cinema criados e estabelecidos, com destaque no cená-

rio brasileiro a partir dos anos 2000, a particularidade inicial do CachoeiraDoc 

é justamente ser o único desse grupo a possuir uma relação umbilical com uma 

universidade local, algo ilustrado pelo fato de o núcleo conceitual do evento 

ter sido formado em todas as suas edições por professoras da UFRB: Amaranta 

Cesar (idealizadora, coordenadora e uma das curadoras) e Ana Rosa Marques 

(coordenadora e uma das curadoras).

1 O curso de Cinema da UFF foi criado em 1968 por Nelson Pereira dos Santos. Contudo, houve 
uma reformulação completa do currículo em 2005, a qual resultou na criação do curso de Cinema e 
Audiovisual em 2007. Um ano depois ele passou a ter coordenação própria, distanciando-se do currí-
culo da Comunicação Social.

2 O curso surgiu com o nome de Cinema e Animação em 2007 e formou três gerações de egressos. 
Depois disso foi desmembrado em dois: bacharelado em Cinema de Animação (2010) e bacharelado 
em Cinema e Audiovisual (2011).
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Por conta de questões de infraestrutura, as quatro primeiras edições do 

CachoeiraDoc concentraram suas exibições em espaços dentro do campus uni-

versitário, mas a preocupação relativa à formação dos alunos do curso de Cinema 

e Audiovisual nunca restringiu o evento ao ambiente acadêmico – desde a sua 

gênese, havia o desejo de se inserir no circuito nacional de festivais. A partir da 

quinta edição, com a reinauguração do Cine Theatro Cachoeirano, foi ali que 

passou a ocorrer a grande maioria das sessões do festival.

Uma das marcas do CachoeiraDoc desde seu início é uma conceituação cla-

ra, o que resultou em uma estrutura de programação que se repetiu até a sua 

edição presencial mais recente, em 2017. Fazem parte dessa estrutura mostras 

competitivas de longas e curtas-metragens brasileiros, oficinas, ciclos de confe-

rências, conversas com realizadores e mostras especiais.

Outro ponto bem demarcado é a forma de lidar com o conceito de documen-

tário. Como conta Amaranta Cesar,

o CachoeiraDoc é irmanado e nasce muito inspirado no forumdoc.

bh,3 […] que tem pensado o documentário como esse terreno expan-

dido, mas o tempo todo friccionado e provocado pelo real, e que não 

perde esse engajamento, ainda que invente formas que sejam diver-

sas, inventivas, e muito próximas inclusive da ficção. […] Acho que o 

documentário é um campo fértil porque ele está o tempo inteiro se 

reinventando. (CESAR, 2017a)

Tal visão é diferente daquela apresentada por um evento como o É Tudo 

Verdade (ETV), mais antigo festival de documentários do país, que apresenta 

em sua programação uma concepção menos porosa e mais conservadora sobre 

o tema. Isso justifica, por exemplo, que alguns dos primeiros trabalhos do ci-

neasta Adirley Queirós (Rap, o canto da Ceilândia e Fora de campo) tenham sido 

exibidos no ETV, mas que a fabulação proposta por seus longas (A cidade é uma 

só?, Branco sai preto fica e Era uma vez Brasília) a partir de elementos do real os 

colocasse fora do escopo curatorial daquele festival, algo que difere das visões do 

CachoeiraDoc e do forumdoc.bh.

3 Festival do Filme Documentário e Etnográfico, realizado em Belo Horizonte desde 1997. O evento, 
assim como o CachoeiraDoc, guarda relação íntima com o campo acadêmico, tendo participação de 
docentes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) na idealização e curadoria.
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Os festivais como agentes da identidade e  
da estabilidade cultural

Na carta de criação do Fórum dos Festivais, escrita em 2000, explica-se que a 

entidade nasceu com o objetivo de

fortalecer o circuito brasileiro de eventos audiovisuais, lutar pela 

melhoria das suas condições de viabilidade, estimular a busca pela 

excelência na execução de projetos, promover ações de divulgação 

da importância dos festivais e interagir com todos os segmentos da 

chamada cadeia produtiva audiovisual. (LEAL, MATTOS, 2007, p. 8)

As expressões “condições de viabilidade”, “execução de projetos”, “ações de 

divulgação” e “cadeia produtiva audiovisual” servem para ilustrar como o cres-

cimento expressivo de festivais cinematográficos brasileiros a partir dos anos 

2000 também está associado ao entendimento deles como um (bom) negócio. 

Afinal, além de apoiar a cultura, a realização desses eventos, usualmente feita 

com patrocínios estatais e/ou privados, estimula o turismo e movimenta a eco-

nomia das cidades e regiões em que os festivais ocorrem.

Entre as centenas de eventos criados, porém, só um grupo bem menor con-

seguiu atingir repercussão e validação por meio da crítica, de veículos jornalísti-

cos, da academia e/ou do próprio grupo de cineastas.

Para pensar sobre isso é importante deslocar o olhar para além do campo do 

cinema. Afinal, a produção cinematográfica nunca antes tão volumosa se insere 

em um contexto global de aumento exponencial na velocidade das inovações 

técnicas, científicas e culturais. Sobre esse tema, o filósofo alemão Hermann 

Lübbe escreveu que:

Complementarmente à taxa de inovação aumenta o montante de re-

líquias históricas e assim, ao mesmo tempo, a quantidade dos bens 

culturais que para se manterem compreensíveis ou voltarem a ser 

compreendidos demandam uma explicação especial do ponto de vis-

ta metodológico – ou seja, uma explicação histórica. (LÜBBE, 2016, 

p. 295)

Nas palavras de Andreas Huyssen, outro filósofo alemão que pesquisa as re-

lações entre cultura, memória e história,
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o argumento de Lübbe sobre a contração da extensão do presen-

te aponta para um grande paradoxo: quanto mais o capitalismo de 

consumo avançado prevalece sobre o passado e o futuro, sugando-os 

num espaço sincrônico em expansão, mais fraca a sua autocoesão, 

menor a estabilidade ou a identidade que proporciona aos assuntos 

contemporâneos. (HUYSSEN, 2000, p. 28)

Tomando essas noções estabelecidas por Huyssen, é possível reivindicar 

para alguns festivais de cinema o papel de agentes da “estabilidade cultural” e da 

“identidade cultural”. Afinal, se a existência histórica dos filmes sempre foi em 

boa medida uma construção da crítica e das curadorias de festivais, no contexto 

atual, de grande aumento quantitativo da produção audiovisual brasileira, isso 

ganhou contornos e dimensões novas.

Nova configuração

Na primeira década dos anos 2000 se consolidou uma percepção de que os festi-

vais considerados tradicionais (Festival do Rio, Mostra Internacional de Cinema 

de São Paulo, Festival de Gramado e Festival de Brasília) não conseguiam abarcar 

boa parte da nova produção que estava surgindo no Brasil, devido a um misto de 

falta de espaço em grade e incompatibilidade conceitual. Isso foi uma motivação 

central para a criação de novas seções competitivas e novos festivais de cinema.

Entre os eventos precursores desse novo grupo de festivais, vale destacar a 

Mostra do Filme Livre (MFL), criada em 2002 no Rio de Janeiro, e o Cine Esquema 

Novo (CEN), que teve a primeira edição em 2003, em Porto Alegre – ambos rea-

lizados até hoje. A MFL se diferenciou por apresentar em seus catálogos textos 

escritos por membros da equipe de curadoria apresentando um panorama con-

ceitual de cada edição e por propor uma ideia (“filme livre”) que se desvencilha-

va da noção simplória de que os “melhores filmes” eram selecionados. (IKEDA, 

2018, p. 113) O CEN, por sua vez, “era quase uma oposição simbólica à diluição 

que o Festival de Gramado parecia representar”, e tinha como maior particulari-

dade a “destruição das divisões formais entre registro documental e ficção, entre 

filme-vídeo-digital em prol da experiência fílmica”. (ÁVILA, 2018, p. 160)

Todavia, inclusive por aspectos econômicos/estruturais, a precursora mais 

bem-sucedida (principalmente em termos de repercussão crítica e jornalística) 

dentro desse contexto de reconfiguração dos festivais brasileiros foi a Mostra 
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Aurora, seção competitiva da Mostra de Cinema de Tiradentes que reúne filmes 

de cineastas em início de carreira em longas-metragens, criada no ano de 2008. 

Idealizada pelo crítico e professor Cleber Eduardo, que assumiu a curadoria de 

longas do evento mineiro um ano antes, a Aurora parte de um entendimento de 

Cleber a respeito dos filmes inscritos:

[…] o que me chamou atenção foi que parte desses filmes eram traba-

lhos que eu não via em nenhum outro festival… tipos de filme. Muito 

baratos, às vezes [feitos] sem edital, com modos de produção com-

pletamente diferentes do que estava sendo colocado como modo de 

produção a ser seguido no Brasil – profissional, que tem uma cadeia 

toda de processos, desenvolvimento do roteiro, inscrições em labo-

ratórios, participações em editais –, toda uma cadeia previsível e ao 

mesmo tempo já oficial. (EDUARDO, 2017)

Diferentemente do caso de Tiradentes, outros eventos de renome que surgi-

ram em um período semelhante são realizados em capitais brasileiras e reúnem 

em comum o fato de terem sido fundados por profissionais (diretores/produto-

res) da nova geração do cinema brasileiro e trazerem o pensamento de que os 

festivais que existiam nas suas respectivas cidades eram insuficientes para abar-

car a multiplicidade da produção que vinha sendo realizada.

Isso é apontado pela carta de fundação da Semana dos Realizadores:

[…] a verdadeira explosão das tecnologias de produção e difusão de 

imagens fez com que os festivais do Brasil e do mundo inteiro se vis-

sem inundados por filmes inscritos […] O fato resultante é que nem 

aquele que tem sido considerado o maior festival de cinema do Brasil 

[Festival do Rio] tem mais a possibilidade de dar conta desta verda-

deira imensidão daquilo que se produz em audiovisual hoje no país. 

É com esta constatação, acima de todas, que nasce esta I Semana dos 

Realizadores. (VALENTE et al., 2009)

Fazem parte deste grupo de festivais, além da Semana dos Realizadores (Rio 

de Janeiro – fundada por Eduardo Valente, Felipe Bragança, Gustavo Spolidoro, 

Helvécio Marins Jr., Kléber Mendonça Filho, Lis Kogan e Marina Meliande em 

2009) e do já citado CEN, eventos como o Janela Internacional de Cinema (Recife, 
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fundado por Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho em 2008), o Olhar de 

Cinema (Curitiba, fundado por Aly Muritiba, Antônio Junior e Marisa Merlo em 

2012) e o Fronteira (Goiânia, fundado por Marcela e Henrique Borela em 2014).

O CachoeiraDoc compartilha com esses festivais um interesse marcante por 

filmes de cineastas que começaram a produzir nos anos 2000 e que apontavam 

para uma promissora continuidade de carreira (casos de Camilo Cavalcante, 

Daniel Lisboa, Gabriel Mascaro, Marcelo Caetano, Marcelo Pedroso, Marília 

Rocha e Maya Da-Rin, para citar apenas nomes que exibiram filmes na primeira 

edição do festival do Recôncavo Baiano).

Por outro lado, há fatores de diferenciação, dentre os quais é possível des-

tacar: a já levantada relação com o curso universitário; o recorte do cinema do-

cumental (algo que não havia em nenhum outro evento no Nordeste brasileiro); 

a fundação realizada exclusivamente por mulheres; e a localização fora de uma 

capital brasileira (o que fez com que o evento não surgisse a partir de um descon-

tentamento com o cenário de festivais locais, mas da constatação de que esses 

espaços não existiam na cidade).

Com relação à Mostra de Cinema de Tiradentes, o CachoeiraDoc tem em co-

mum a localização no interior, em municípios pouco populosos, o que mobiliza 

as cidades e gera espaços de convivência entre os frequentadores. Todavia, há 

diferenças notáveis, como essas elencadas por Amaranta Cesar:

Cachoeira é uma cidade de uma herança escravocrata e colonial que 

não é a herança mineira. É uma herança que deixou mais destrui-

ção do que patrimônio. Então essas realidades geram engajamentos 

diferentes com as cidades. Materialmente também é diferente. A 

gente realmente é um festival que está na periferia da periferia, em 

termos orçamentários, em termos geográficos, o que dá engajamen-

tos diferentes. Do mesmo jeito que a incapacidade de definir o que 

é documentário é aparentemente uma fragilidade, mas no final das 

contas é também um lugar de força, de potência, acho que talvez a 

precariedade material da cidade, ou uma estrutura por criar, também 

gera um engajamento outro, desafiador para todo mundo, pra gente 

que organiza, pra quem vai, pra própria comunidade. (CESAR, 2017a)

Pensar nos binômios fragilidade/potência e precariedade material/desafio 

é uma forma de entender o caminho que levou o CachoeiraDoc a se tornar um 
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espaço de reflexão reconhecido tanto por cineastas4 quanto pela crítica e pela 

academia,5 enquanto outros eventos com orçamentos muito maiores lidam 

com problemas contínuos de organização e de concepção curatorial.6 A falta 

que me faz, longa-metragem de Marília Rocha exibido na primeira edição do 

CachoeiraDoc, tem um título ambíguo que pode tanto remeter a uma constata-

ção passiva (tornando-se simplesmente um lamento pela “falta”) quanto a uma 

apropriação ativa (a partir de um entendimento da “falta” como elemento cons-

tituinte de si mesmo). No caso do festival baiano a segunda acepção prevalece, 

sendo a falta (de uma tradição universitária, de um modelo de curso de cinema, 

de exibições de filmes nacionais e internacionais, de grandes recursos financei-

ros) explorada como uma potência a ser aproveitada.

A curadoria em evidência

O grupo formado pelos eventos citados abriu caminho para que se efetivassem 

discussões mais refinadas sobre a área de programação e curadoria dos festivais 

de cinema brasileiros, e essa talvez seja a principal zona de convergência entre 

eles.

Tal foco ganhou evidência recentemente a partir da abertura de espaços 

para se discutir em público os conceitos e processos de curadoria. Em 2016 o 

CachoeiraDoc organizou a “Vivência em curadoria da perspectiva das mulhe-

res”, que reuniu um conjunto de curadoras brasileiras para dialogar sobre a atua-

ção das mulheres no cinema brasileiro contemporâneo, com especial atenção 

4 Isso pode ser notado, por exemplo, em falas de Marcelo Pedroso (2017) – “[…] enquanto realizador 
vou querer estar aqui sempre que o CachoeiraDoc selecionar um filme que eu dirigi. Porque é aqui que 
eu acho que os debates importantes estão acontecendo, sabe? E não é só um debate em si, é toda a 
construção que o festival faz. O gesto do festival, os filmes que ele prioriza, o tipo de arranjo que ele 
coloca para a comunidade, o tipo de formação de público que ele faz” – e Adirley Queirós (2015) “[…] 
eu gosto muito de inscrever meus filmes em Tiradentes e em dois outros festivais: o forumdoc.bh e o 
Cachoeira Doc.” –, em entrevistas ao site Cine Festivais.

5 O festival sediou em 2017 o VI Colóquio Cinema, Estética e Política, organizado pelo Grupo Poéticas 
da Experiência (programa de pós-graduação em Comunicação Social – PPGCOM da UFMG e Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq).

6 Caso do Cine PE, como pontua o crítico Heitor Augusto (2011).
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às áreas de curadoria e programação.7 A mesma vivência se repetiu em 2018 no 

Festival Internacional de Cinema de Realizadoras (Fincar), em Recife. Um ano 

depois, um encontro com características semelhantes se deu no Encontro de 

Cinema Negro Zózimo Bulbul, no Rio de Janeiro, que abrigou a imersão em cura-

doria intitulada “Modos de ver: Curadoria e Descolonização” – em vez de partir 

do olhar de mulheres, o evento adotou a perspectiva de profissionais negros. 

Entre 2016 e 2018, reflexões sobre curadoria e programação foram propostas 

em mesas sediadas pelo Olhar de Cinema: Festival Internacional de Cinema de 

Curitiba, pela Semana dos Realizadores e pelo Fronteira: Festival Internacional 

do Filme Documentário e Experimental. Mesmo o campo dos festivais tradi-

cionais foi impactado por essa preocupação, vide a experiência do Festival de 

Brasília à época da direção artística de Eduardo Valente (2016-2018).

Em entrevista concedida ao site Cine Festivais pouco depois de o Festival de 

Brasília ter anunciado a sua contratação, Valente explicou a maneira pela qual 

pretendia montar sua equipe:

Quando aceitei esse convite, deixei claro que minha maior discor-

dância com a metodologia anterior era o fato de que eu acho que 

curadoria e seleção de filmes é um trabalho específico. […] Por isso, 

minha maior proposta para o Festival de Brasília era antes de tudo 

essa: compor uma comissão plural sim, de pessoas de gerações e re-

giões diferentes (toda boa comissão deve ter olhares diferentes, para 

que eles iluminem uns aos outros), mas todos trabalhando de ma-

neira constante com a ideia de curadoria, programação, no máximo 

crítica (que embora não seja curadoria, pede alguns dos mesmos re-

quisitos, como atualização e conhecimento histórico). E ter um en-

tendimento comum do que acreditam que deveria ser o Festival de 

Brasília, como ideia. (VALENTE, 2016)

Trazendo outros campos artísticos para o diálogo, é possível apontar que 

essa fala vai ao encontro de uma transformação de paradigma apontada pelo 

suíço Hans Ulrich Obrist. Primeiro curador a ser eleito pela revista inglesa Art 

Review como a pessoa mais influente do campo da arte internacional (em eleição 

7 A programação do encontro pode ser acessada pelo link: http://www.cachoeiradoc.com.br/2016/ses-
sion/vivencia-em-curadoria-da-perspectiva-das-mulheres.
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realizada em 2009), Obrist (2014, p. 36) escreveu em seu livro Caminhos da cura-

doria que a “expressão ‘fazer curadoria’, tão comumente usada hoje em dia, foi 

cunhada no século XX”. Segundo ele, “isso registra uma mudança na compreen-

são de uma pessoa (um curador) para um projeto (uma curadoria), que hoje é 

visto como uma atividade em si”.  Em outras palavras, “a curadoria é um ofício 

antigo, mas uma profissão relativamente nova”. (RAMOS, 2010, p. 11)

É importante salientar que a partir dos anos 1980 cresceu de forma signifi-

cativa, em diferentes áreas, o uso dos termos “curador” e “curadoria”. Esta últi-

ma palavra é utilizada atualmente no senso comum “como sinônimo de alguém 

que faz uma seleção especializada e por isso é detentora de uma voz de poder” 

(CARVALHO, 2017), o que pode levar a uma falsa conclusão de que a curadoria se 

resume à escolha e exibição de obras de arte, seja de que modo for feita.

Com esse contexto em vista, é possível afirmar que no caso do cinema brasi-

leiro a reflexão contínua, coletiva e sistemática sobre curadoria passou a ser colo-

cada como tema do debate público a partir do século XXI, em grande parte atra-

vés de alguns festivais e, mais recentemente, de estudos no campo acadêmico.

É importante salientar que as discussões propostas nos últimos anos por 

meio de debates sobre curadoria nas programações de alguns festivais de cine-

ma não são o começo, mas o desenrolar de um pensamento que, dentro desses 

eventos, valorizou desde o início a construção de uma concepção particular. 

Nesse sentido, o pensamento curatorial pode ser construído através do recor-

te de cada mostra, da seleção de filmes, do modo como eles estão dispostos na 

grade de programação (seja na ordem das obras de uma única sessão ou com 

relação à sequência de sessões), da importância dada aos textos do catálogo e da 

construção de debates/seminários etc.

Particularidades curatoriais

Seria insuficiente atribuir a expansão de debates públicos a respeito da curado-

ria em cinema apenas ao surgimento de novos festivais no contexto brasileiro e 

a discussões curatoriais em geral no contexto mundial. Se, como apontado ante-

riormente, 2016 foi o ano em que espaços com essas características começaram 

a surgir em alguns eventos cinematográficos, também é verdade que o cinema 

não passou incólume pelas discussões trazidas por grupos contra-hegemônicos 
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(mulheres, negros, gays, lésbicas, transgêneros, indígenas) em diversos campos 

da sociedade nessa mesma época. Tendo isso em vista, nada mais natural que 

os olhares se voltassem também às equipes de curadoria e às suas seleções,8 ha-

vendo uma demanda objetiva por uma maior diversidade na composição desses 

grupos. Antes de entrar propriamente no modo como isso tem ocorrido no gru-

po de festivais já citados, é importante trazer exemplos que mostram como esse 

contexto reverberou nos festivais mais antigos. A programação desses eventos 

trouxe uma proliferação de debates sobre e homenagens a minorias de poder, 

mas geralmente de um modo que oculta a discussão sobre processos curatoriais. 

Isso é visível no caso do Festival Latino-americano de São Paulo, que em 2016 deu 

ênfase a produções dirigidas por mulheres (com homenagem a Anna Muylaert) e 

em 2018 chamou atenção para o cinema feito por pessoas negras (com homena-

gem a Jeferson De), sem que isso ultrapassasse o caráter de celebração e gerasse 

impactos em sua práxis curatorial ou na composição de sua equipe de curadoria.

Outro caso semelhante foi o do debate “Representatividade no cinema”, 

ocorrido durante a 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, em 2017, 

após o qual foi exibido o média-metragem Ava Yvy Vera: a terra do povo do 

raio, dirigido por um coletivo9 composto por lideranças e jovens do Tekoha 

Guaiviry (território do povo Guarani e Kaiowá), localizado no Mato Grosso do 

Sul. Acontece que o filme não constava na programação oficial da mostra e as-

sim o público só poderia saber dessa exibição caso acessasse a agenda do fórum 

de debates promovido pelo festival. Ao relegar o filme a uma exibição paralela 

e pouco divulgada, a Mostra de São Paulo se esqueceu de seu próprio papel no 

sentido de valorizar a representatividade e assim a discussão sobre processos 

curatoriais e a reflexão sobre o lugar do evento como parte de um mesmo proble-

ma permaneceu oculta. Se em casos assim só se notam os olhares a determinado 

tipo de produção em mesas de debate, no CachoeiraDoc a homenagem feita em 

sua terceira edição aos 25 anos do Vídeo nas Aldeias – organização fundada por 

Vincent Carelli que tem entre seus objetivos principais a formação de realizado-

res indígenas – fez parte de um percurso de atenção à produção cinematográfica 

8 Exemplo desse movimento é a pesquisa realizada em 2018 por Cleissa Regina Martins, do Grupo de 
Estudos Multidisciplinar da Ação Afirmativa (Gemaa), intitulada “Raça e gênero na curadoria e no júri 
de cinema”.

9 Assinam a direção Genito Gomes, Valmir Gonçalves Cabreira, Jhonn Nara Gomes, Jhonatan Gomes, 
Edina Ximenez, Dulcídio Gomes, Sarah Brites e Joilson Brites.
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sobre, com e/ou por indígenas. Logo na primeira edição, houve as exibições de 

Kene Yuxí, as voltas do Kene, dirigido por Zezinho Yube, e Espelho nativo, dirigi-

do por Phillipi Bandeira, na mostra competitiva nacional de longas ou médias-

-metragens. Nessa mesma seção, na edição mais recente do festival (em 2017), o 

já citado Ava Yvy Vera: a terra do povo do raio foi exibido e ganhou os prêmios 

dos júris oficial e jovem.

Tendo feito esse preâmbulo, é possível relembrar os debates sobre curadoria 

e programação ocorridos recentemente em alguns festivais:

- Na Semana dos Realizadores, a mesa “A Semana aberta: caminhos passa-

dos, escolhas presentes, possibilidades futuras”, ocorrida em novembro 

de 2016, teve a proposta de abrir ao público interessado os modelos de 

seleção e programação do festival, apresentando um desejo de mudan-

ça que resultou em um processo diferente na edição seguinte, com uma 

equipe maior e mais diversa;

- No Fronteira, em 2017, não foi propriamente o festival que esteve em de-

bate, mas sim as questões amplas ligadas a curadoria e programação de ci-

nema, através do Ver Cinema: Encontro Internacional de Programadores 

de Cinema, inédito evento do tipo no país;

- No Olhar de Cinema, mesas sobre “crítica e curadoria” ou “curadoria e 

programação” acontecem desde 2016. Entre 2017 e 2019 ocorreram mesas 

de encontro com a equipe de programação com o objetivo de apresentar 

os filmes selecionados e falar sobre o processo que levou até a escolha 

deles;

- No Festival de Brasília, as mesas “A curadoria de curtas e médias no tem-

po do digital”, em 2016, e “Curadoria aberta: o processo de montagem da 

programação do Festival de Brasília”, em 2017 e 2018, tiveram o objetivo 

de falar sobre o processo curatorial, entrando em questões práticas como 

a criação de planilhas e a divisão do visionamento em duplas (no caso 

dos curtas-metragens). Assim como no Olhar de Cinema, elas ocorreram 

antes das projeções das mostras competitivas.

Tratando especificamente dos dois últimos festivais, o fato de os debates 

acontecerem antes das exibições é algo que merece reflexão, visto que, se por 

um lado essas mesas têm mérito por ampliar e desmistificar o debate sobre 
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curadoria, por outro é possível que esse formato tenda a manter a equipe de se-

leção e programação em um lugar de conforto, pois questões concretas suscita-

das pelo contato com os filmes nunca serão respondidas (ou ao menos não nesse 

ambiente oficial).

No caso do CachoeiraDoc não há na programação um encontro específico 

voltado para discutir a totalidade da seleção apresentada em cada edição, mas 

um exemplo particular de debate promovido pelo festival foi, como citado an-

teriormente, a “Vivência em curadoria da perspectiva das mulheres”, realizada 

em 2016.

Seu texto de apresentação dizia o seguinte:

[…] como não suspeitar que a aparente frágil presença de mulheres 

no cinema brasileiro não se deve também às perspectivas masculi-

nas que estariam imiscuídas aos critérios de valoração dos filmes? 

Nos perguntamos, então, em que medida a atuação minoritária das 

mulheres na curadoria e na crítica condiciona os parâmetros de le-

gitimação dos filmes em vigor, bem como a notável negligência crí-

tica em relação às mulheres do/no cinema brasileiro. Assim, a partir 

da consideração de que a curadoria, instância fundamental para a 

inscrição dos filmes na História dos cinemas, é uma ação política e 

perspectivada, a Vivência em curadoria da perspectiva das mulheres 

levanta e tenta enfrentar a questão: o que podem as mulheres para 

a legitimação e escritura histórica dos filmes de mulheres e de suas 

trajetórias? (VIVÊNCIA…, [2016])

O encontro originou a mostra Com Mulheres, feita com curadoria coletiva 

e que trazia obras que abarcavam tanto a questão da representatividade (filmes 

de realizadoras) quanto da representação (filmes sobre mulheres). Ou seja: este-

ve presente nesse processo um forte caráter propositivo desde a formulação do 

evento, passando pelo modo de organização (não um debate, mas vários, cons-

tituindo uma vivência) e chegando à programação de sessões e às exibições do 

festival, constituindo-se como uma iniciativa inovadora nesse ainda incipiente 

movimento de atenção às práticas de curadoria em cinema no Brasil.

Nesse sentido, também é importante notar o quanto a realidade sociopo-

lítica brasileira influenciou muitas das discussões curatoriais trazidas pelo 
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CachoeiraDoc. Em 2014 e 2015, por exemplo, as principais mostras especiais do 

festival (uma retrospectiva de filmes do chinês Jia Zhangke e trabalhos oriundos 

do Laboratório de Etnografia Sensorial da Universidade de Harvard, agrupados 

na mostra Perspectivas do espaço e imersões sensoriais) se ligavam de um modo 

menos direto ao contexto nacional, algo que mudou no período que coincidiu 

com a deposição da presidente eleita Dilma Rousseff. Assim, em 2016 ocorreu 

a já citada mostra Com Mulheres e em 2017 foi a vez das mostras Memórias de 

Lutas e Corpos em Lutas, que reuniram filmes de diferentes épocas e países mar-

cados por propostas de intervenção social.

Essas mostras, por sua vez, surgiram de uma percepção – propiciada por 

uma continuidade de olhar, algo vital para qualquer curadoria – de que desde 

os marcantes protestos populares de junho de 2013 houve um aumento signi-

ficativo na produção de “filmes de grupos minoritários comprometidos com a 

reversão de injustiças e opressões estruturais, produzidos em aliança ou no seio 

de movimentos sociais” (CESAR, 2107b), e que isso não se refletia em visibilida-

de no cenário dos festivais brasileiros:

No lugar de pensar nos filmes apenas como obras, estou propondo 

pensá-los também como gestos, iniciativas, atos. Ou seja, pensá-los 

em sua dimensão fenomenológica, o que implica em considerar os 

filmes em sua conexão com a vida, com o extra-campo cinematográ-

fico. Agir curatorialmente desse modo, a partir desse conceito, tem 

nos levado a olhar de modo renovado para os filmes das minorias, 

dos outros sujeitos históricos que agora estão a filmar (mulheres, ne-

gros, índios, minorias sexuais, etc.), subvertendo parâmetros univer-

salizantes, tentando descolonizar um pouco o nosso olhar. (CESAR, 

2107b)

Essas duas iniciativas agem sobre uma realidade do país e complexificam 

discussões curatoriais em um momento em que elas começam a aparecer com 

regularidade no campo cinematográfico, e é esse caráter propositivo que coloca 

o CachoeiraDoc em um lugar de destaque nessa nova configuração de festivais 

brasileiros.
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Política cultural, financiamento e gestão de 
um festival de cinema

Fernanda Pimenta
Leonardo Costa

O CachoeiraDoc: Festival de Documentários de Cachoeira teve oito edições 

periódicas anuais entre 2010 e 2017, na cidade de Cachoeira, no recôncavo da 

Bahia. Nas oito edições, cerca de 17 mil pessoas assistiram a mais de 345 docu-

mentários, muitos deles inéditos na Bahia e no Brasil. O festival buscou promo-

ver o intercâmbio de ideias e incentivar que a cidade de Cachoeira e o estado da 

Bahia articulem-se ao mundo através do cinema. Além dos debates com os reali-

zadores que vinham de todas as regiões do país, foram realizadas 20 oficinas e 26 

mesas-redondas. Em 2017, além do festival em Cachoeira, foi realizada a mostra 

CachoeiraDoc em Movimento, com documentários contemporâneos brasileiros 

em exibição na Caixa Cultural, em Salvador. Em maio de 2020, em plena pande-

mia da Covid-19, aconteceu uma edição especial e on-line do festival intitulada 

“Festival Impossível, Curadoria Provisória”. Em dezembro de 2020, foi realizada 

a nona edição do CachoeiraDoc, também on-line. Todas as edições foram rea-

lizadas pela Ritos Produções, com a coordenação de produção feita pelos seus 

sócios,1 e pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), através da 

coordenação e curadoria das professoras Amaranta Cesar e Ana Rosa Marques.

Miriam Alencar no livro, de 1978 (p. 55), O cinema em festivais e os caminhos 

do curta-metragem no Brasil destacou que a importância dos festivais de cinema 

se dá:

[…] a) pelo que pode e deve revelar de novos valores, novas idéias, no-

vas culturas, através da participação ativa do maior número de paí-

ses; b) pelo mercado de venda de filmes, que proporciona a comer-

cialização do produto aos mais diversos países; c) porque permite o 

1 Renata Rocha, em 2010, e Fernanda Pimenta e Leonardo Costa, de 2010 a 2020.
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contato entre as pessoas, das mais diferentes regiões ou países, que 

trocam idéias entre si, que travam ou ampliam seu conhecimento do 

que está se passando no mundo cinematográfico.

Ainda segundo a autora:

Os festivais (cinematográficos) possuem uma série de fatores po-

líticos, econômicos, culturais, sociais, onde governamentalmente 

transmite-se um ponto de vista de incentivador cultural; para os 

realizadores é uma janela de exibição; para a sociedade é uma forma 

de acesso à cultura; para investidores é uma chance de atrelar sua 

marca à imagem do festival, em contato direto com o público, além 

de serem partes importantes da cadeia produtiva cinematográfica. 

(ALENCAR, 1978, p. 44)

Essas reflexões de Alencar, embora antigas, continuam sendo válidas até 

hoje para falarmos sobre um festival de cinema. Neste artigo buscamos abordar 

brevemente a trajetória, do ponto de vista de quem realiza um festival, envol-

vendo os processos de financiamento, produção e gestão do CachoeiraDoc, cuja 

principal relevância está em propiciar encontros entre filmes e pessoas numa 

cidade na periferia do Brasil. Não podemos narrar esses fatos sem uma conexão 

com as políticas culturais para o setor do audiovisual, algo importante para o 

desenvolvimento do mercado e da área do cinema. 

Políticas para o audiovisual

Quais são as condições de produção do cinema? Que políticas são dedicadas a 

tratar do setor na atualidade? Qual o papel da União, dos estados e dos municí-

pios nesse processo?

Numa narrativa histórica mais ampla sobre as políticas audiovisuais no 

Brasil podemos perceber como a esfera nacional tem, em grande medida, maior 

participação nesse processo, o que não exclui a importância de ações e políticas 

pensadas e gestadas pelos governos estaduais e mesmo municipais. 

Os profissionais do campo audiovisual participam como propositores e 

grupo de pressão para a criação e fiscalização de políticas. “As iniciativas do 

Ministério da Cultura em relação ao audiovisual contaram com a participação 
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dos profissionais do cinema desde sua elaboração e têm adquirido importân-

cia fundamental para o desenvolvimento do setor”. (BEZERRA; ROCHA, 2012, 

p. 131) Embates entre Estado, realizadores e empresários do setor criaram condi-

ções para o desenvolvimento de políticas para o segmento, indo além do fomen-

to apenas de um dos elos da cadeia produtiva, através do estímulo da produção 

de filmes. Diversas ações e instrumentos foram criados:

[…] legislação específica para o setor, criação de condições para a 

formação de público e estabelecimento do produto nacional no mer-

cado (tome-se como exemplo a Cota de Tela – percentual de dias ou 

número de filmes nacionais no circuito exibidor – ou a isenção fiscal 

para distribuidoras estrangeiras tornarem-se investidoras da produ-

ção cinematográfica brasileira), o sistema de incentivo fiscal, insti-

tuições e demais instrumentos de intervenção, dentre as quais situa-

mos como mais emblemáticas a Embrafilme (criada em 1969, durante 

o Regime Militar, como produtora e depois também distribuidora de 

filmes nacionais) e, mais recentemente, a Ancine (Agência Nacional 

do Cinema). (COSTA, 2013, p. 132)

Interessante notar como a noção das tristes tradições (ausência, autoritaris-

mo e instabilidade) das políticas culturais no Brasil, apontada por Rubim (2007), 

também reverbera no setor audiovisual. Na passagem anterior vemos como du-

rante o regime militar (1964-1985) a criação da Embrafilme reforça a triste tradi-

ção de forte intervenção do Estado no campo cultural em períodos autoritários. 

Nessa época a produção de filmes nacionais foi bem sucedida, ao passo que, 

em momentos democráticos, nem sempre tivemos a mesma força para criar ou 

manter políticas específicas na área cultural, como foi, em especial, o caso do 

governo de Fernando Collor (1991-1992):

A atuação dos estados e municípios brasileiros na atividade cinema-

tográfica se faz presente para preencher uma lacuna deixada pela au-

sência total dos órgãos, instituições e marcos regulatórios nacionais, 

quando do governo do então presidente Fernando Collor (1991-92). 

Concine (Conselho Nacional de Cinema), Embrafilme, Cotas de Tela 

e o próprio Ministério da Cultura foram extintos, desmantelando um 

conjunto de fatores que, embora não fosse totalmente eficiente, via-

bilizavam a existência do Cinema Brasileiro. (COSTA, 2013, p. 133)
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O estímulo à regionalização, entretanto, não foi feito na Bahia do mesmo 

modo que em outros estados, como aponta o estudo: “[…] a regionalização es-

timulava o surgimento de centros regionais de produção, como, por exemplo, 

os polos surgidos no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul e em Pernambuco”. 

(MARSON, 2006, p. 54)

“A situação do audiovisual em Pernambuco difere dos demais estados 

do Nordeste, onde não identificamos ambientes igualmente privilegiados”. 

(COSTA, 2013, p. 134) Ou seja, num momento de instabilidade das políticas cul-

turais, como no governo Collor, alguns estados, como a Bahia, enfrentaram esse 

vazio na criação de políticas para o setor.

O governo de Itamar Franco, sucessor de Collor, inicia uma retomada do ci-

nema nacional, estimulando a participação de empresas privadas através, prin-

cipalmente, do incentivo fiscal2 na atividade de produção, que terá continuida-

de nos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Só com o governo 

Lula (2003-2010) há uma consolidação das políticas para reestruturação da ca-

deia produtiva do audiovisual focando na produção dos filmes, mas também na 

difusão, formação, memória e política externa. Medidas para a descentralização 

da produção, fortemente concentrada no eixo Rio-São Paulo, foram iniciadas. 

Além da inclusão de grupos sociais até então excluídos das políticas para área.

O número de filmes lançados aumenta nesse período. Em 2002 foram 29 tí-

tulos e em 2013 foram 129. A produção documental também aumentou muito:

No ano 2000, os documentários representaram quase 20% dos lan-

çamentos nacionais. Nos anos seguintes, a onda de documentários 

nos cinemas cresceu, a ponto de atingir, no final de 2004 mais de 

30% dos lançamentos nacionais em salas de cinema. (RAVICZ, 2005, 

p. 34)

A ampliação do circuito dos festivais está diretamente vinculada ao aumen-

to da produção audiovisual no país, a partir da chamada retomada do cinema 

nacional em 1995 e em especial a partir de 2003, com políticas de incentivos es-

pecíficas criadas nos governos Lula e Dilma.

2 Em 1993, por pressão dos produtores de cinema, o governo de Itamar Franco criou a Lei do Audiovisual 
(Lei nº 8.685/1993), na qual a empresa financiadora não precisava entrar com nenhum percentual de 
recursos próprios, patrocinava os filmes com recursos que iriam para o imposto de renda.
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No caso das políticas para difusão do audiovisual, mais estritamente no caso 

das mostras e festivais, a Bahia tem tradição, e corrobora o panorama nacional 

de crescimento dos eventos nos anos 2000. Tamara Chéquer Cotrim (2017), na 

sua dissertação de mestrado sobre festivais e mostras de cinema na Bahia con-

temporânea nos conta que o primeiro evento de que se tem notícia no país acon-

teceu em Salvador em 1951, o Primeiro Festival de Cinema da Brasil, por iniciati-

va de Walter da Silveira e Carlos Coqueijo Costa. Em 1962, aconteceu o Primeiro 

Festival de Cinema da Bahia, com lançamento de Tocaia no asfalto, de Roberto 

Pires. Mas foi com a Jornada de Cinema da Bahia, que a Bahia se tornou parte do 

circuito de festivais. A primeira jornada aconteceu em Salvador em 1972 e a últi-

ma (40ª edição) em 2013. Foi um dos mais antigos e longínquos festivais do país. 

Na década de 1990, com a maior facilidade de produção de vídeos, nas-

ceu em Salvador, em 1994, outro festival longevo: o Festival Nacional de Vídeo 

Imagem em 5 Minutos. Organizado pela Fundação Cultural do Estado da Bahia 

(Funceb),3 o evento reunia realizadores experientes e iniciantes, oriundos das 

mais diversas localidades do país, e exibia produtos em vídeo com até cinco mi-

nutos de duração. Foram ao todo 16 edições (em 21 anos, não aconteceu em 2001, 

2002, 2006, 2010, 2013). 

Tamara Chéquer Cotrim ressalta:

Os anos 2000 foram bastante significativos no que diz respeito aos 

festivais e mostras de cinema. Foi no decorrer desses anos que houve 

uma expansão no número de eventos de exibição nunca antes vis-

ta, com festivais e mostras acontecendo em diversos lugares do país, 

realizados sob as bases de um contexto social específico, aliás, bas-

tante propício, uma vez que, estavam se destacando como importan-

tes para a estruturação da cadeia do cinema e audiovisual brasileiro, 

sobretudo em decorrência do crescimento da produção. Inclusive 

com reconhecimento do governo como importantes para àquela sea-

ra, merecendo incentivos financeiros públicos para acontecerem. 

(COTRIM, 2017, p. 26)

Em 2002, foi realizado o primeiro Panorama Internacional Coisa de Cinema, 

que até o ano de 2019 teve 15 edições: não aconteceu em 2006 e 2008. A primeira 

3 Também criada no período do regime militar, em 1974.
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Mostra de Cinema Conquista, na cidade de Vitória da Conquista, sudoeste baia-

no, aconteceu em 2004 e, em 16 anos, contou com 14 edições: não foi realizada 

em 2005 e 2016. Em 2005, ocorreu o primeiro Seminário Internacional de Cinema 

da Bahia, que depois passou a se chamar Cine Futuro.4 O último ano do evento 

foi em 2015. Em 11 anos, ele não aconteceu em 2013 e em 2014. E em 2010, foi rea-

lizado o primeiro CachoeiraDoc: Festival de Documentários de Cachoeira, que 

em dez anos teve oito edições – à exceção dos anos de 2018 e 2019, retornando 

em 2020.

Todos os citados são os festivais de maior notoriedade e continuidade na 

Bahia ao longo de décadas e têm em comum a interrupção das edições. Eles co-

meçaram pequenos e recebiam apoio de instituições como universidades, pre-

feituras e outras instituições capazes de fornecer estrutura ou mão de obra, e 

foram crescendo aos poucos, tendo cada vez mais recursos públicos. Devido à 

descontinuidade5 de políticas culturais acabam sendo interrompidos.

Apesar das políticas culturais de territorialização criadas a partir de 2007, 

com o governo Jaques Wagner na Bahia, que buscou descentralizar e democra-

tizar a formulação, o planejamento e a execução de programas e ações cultu-

rais, levando-os para o interior do estado, as mostras e os festivais de cinema 

ainda estão concentrados na capital. Em 2017, segundo o documento Os festi-

vais audiovisuais brasileiros em 2017: geografia e virtualização, de Paulo Vitor 

Luz Corrêa, a Bahia teve 14 mostras e festivais. Destes, nove aconteceram em 

Salvador e Região Metropolitana. Abaixo pode ser visto um resumo da Bahia 

(CORRÊA, 2018, p. 53) (Figura 1).

Os três festivais citados na Figura 1 que aconteceram em 2017 na cidade 

de Cachoeira foram o CineVirada: Festival de Cinema Universitário da Bahia; 

o CachoeiraDoc: Festival de Documentários de Cachoeira; e o Panorama 

Internacional Coisa de Cinema (que aconteceu em Salvador e Cachoeira). A im-

plantação do curso de cinema em Cachoeira tem relação com a existência des-

tes e outros6 eventos na cidade e no estado e faz parte das políticas federais de 

4 Disponível em: http://seminariodecinema.blogspot.com/p/o-festival.html. Acesso em: 18 abr. 2019.

5 Uma das tristes tradições colocadas por Rubim (2007), a instabilidade das políticas culturais.

6 Grupos da universidade como o PET Cinema UFRB e o Cineclube Mário Gusmão fazem algumas mos-
tras. Em 2018, um aluno do curso de Cinema e Audiovisual (UFRB) iniciou o Festival Mimoso de 
Cinema em sua cidade natal (Luis Eduardo Magalhães). Em 2019, surge a MAR (Mulheres Ativismo 
Realização) em Cachoeira, criada por egressas (UFRB).
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Figura 1 – Localização dos festivais audiovisuais na Bahia

Fonte: Corrêa (2018, p. 53).
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territorialização do setor audiovisual. Entre 2005 e 2012, foram criadas 18 novas 

universidades e institutos federais e 173 campus universitários. Em 2005, foi im-

plantada a UFRB, que hoje conta com sete centros de ensino em seis cidades do 

Recôncavo. Em 2008, foi feito o primeiro vestibular para o curso de Cinema e 

Audiovisual, que inicialmente tinha “ênfase em documentário”.

O projeto pedagógico diz que a criação do curso

É parte do processo de retomada do cinema brasileiro, e de toda a 

área do audiovisual no país, e, também, participa do esforço para 

colocar o Estado da Bahia na dimensão real da sua importância na 

história do cinema brasileiro, oferecendo a possibilidade de uma for-

mação qualificada para os profissionais desta área da comunicação. 

(UFRB, [200-], p. 7)

Nesse contexto, nasce a vontade de colocar a cidade de Cachoeira como par-

te do circuito alternativo de exibições do país. 

Financiamento do CachoeiraDoc

O governo de Jaques Wagner na Bahia (2007 a 2014), com Márcio Meirelles e 

Albino Rubim como secretários de Cultura, implantou políticas culturais na 

Bahia baseada nas políticas federais dos ministros da Cultura Gilberto Gil e Juca 

Ferreira. Houve valorização do Fundo de Cultura, criado em 2005. “Entre 2007 e 

2013, o Fundo de Cultura do Estado da Bahia aumentou seus recursos em 164%. 

[…] Tão importante quanto o aumento de recursos, foram os novos procedimen-

tos democráticos e republicanos do Fundo […]”. (RUBIM, 2015) Os anos de 2007 

e 2008 foram de adaptação dos funcionários da Secretaria de Cultura, que es-

tavam se adequando à crescente demanda dos proponentes, que ainda não sa-

biam elaborar projetos culturais ou geri-los. Nesses anos o número de inscritos 

foi baixo, em especial, no interior do estado. A Funceb realizou workshops de 

elaboração em projetos culturais em todos os territórios de identidade e a partir 

de 2009 o resultado pode ser visto, com crescimento do número de inscritos e 

diminuição da concentração na Região Metropolitana de Salvador. (LIMA, 2011)

Em 2009 o CachoeiraDoc concorreu pela primeira vez e foi contemplado no 

Edital de Apoio à Realização de Mostras e Festivais Audiovisuais (nº 21/2009),7 

7 Disponível em: https://bit.ly/3413Ujb. Acesso em: 4 abr. 2019.
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gerido pelo Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), na época liga-

do à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Os cinco proponentes aprovados 

foram dos seguintes territórios de identidade: dois da Região Metropolitana de 

Salvador (sendo um o CachoeiraDoc, cujo endereço do proponente é Salvador, 

mas a realização do projeto é no território Recôncavo Baiano), um do Extremo 

Sul, um do Sudoeste Baiano e um do Sertão do São Francisco. Dentre os eventos 

aprovados, 80% aconteceriam no interior.

No ano seguinte, foram lançados 18 editais nas áreas de apoio às linguagens 

artísticas, e o CachoeiraDoc foi contemplado no edital de nº 8/2010, de Apoio à 

Realização de Mostras e Festivais Audiovisuais, gerido pela Diretoria de Artes 

Visuais e Multimeios (Dimas). O referido edital buscava apoiar até seis projetos 

de mostras ou festivais audiovisuais, dotados ou não de caráter competitivo, cuja 

duração mínima não poderia ser inferior a cinco dias.

Desde 2012, a seleção de propostas fomentadas pelo Fundo de Cultura da 

Bahia (FCBA) para o audiovisual se dá através do Edital Setorial do Audiovisual, 

gerido pela Funceb. O CachoeiraDoc realizado em 2012 foi contemplado pelo 

edital de nº 12/2012. Esse formato, segundo a própria secretaria, objetivou esti-

mular os diversos elos da rede produtiva do setor.

A Secretaria Estadual de Cultura tem apoiado este movimento do 

audiovisual e do cinema baiano, em seus mais diferentes momentos 

do fazer audiovisual. Ela busca estimular todos os elos produtivos 

deste fazer cultural. Ela hoje apoia, por exemplo, vários festivais, 

mostras e seminários de audiovisual e cinema na Bahia, na capital e 

no interior. Estes eventos tratam de muitos temas e tem possibilitado 

diferentes olhares, permitindo publicizar um interessante repertório 

audiovisual e cinematográfico para os baianos. A difusão e o debate 

propiciados pelos festivais, mostras e seminários são elos vitais den-

tro de uma política cultural voltada para o audiovisual e o cinema. 

Sem eles, não se alcança a abrangência necessária para o desenvol-

vimento consistente do audiovisual e do cinema na Bahia. (RUBIM, 

2014, p. 181)

Ainda no ano de 2012 foi lançado o Edital de Eventos Calendarizados,8 políti-

ca que trouxe uma importante inovação para os projetos que buscam longevidade 

8 Disponível em: https://bit.ly/2GjBR6d. Acesso em: 4 abr. 2019.
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no cenário cultural. Fomos aprovados9 no edital, que financiou o CachoeiraDoc 

entre 2013 e 2016.10 O apoio buscava conferir estabilidade à realização de eventos 

consolidados, com vistas à formação de calendário cultural que contemplasse 

diversos segmentos da cultura e diferentes regiões do estado.

Esse edital teve impacto significativo para a realização e a conso-

lidação de importantes festivais e mostras de audiovisual que hoje 

compõem o calendário cultural da Bahia. […] cinco importantes 

eventos obtiveram o apoio do referido edital, condição que possibili-

tou a realização de edições regulares: Panorama Internacional Coisa 

de Cinema, CachoeiraDoc, Mostra Cinema Conquista, Seminário 

Internacional de Cinema – Cine Futuro e Vale Curtas, totalizando um 

investimento de cerca R$ 2.940.000,00, contribuindo, assim, para a 

garantia de três edições (2013, 2014, 2015) desses importantes festi-

vais. (VIEIRA; GUSMÃO, 2017, p. 42)

A oitava edição do CachoeiraDoc teve o apoio de mais uma edição do Edital 

Setorial de Audiovisual, em 2016, especificamente na área de desenvolvimento 

e difusão. Nesse ano concorremos também no Edital de Eventos Calendarizados 

de 2017 a 2019,11 no qual infelizmente não fomos contemplados, visto que teria 

garantido a realização no ano de 2018 e 2019. Na Tabela 1 temos os valores apoia-

dos a cada ano pelo FCBA:

Tabela 1 – Montante de recursos recebidos pelo CachoeiraDoc via FCBA por ano

ano de execução valor (R$)

2010 76.500,00

2011 80.000,00

2012 93.275,00

2013 180.000,00

2014 180.000,00

2015 180.000,00

9 Disponível em: https://bit.ly/3n1mPmz. Acesso em: 4 abr. 2019. 

10 Inicialmente o edital apoiaria eventos por três anos, mas foi prorrogado por mais um ano.

11 Disponível em: https://bit.ly/3iiFF5n. Acesso em: 4 abr. 2019.
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ano de execução valor (R$)

2016 180.000,00

2017 299.967,00

2018 não aconteceu

2019 não aconteceu

2020 200.000,00

Fonte: elaborada pelos autores.

Pela trajetória do evento é perceptível a importância do financiamento 

público para a sua execução. Financiamento que foi sendo ampliado à medi-

da que o próprio evento tomava uma proporção maior, ao mesmo tempo que a 

Secretaria de Cultura do Estado da Bahia descontinuou o lançamento de editais 

setoriais para a área da cultura nos anos de 2017 e 2018. Em 2017, entretanto, fo-

ram convocados praticamente todos os projetos suplentes do edital de 2016 para 

execução, o que como política pública é extremamente controverso, visto que 

esses projetos, que passaram por um processo seletivo e não foram classificados 

entre os primeiros colocados, ainda assim foram contemplados. A ausência de 

editais nesse período comprometeu o financiamento do CachoeiraDoc.

Em 2019, com cerca da metade dos recursos12 dos editais anteriores a 2016, 

a Secretaria da Cultura do Estado da Bahia anunciou novamente investimen-

tos em projetos culturais da sociedade civil. Cabe ressaltar que para o setor au-

diovisual, foram diversas categorias divididas por origem de recursos: R$ 5 mi-

lhões diretos do FCBA, destes R$ 800 mil foram dedicados a mostras, festivais e 

eventos. Outros R$ 15 milhões captados do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA/

Ancine), recurso federal voltado para produção e distribuição de longa metra-

gens e séries de TV.

As formas de financiamento federal via renúncia fiscal (Lei Rouanet) ou os 

mais novos editais da Secretaria do Audiovisual (SAv) seguem uma lógica co-

mercial com retorno financeiro e/ou midiático que não condizem com a reali-

dade de um festival de documentário na periferia do país (interior do Nordeste 

brasileiro). O último edital da SAv para festivais, por exemplo, exigia um retorno 

12 Em 2016, o governo baiano investiu R$ 39.620 milhões nos editais setoriais do FCBA. Em 2019, foram 
R$ 20 milhões. 
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financeiro do investimento dos projetos selecionados, algo inviável para um 

evento como o CachoeiraDoc. 

 14.1.1 Todas as ações/eventos objetos deste edital devem ter, obrigatoria-

mente, atividades/ações com perspectivas de geração de receitas para 

composição do lastro contratual e retorno do FSA, tais como: bilheteria, 

cursos/oficinas/workshops pagos, venda de espaço publicitário, locação 

de espaços físicos, venda de produtos (camisetas, bonés, livros, dvds, 

etc.);

 14.1.2 A participação do FSA sobre as Receitas será equivalente a 50% do 

percentual a que corresponder o seu investimento no total dos recursos 

aplicados na realização do evento.13

Como o evento que busca fomentar o documentário numa cidade do interior 

cuja metade da população vive com até meio salário mínimo (IBGE, 2017) conse-

guiria ter ao menos 50% de sua receita com bilheteria ou produtos relacionados? 

Como qualquer investimento na área da cultura, há projetos que não dispõem de 

fatores de mercado que o auxiliem nessa dinâmica, como aponta a pesquisadora 

Cristiane Olivieri (2004, p. 25):

No sistema capitalista, grande parte do investimento em produção 

de bens de toda natureza é determinado pela garantia de ressarci-

mento do custo do seu processo produtivo e pela possibilidade de 

geração de lucros através da comercialização do produto final […] A 

produção cultural, contudo, nem sempre consegue obedecer essa ló-

gica de produção de lucros […]. Apenas parte das produções atinge a 

auto-sustentabilidade e uma parcela pequena consegue gerar lucros 

para os produtores e artistas.

Os “lucros” do CachoeiraDoc são de outra ordem e não seguem a lógica 

mercadológica. Daí a dificuldade de financiamento privado para o Festival. Os 

ganhos dizem respeito à formação, diversidade e democratização do acesso à 

educação e cultura para estudantes, profissionais e público, com suas possi-

bilidades de intercâmbio e diálogo, colocando Cachoeira na rota dos festivais 

13 Edital SAV/MINC/FSA de nº 11/2018. Disponível em: https://bit.ly/34A1sBE. Acesso em: 5 abr. 2019.
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audiovisuais. Dizem respeito também à contribuição para a movimentação eco-

nômica do município de 33 mil habitantes que se tornou um dos principais rotei-

ros turísticos da Bahia, mas sofre com a sazonalidade do mercado turístico, além 

da falta de investimentos e políticas públicas voltadas para a profissionalização 

e linearidade do turismo local.

Quando as políticas culturais na Bahia buscaram uma perspectiva da terri-

torialização, em grande medida, foi para tentar mudar a realidade de determina-

das regiões que apresentam diversas possibilidades de fazer cultura mas que in-

felizmente não conseguem ampliar ou dar continuidade a seus projetos devido 

à escassez de recursos. Rubim corrobora esse fato, mas se não temos incentivos 

reais nesse processo fica difícil dar sustentação a uma política como essa:

O processo de territorialização – assumido como política pública de 

cultura na Bahia – possui múltiplas dimensões e possibilidades. Por 

certo, uma das suas dimensões mais potentes e promissoras do pro-

jeto seja possibilitar este olhar mais amplo, diverso e plural, fazendo 

emergir imagens profundas e desconhecidas que conformam: a Bahia, 

sua rica cultura baiana e todos os baianos. (RUBIM, 2014, p. 186).

Em todo caso, vale ressaltar que o setor do audiovisual é um dos mais orga-

nizados em termos de demandas e pressão política a partir dos seus agentes. Um 

exemplo disso é a carta aberta ao governador Rui Costa feita pela Associação de 

Produtores e Cineastas da Bahia, que buscam uma resposta em relação à ausên-

cia do financiamento do setor (EM ‘CARTA…, 2018), que poderia ser estratégico 

para a gestão estadual. 

Gestão de um festival

Para a realização de um evento como um festival de cinema, há uma série de de-

mandas da área da produção cultural que precisam ser levadas em consideração. 

A logística de convidados é uma das principais questões para o CachoeiraDoc, 

visto que, além de oferecer a possibilidade de exibição de filmes, os festivais são 

em especial um lugar de troca, a partir da oportunidade que as pessoas têm de 

entrar em contato com filmes, realizadores e outras pessoas.
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No CachoeiraDoc, em 2017, convidamos pelo menos um diretor de cada 

filme selecionado para a Mostra Competitiva Nacional para estar presente. 

Acreditamos que essa interação mais direta com os realizadores é um dos prin-

cipais pontos positivos do evento, no qual ao longo dos dias de festival é possível 

encontrar os diversos convidados dialogando com estudantes que estão inician-

do a sua formação acadêmica na área, por exemplo. Marcelo Pedroso, premiado 

realizador pernambucano, corrobora a importância dos diálogos no festival:

[…] eu, enquanto realizador, vou querer estar aqui sempre que o 

CachoeiraDoc selecionar um filme que eu dirigi. Porque é aqui que 

eu acho que os debates importantes estão acontecendo, sabe? E não 

é só um debate em si, é toda a construção que o festival faz. O gesto 

do festival, os filmes que ele prioriza, o tipo de arranjo que ele coloca 

para a comunidade, o tipo de formação de público que ele faz. Então, 

o CachoeiraDoc é para mim uma experiência completa: política, de 

vanguarda, e sempre que eu puder estrear filmes aqui vai ser com 

grande prazer. (PEDROSO, 2017)14

Como o evento é realizado numa cidade do interior da Bahia, temos aqui um 

custo agregado à logística, que é o deslocamento do aeroporto mais próximo, o 

de Salvador, distante 108 quilômetros. Outro gasto elevado na área de logística de 

convidados é o transporte dos realizadores, priorizados pelo festival, que sempre 

exibiu filmes que primam pela articulações entre cinema e ação sócio-política, 

como realizadores indígenas, por exemplo, que muitas vezes deslocam-se de al-

deias distantes e de difícil acesso, mas se tornaram presença constante em todas 

as edições. Enfim, todo o processo de logística dos convidados, pensando desde 

o seu transporte na sua cidade de origem (que vai muito além do eixo Rio-São 

Paulo), o transporte de Salvador até Cachoeira, a sua hospedagem e alimentação 

durante o evento, até o seu regresso, é preciso ser feito de forma detalhada e or-

ganizada.

Essa função normalmente era de responsabilidade de um dos coordenado-

res de produção do projeto, tendo o apoio posterior de empresas que prestam 

serviços de transporte e agências de viagem, e de monitores que cuidam da 

14 Entrevista de Marcelo Pedroso a Adriano Garrett (site Cine Festivais) em 2017 quando estreou o filme 
Por trás da linha de escudos.
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execução do receptivo dos convidados e do seu bem-estar ao longo do evento. 

“Essa é a área em que, podemos dizer, o produtor é o especialista. Ele não deve 

ter apenas a noção, mas conhecer profundamente tudo o que envolva a logística 

de um evento”. (LOBO, 2009, p. 29)

O público também é uma questão interessante para se pensar a gestão do 

festival. Zita Carvalhosa, fundadora e organizadora do Festival Internacional de 

Curtas-Metragens de São Paulo, em entrevista a Thaís Ravicz (2005) falou sobre 

os diferentes perfis de público: “Os festivais em cidades onde não existe cinema 

são completamente distintos dos festivais em grandes centros e cada um deve 

ter o seu perfil de público.” (CARVALHOSA, 2005 apud RAVICZ, 2005, p. 77)

O CachoeiraDoc é um festival segmentado de documentário numa cidade do 

interior do Nordeste sem hábito de cinema, apesar do Cine Theatro Cachoeirano 

ter sido reinaugurado em 2014, ainda não há exibição regular de filmes. A co-

munidade universitária da UFRB, em especial com os cursos de Cinema, 

Comunicação, História, Artes Visuais e Ciências Sociais do Centro de Artes 

Humanidades e Letras (CAHL), em Cachoeira, é o principal público do festival. 

Cinéfilos, estudantes, profissionais e pesquisadores de Salvador, estudantes de 

outros cursos de cinema do país, além dos realizadores convidados completam 

o conjunto frequente do evento. Como foi descrito, grande parte do público não 

é da cidade. Então, faz parte da produção do Festival gerenciar a demanda, mes-

mo que indireta, de hospedagem, alimentação e transporte desse público vindo 

de outros locais. Por vezes surgem caravanas, como foi o caso de um grupo de 

estudantes de cinema da Universidade Federal Fluminense (UFF) que precisa-

va de hospedagens baratas e a solução encontrada foi colocar os estudantes de 

Cachoeira em contato com eles através das redes sociais para que fossem feitas 

hospedagens solidárias.

Há também um público mais disperso composto por moradores de Cachoeira 

e São Félix (cidade-irmã separada por uma ponte) curiosos que participam das 

sessões (sempre gratuitas) e oficinas. E essa presença é constantemente esti-

mulada pelo festival, e de uma forma mais ampla por outras ações do curso de 

Cinema na cidade, por meio de oficinas ao longo do ano e também por ativida-

des cineclubistas. O festival faz também sessões específicas para o público esco-

lar, cuidando de toda a logística da vinda dos estudantes (muitas vezes da zona 

rural), alimentação e relação com as secretarias de educação. Algumas sessões 

têm mais apelo popular, como foi o caso de duas sessões lotadas em 2011 por 
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torcedores do Bahia com o filme Bahêa minha vida15 ou em sessões em praça 

pública. Em todas as sessões, internas ou externas, os cuidados com infraestru-

tura, como conforto, iluminação e segurança para o público, são essenciais para 

garantir que a produção se mantenha invisível nos bastidores.

Outro ponto que merece destaque na gestão é a contratação de parte dos es-

tudantes do curso de Cinema e Audiovisual da UFRB como monitores, júri, e co-

missão de seleção do CachoeiraDoc. Acreditamos na importância desse proces-

so para a formação e qualificação desses discentes, como um projeto de extensão 

junto à comunidade que possibilita o compartilhamento, com o público externo, 

do conhecimento adquirido por meio do ensino e da pesquisa desenvolvidos na 

instituição, além de uma experiência de trabalho na área, já que estágios e tra-

balhos na cidade de Cachoeira não dão conta da demanda profissionalizante da 

comunidade estudantil.16 A cada edição do CachoeiraDoc promovemos chama-

das públicas para a monitoria, em diferentes áreas, e encontros com os monito-

res para treinamento e alinhamento das funções. Em geral existem monitores 

nas áreas do registro audiovisual, registro fotográfico, receptivo dos convidados, 

apoio da estrutura técnica e apoio no cinema. Podemos perceber um exemplo 

desse aprendizado e desse processo formativo na carta de intenção de um dos 

candidatos para a monitoria no ano de 2017:

Acredito que trabalhar no festival me proporciona maior amadureci-

mento como fotógrafo, e um encaminhamento maior para o mercado 

de trabalho. No evento do ano passado, o ambiente de troca e apren-

dizado me fez crescer bastante no pessoal e profissional. Ficaria mui-

to feliz em contribuir criativamente este ano. (INSCRIÇÕES…, 2017)

Outro fator importante para gestão de um festival, bem como de outros 

eventos na área cultural, é o relacionamento com prestadores de serviço locais 

e empresas, assim como apoiadores e parceiros institucionais que trazem recur-

sos além dos financeiros ao evento. Cabe ressaltar a importância dada pela pro-

dução do Festival à utilização de mão de obra local para realização de parte das 

15 Disponível em: http://www.cachoeiradoc.com.br/2011/sessoes-especiais.html. Acesso em: 18 abr. 2019.

16 Mais informações sobre a importância desse processo formativo no texto “Memórias de uma árvore 
empassarinhada: formação e extensão no CachoeiraDoc”, de Ana Rosa Marques, neste livro.
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atividades do evento, como era o caso do artesão Louco Filho, que criava o troféu 

da Mostra Competitiva, por exemplo. 

A UFRB tem papel fundamental na realização do festival, em conjunto com 

a Ritos Produções. Além de possibilitar o apoio em algumas edições através da 

cessão de transporte, passagens aéreas e diárias para convidados, a universidade 

cede prestígio institucional ao evento, que é um projeto de extensão, o que possi-

bilita certificar os participantes e utilizar equipamentos e instalações do CAHL. 

Essa parceria potencializa a capacidade de diálogo da universidade com a socie-

dade e com a comunidade local, contribuindo para que a instituição desenvolva 

plenamente sua capacidade de ser um agente privilegiado de formação cultural.

A cidade de Cachoeira, por meio da prefeitura municipal e da Secretaria de 

Cultura e Turismo, também é parceira institucional importante. Ao longo das 

últimas oito edições do festival, tratamos com diferentes gestores municipais, 

sempre buscando colocar a gestão da cultura municipal como parceira na pro-

moção do evento através de cessão de uso do espaço público e apoio de ilumina-

ção e segurança, além de intermediação da relação com escolas do município. 

Essa parceria se estreitou com a reinauguração do Cine Theatro Cachoeirano, 

administrado pela prefeitura, em 2014. “O espaço, tombado pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1937, estava desativado 

há cerca de 20 anos e teve investimento em torno de R$ 6 milhões para ser reati-

vado”. (CINE-THEATRO…, 2014)

As primeiras edições do CachoeiraDoc tinham as suas projeções no Auditório 

do CAHL-UFRB, um espaço amplo e confortável. Mas realizar um festival de ci-

nema numa sala de cinema de rua numa cidade do interior foi algo que nos fez 

repensar inclusive a dinâmica da programação do evento. Um cinema que fica 

numa das ruas mais movimentadas e boêmias da cidade de Cachoeira, com tudo 

o que há de bom e ruim nisso.

A transposição do festival para uma sala de cinema também trouxe novas 

possibilidades técnicas. A exibição pôde contar com o digital cinema package 

(DCP), formato utilizado amplamente na distribuição e na exibição do cinema 

digital no mundo, tanto nos festivais de cinema quanto nos circuitos comer-

ciais. Infelizmente o equipamento que permite tal exibição precisa de melhores 

instalações e manutenção no Cine Theatro Cachoeira e deixou de funcionar em 

2017, com apenas três anos de uso, apesar da intervenção direta do CachoeiraDoc 

numa tentativa de conserto e manutenção do equipamento do Cine Theatro.  
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A edição de 2017, retomou a exibição em formatos digitais mais comuns dos ar-

quivos e projetores da universidade. 

Na discussão sobre formatos analógicos e digitais para o cinema, a qual não 

iremos adentrar, cabe referenciar o que Marcelo Ikeda disse em entrevista à pes-

quisadora Thaís Alves Ravicz:

A vantagem da projeção digital pro documentário é que, muitas ve-

zes, o documentário é todo captado em vídeo, então, o custo do trans-

fer às vezes inviabiliza o valor do documentário, tem um peso muito 

significativo no orçamento. Então, se a pessoa puder fazer uma cópia 

em HD, que vai ser caro, mas muito mais barato do que o transfer, se 

ela puder projetar isso em digital, vai ser uma economia muito gran-

de. Alguns documentários só foram exibidos em cinema por conta 

da projeção digital. Comparando com os filmes de ficção, isso teve 

uma repercussão bastante expressiva. (IKEDA, 2005 apud RAVICZ, 

2005, p. 40)

Cabe também citar aqui como a mudança tecnológica foi importante nesse 

processo de oito edições de realização de um festival. Nos primeiros eventos, 

para submeter um filme à curadoria da Mostra Competitiva era necessário en-

caminhar, via postal, dois CDs ou DVDs com os arquivos dos filmes, além de um 

CD com fotos do diretor e still. A partir de 2014, com a popularização e avanços 

tecnológicos, já foi possível submeter os filmes por meio de link de sites de hos-

pedagem de arquivos ou vídeos, normalmente com senha, para visualização por 

streaming. Isso facilita não apenas a inscrição dos produtores dos filmes, que 

assim a fazem de forma não onerosa, como também o processo de produção e 

curadoria, que pode ser mais dinâmico e com pessoas em diferentes localidades, 

tendo em vista que não é mais necessário encaminhar as cópias físicas através 

de vários CDs. 

Como pode ser visualizado no Gráfico 1, a tecnologia colaborou com o au-

mento do número de inscritos na Mostra Competitiva do Festival. Entre 2013 

e 2014, quando houve a mudança de submissão física para digital, tivemos um 

aumento de 38% nas inscrições.
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Gráfico 1 – Filmes inscritos na Mostra Competitiva ao longo dos anos

Fonte: elaborado pelos autores.

Considerações

O CachoeiraDoc acontece em um dos raros cinemas de rua em operação no inte-

rior do estado da Bahia, reunindo estudantes, pesquisadores, cineastas, artistas, 

comerciantes, professoras, para assistir filmes de todo o Brasil, debater e pensar 

a vida através do cinema. Ao mesmo tempo que desenvolve projetos de exten-

são para as comunidades locais, o CachoeiraDoc faz de Cachoeira um lugar de 

encontros e intercâmbios, de onde se tem interrogado e instigado o cinema pro-

duzido no Brasil, colocando a Bahia na rota dos eventos cinematográficos mais 

respeitados do país.

Depois de oito edições do Festival podemos concluir que os encontros são 

potencializados pelo fato da cidade ser pequena, visto que nos dias em que o 

público-turista está na cidade muito provavelmente estará reunido em poucos 

lugares diferentes. Então, para além dos debates nas salas de exibição e oficinas, 

assistir a um show ou partilhar uma comida também faz parte dos atrativos do 

evento. As festas dentro do festival foram momentos que desdobravam os con-

tatos e a troca de experiências, momentos de apresentar a riqueza musical da 
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região e de fazer dialogar a temática do evento com outras manifestações artís-

ticas.

Do futuro pouco se sabe, e nesse momento com a emergência da extrema di-

reita no poder e desmonte das políticas culturais, menos ainda. O Plano Nacional 

de Cultura, o primeiro a ser feito num período democrático no Brasil, tem a sua 

previsão de encerramento no ano de 2020, mas já se sabe que uma série de metas 

não conseguirão ser atingidas devido aos períodos de instabilidades e ausências 

que vivemos nas políticas culturais. Há algumas metas desse plano que tratam 

especificamente do audiovisual, como a de número 27: “27% de participação dos 

filmes brasileiros na quantidade de bilhetes vendidos nas salas de cinema”. (27% 

DE…, 2017) No caso dos eventos há uma meta, a de número 24, que trata especi-

ficamente da produção e a circulação de espetáculos e atividades artísticas, tais 

como festivais, mostras, exposições, espetáculos e atividades de artes visuais, 

teatro, dança, circo, música e outras linguagens artísticas. A meta busca uma 

não concentração dos recursos apenas nos grandes centros urbanos, mas até o 

momento, pelo menos na região Nordeste, só foi alcançado um percentual de 

12% de municípios com projetos fomentados com recursos federais, ou seja, 221 

municípios de um total previsto de 1.076 a cada ano. (META 24…, 2018) Espera-se 

pela volta dessas políticas públicas o quanto antes para que perspectivas plura-

listas como o CachoeiraDoc possam continuar sonhando e executando um novo 

mundo através do cinema.

O CachoeiraDoc retoma as suas atividades em 2020 após dois anos de pau-

sa, mas sabemos das possibilidades de inconstâncias das políticas culturais. O 

projeto que foi contemplado pelo FCBA seria realizado entre os dias 26 a 31 de 

maio de 2020, mas devido à pandemia de Covid-19 o evento não pôde ser feito 

de forma presencial. Nas datas previstas foi feita uma atividade de forma remota 

com exibição de filmes e dois debates com as curadoras e curadores: Festival 

Impossível, Curadoria Provisória17. Os números foram expressivos: 6.300 visuali-

zações dos filmes durante 15 dias e 1.200 pessoas participando dos debates. Será 

que o on-line veio para ficar de alguma forma como uma alternativa?  A nona edi-

ção acontece também de forma remota em dezembro de 2020, mas as reflexões 

sobre esta forma de fazer um festival de cinema sem o encontro presencial com 

o público fica para uma outra ocasião.

17 Disponível em: http://www.cachoeiradoc.com.br/festivalimpossivel/. Acesso em: 25 jun. 2020.
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Reiteramos de toda forma a necessidade e importância dos encontros pre-

senciais na cidade de Cachoeira e em outras cidades do interior da Bahia e de 

outras cidades às margens da produção cultural, contribuindo com a difusão do 

audiovisual brasileiro e a diversidade de encontros através do cinema. 
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Percursos e convergências: caminhos de 
aproximação entre a jornada de cinema da 
Bahia e o CachoeiraDoc

Izabel de Fátima Cruz Melo

O lugar dos festivais na história do cinema

Em que pese a sua importância para o campo cinematográfico, os festivais de ci-

nema são objetos recentes na história e historiografia do cinema. Segundo Aida 

Vallejo (2015), o crescimento na quantidade de festivais e o aumento da sua in-

fluência na circulação e produção cinematográfica a partir da década de 1990 

serviram como um indício que despertou a atenção dos pesquisadores na déca-

da seguinte, abrindo então um novo flanco nos marcos teóricos e metodológicos 

no que tange às investigações. Isso criou espaço para que as publicações relati-

vas aos festivais ultrapassassem os marcos celebrativos e pudessem também se 

constituir em pontos de reflexão sistemática a respeito do lugar e significado que 

esses eventos ocupam na organização do próprio campo, através da sua varieda-

de que se manifesta no porte, tema e objetivos, dentre outras características que 

implicam a necessidade de uma abordagem multidisciplinar, para que o festival, 

como objeto de pesquisa, possa ser delineado de forma mais precisa.

Nessa perspectiva, o trabalho de Marijke de Valck (2007) é considerado como 

um dos marcos significativos dessa sistematização, por organizar, ainda que sob 

um ponto de vista eurocentrado, um modelo analítico que, através de uma pers-

pectiva histórica, busca compreender em quais contextos e circunstâncias os 

primeiros festivais foram criados. Além disso, percebe suas transformações in-

ternas, e também historiográficas, ao inseri-los ou reconhecê-los como parte dos 

objetos da nova história do cinema, chamando atenção para a necessidade de 

reflexões específicas que deem conta da multiplicidade dos formatos que estão 

abrigados sob o mesmo nome.
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Friccionando o apontamento relativo às já citadas reflexões específi-

cas, trataremos brevemente da trajetória da Jornada de Cinema da Bahia e do 

CachoeiraDoc, festivais realizados na Bahia, em períodos diferentes, mas com 

pontos de convergência que permitem um esboço de abordagem comparatista, 

pois, como sublinha Mariana Souto (2018, p. 9),

A comparação tem uma relação parceira com a teorização. Da refle-

xão conjunta sobre algumas obras advém a possibilidade de depreen-

der conceitos teóricos importantes. A perspectiva comparatista, com 

suas ambições mais abarcadoras, pode ser vista como laboratório de 

experimentação da teoria. Por outro lado, de sua prática derivam-se 

panoramas, compreensões globais, conceitos. A comparação, ao li-

dar com um certo alargamento em relação ao trabalho com um único 

objeto, parece facilitar a transposição de raciocínios e propiciar uma 

espécie de trampolim para o pensamento.

Embora no seu texto a autora se refira diretamente à análise fílmica, penso 

que essa abordagem pode servir como uma poderosa reflexão a respeito dos ca-

minhos possíveis para pesquisas também na história do cinema, espaço no qual 

nos situamos e a partir do qual enxergamos e buscamos compreender os festivais.

Na nossa perspectiva, eles se constituíram como espaços fundamentais para 

a comunidade cinematográfica, pois através deles há uma intensa circulação 

não só dos filmes, pois junto com eles e suas equipes a presença dos críticos, 

público interessado e imprensa cria uma ambiência fértil, em que transitam pes-

soas, planos, práticas e ideias que podem ser consideradas de extrema importân-

cia para quem ali está. Isso vale para os realizadores e para todos os profissionais 

envolvidos com os diversos aspectos da vivência cinematográfica, pois é um es-

paço propício para novas ou aprofundamento de parcerias e colaborações.

Para o público, torna-se um lugar oportuno no qual é possível ter contato 

tanto com as produções contemporâneas quanto com as tidas como históricas, 

de períodos ou nacionalidades diversas, que dificilmente encontram espaço e vi-

sibilidade nas salas de cinema ou ainda em outras janelas do audiovisual. De for-

ma geral, o que nos chama atenção é que todos esses processos ainda contempo-

raneamente se articulam de forma ampla com a ideia de formação,1 mesmo com 

1 Aproximamo-nos aqui da proposta de Raymond Williams para pensar a ideia de formação, como uma 
análise de uma prática especializada que se torna mais visível ao tratarmos de movimentos literários, 
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o crescimento significativo do número de cursos de graduação em cinema e/ou 

audiovisual. Dessa forma, o nosso prisma ao nos aproximar tanto da Jornada, 

quanto do CachoeiraDoc, tende a essa direção.

(Re)apresentando a Jornada de Cinema da Bahia dos 
anos 1970

A Jornada de Cinema da Bahia pode ser considerada como um dos mais lon-

gevos festivais de cinema do Brasil, tendo a sua primeira edição em 1972 e a 

última em 2012. Durante esse período, sua nomenclatura oficial variou, pas-

sando por Jornada Baiana de Curta-Metragem (1972), Jornada Baiana de Curta-

Metragem (1973), Jornada Brasileira de Curta-Metragem (1974) e por fim Jornada 

Internacional de Cinema da Bahia (1985). Nessas mudanças, é possível notar as 

transformações e ambições do evento no transcurso do tempo. Contudo, todas 

as denominações foram resumidas a “Jornada de Cinema da Bahia”, denomina-

ção consolidada na memória e história do cinema no Brasil. A Jornada é criada 

como uma das atividades do Grupo Experimental de Cinema (GEC), atividade 

extensionista da Universidade Federal da Bahia (UFBA), sediada inicialmente 

em Salvador, assim como o Curso Livre de Cinema, em 1968, e a Mostra do Filme 

Etnográfico, em 1973, e dentre as três foi a única que, apesar dos percalços, con-

seguiu autonomia de tal forma que sobreviveu mesmo após o declínio do GEC.

Uma das suas principais características se explicita na resistência que seu 

organizador, Guido Araújo,2 tinha a respeito do termo “festival”, considerado por 

ele como um tipo de evento celebrativo e pouco comprometido com os principais 

problemas do cinema brasileiro de então (anos 1970). Araújo buscava posicionar 

artísticos ou científicos, mas que não são passíveis de serem a resumidos a relações meramente insti-
tucionais, pois a complexidade das relações culturais torna esse fenômeno muito mais fluido e simul-
taneamente resistente “a uma função hegemônica generalizada”. Cf. Williams (1979, p. 122).

2 Guido Antônio Sampaio de Araújo (1933-2017) nasceu em Castro Alves. Mudou-se para Salvador du-
rante os anos 1940 e, aos 19 anos, vai para o Rio de Janeiro, trabalhando como assistente de direção 
de Nelson Pereira dos Santos. No início dos anos 1960 viajou para Tchoslováquia, onde continua seus 
estudos em cinema, retornando ao Brasil em 1967. Em 1968 junto com Walter da Silveira fundou o GEC 
e, em 1972, a Jornada de Cinema da Bahia. Depois do falecimento de Walter da Silveira em 1970 além 
de continuar com o GEC, tornou-se coordenador e programador do Clube de Cinema da Bahia (CCB), 
além de dirigir documentários sobre diversos aspectos da vida cultural baiana e, posteriormente, pro-
fessor emérito do curso de Comunicação da UFBA. Araújo foi um dos principais mediadores do campo 
cinematográfico na Bahia.
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a Jornada numa perspectiva de um ambiente de trabalho, inicialmente voltado 

para a exibição de curtas-metragens e em defesa dos interesses dos documenta-

ristas brasileiros, tanto do ponto de vista das políticas públicas, quanto do que se 

desejava como mercado para o filme brasileiro (MELO, 2018).

Dialogando com a categorização de de Valck (2007) e Tetê Mattos (2013), 

podemos localizar a Jornada como um dos festivais que se inicia na “era dos 

programadores” e que tem como forte característica também a centralidade dos 

temas políticos, não apenas nos filmes, mas em sua programação de forma geral, 

estabelecendo-se durante a ditadura militar como um dos espaços de resistência 

cultural, funcionando como um ambiente considerado seguro. Assim,

É importante marcar que guardando as singularidades de cada um 

dos eixos aqui escolhidos, o CCB, o GEC e a Jornada têm aproxima-

ções que se estabelecem especialmente a partir da já citada marca 

curatorial de Guido Araújo que imprime nas atividades um interesse 

formativo que ultrapassou a cinefilia e firmou um posicionamento 

que se preocupava, afinado com as questões do período, em encon-

trar saídas para as dificuldades encontradas pelo cinema brasileiro 

na ocupação do mercado, e simultaneamente profundamente inse-

rido nos debates políticos vividos pelo Brasil da época. (MELO, 2018, 

p. 113)

Nessa perspectiva, a Jornada abrigava as mostras competitivas, que aceita-

vam filmes em super-8, 16 mm e 35 mm, e, mesmo voltada inicialmente para o 

documentário, abriu espaço para animação e os experimentais. Além das com-

petitivas, havia também os seminários, simpósios, mostras informativas e para-

lelas, bem como debates. Toda essa programação, que durava de 7 a 10 dias, era 

possível devido à construção de redes de cooperação, ativadas por Guido Araújo, 

no primeiro momento com a UFBA e na sequência com embaixadas, consulados, 

cinematecas, outros festivais e associações culturais, especialmente o Goethe 

Institut. Nessas articulações, ampliaram-se as redes de parcerias, ao mesmo 

tempo que assistimos à fundação e reestruturação de instituições vinculadas ao 

campo cinematográfico, tais como a Associação Brasileira de Documentaristas 

(ABD), as federações nacional e regionais do movimento cineclubista, o Encontro 

dos Pesquisadores do Cinema Brasileiro, o mercado paralelo e os debates sobre 

a Dinafilme. (MELO, 2016)
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Além disso, os simpósios e seminários ocorridos durante a Jornada estavam 

diretamente relacionados com os temas e problemas enfrentados pelo campo 

cinematográfico brasileiro e latino-americano, tais como o lugar do curta-metra-

gem no mercado cinematográfico, o papel do cinema no que tange às questões 

políticas e identitárias, as relações entre o campo e os órgãos governamentais, 

tanto no sentido do estímulo à produção, distribuição e formação, quanto em re-

lação aos entraves causados pela censura. Apenas à guisa de ilustração, houve em 

1973 o Simpósio sobre o mercado do filme de curta-metragem, composto das se-

guintes falas: “Uma atitude cultural para o Super-8”, por Jean-Claude Bernardet; 

“O curta-metragem como instrumento de pesquisa”, por Alex Viany; “As opções 

do curta-metragem no panorama cultural”, por José Carlos Avelar; “Legislação 

brasileira sobre curta-metragem”, por Thomas Farkas; “Características do 

mercado paralelo para o filme de curta-metragem”, por Aluísio Leite Filho; “A 

atuação dos cineclubes na divulgação do curta-metragem”, por Marco Aurélio 

Marcondes; e “Uma experiência: o cinema de arte de Recife”, por Celso Marconi. 

(TAVARES, 1978, p. 16)

No tocante às mostras paralelas e informativas realizadas nas edições das 

Jornadas, observamos quais as relações que o evento estabelece, a partir da cura-

doria organizada por Guido Araújo, com outros festivais, filmografias e temas 

que nem sempre estão presentes nos filmes concorrentes nos certames. Na nos-

sa perspectiva, essas mostras funcionam também como um elemento formativo, 

ao proporcionar aos participantes da Jornada, seja os cineastas, seja o público 

em geral, uma aproximação mais abrangente tanto de filmes contemporâneos 

realizados em outros países, quanto de uma produção brasileira pouco vista.

Também como exemplo houve, em 1973, a Mostra Oberhausen, a 

Retrospectiva Thomas Farkas e a Mostra Informativa Nacional Super-8; em 

1974 a Mostra Informativa de Cinema Documental, a Retrospectiva do Cinema 

Primitivo Nordestino e a Mostra Informativa de Cinema Documental; em 1976 

a Mostra Hors-Concours, a Mostra Bilbao na Bahia I e II e, por fim, a Mostra 

Informativa do Filme Latino-Americano I e II; e em 1978 a Mostra comemorativa 

20 anos da Cinemateca do MAM, a Homenagem a Olney São Paulo; a Mostra 

do Filme Infanto-Juvenil, a Informativa do Filme Curto Latino-Americano, a 

Retrospectiva dos Filmes Destacados das Jornadas passadas, o Programa do 

Centro de Pesquisadores do Cinema Brasileiro e a Mostra Especial do Filme 

Documentário. (VII JORNADA…, 1978) Assim, depois dessa breve apresentação 
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da Jornada e sua programação, vamos nos tratar do CachoeiraDoc, pensando 

também sua organização a partir da mesma ideia de formação.

Cachoeira.Doc: uma aproximação

O Festival de Documentários de Cachoeira, CachoeiraDoc, cuja primeira edi-

ção aconteceu em 2010, é uma iniciativa de Amaranta César, coordenada em 

parceria com Ana Rosa Marques, ambas professoras do curso de Cinema da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Diferentemente da 

Jornada, o CachoeiraDoc é parte de um contexto de expansão das políticas pú-

blicas de educação e cultura, tanto no âmbito estadual, quanto no federal, que 

através da universidade pública e dos editais de fomento possibilitaram a reali-

zação de um festival, no interior do estado da Bahia, que se propõe a “contribuir 

para a renovação da tradição documental”. (CACHOEIRADOC…, 2010)

O CachoeiraDoc escapa às classificações propostas por Vallejo (2016), de 

Valck (2007) e Mattos (2013), ou as hibridiza de maneira mais intensa, ao perma-

necer com uma forte marca curatorial, que para as duas primeiras faz parte da já 

citada “era dos programadores”. Esta, na perspectiva de Vallejo (2016) e de Valck 

(2007), entrou em declínio nos anos 1980, mantendo como duas linhas mestras 

tanto as dimensões estéticas, quanto as políticas, na organização da programa-

ção, como explicitam os textos de apresentação do festival e das mostras nos 

catálogos das oito edições até então realizadas. Isso indica a ambição de consti-

tuir um diálogo com as questões do contemporâneo, trazendo para o espaço do 

CachoeiraDoc temas e tensões que potencializam mais uma vez a compreensão 

dos festivais como lugares de encontro, trocas e formação.

Uma das principais características do festival, a qual se vincula fortemente 

ao viés da formação, é a participação dos estudantes de graduação na produção 

e na curadoria, ministrando oficinas e selecionando filmes para a programação, 

bem como no júri jovem, que de forma independente do júri oficial premia os 

melhores filmes das mostras competitivas. Acompanhando a ficha técnica e os 

catálogos de cada edição, é possível mapear a circulação dessas pessoas e obser-

var como a relação do festival com a universidade ocorre não apensas na dimen-

são estrutural – no sentido de ceder espaço para as exibições, debates, transpor-

te, entre outras coisas –, mas sobretudo, em nossa perspectiva, proporcionando 
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um espaço de experimentação vinculada às aprendizagens, tensões e fricções do 

campo cinematográfico de maneira mais ampla.

De forma geral, o CachoeiraDoc é formado pelas mostras competitivas de 

curta e longa-metragem, mostras especiais, mostras paralelas, oficinas, sessões 

especiais e conferências. No decorrer dos anos, apesar da alteração da conjun-

tura e contexto social e político brasileiro, com o golpe de 2016 e questões ante-

cedentes, o evento cresceu e reafirmou o seu interesse por uma agenda progres-

sista, marcadamente vinculada aos debates de raça, gênero, sexualidade e seus 

desdobramentos. Estes são entendidos no sentido tanto das suas potencialida-

des, quanto das tensões com a política e estética do próprio campo cinematográ-

fico, bem como do mundo social de forma mais ampliada. Isso leva o cinema, 

especialmente no caso do documentário, foco do festival, a ser considerado um 

espaço de intervenção e reelaboração das imagens, representação e autoria, a 

partir desses recortes.

Nessa perspectiva, ao observarmos mais detidamente a programação, as 

escolhas curatoriais materializam essas linhas, perceptíveis na força do cinema 

indígena, negro e de mulheres e LGBTQ+. Em suas produções, extrapolando e 

questionando uma certa tradição do documentário brasileiro, esses sujeitos ul-

trapassam o lugar de temas e passam a ser elaboradores sofisticados das suas 

próprias imagens e narrativas. Essa mudança faz com que não só nos debates, 

mas também na programação, os “clássicos do real” possam ser exibidos, ques-

tionados e postos em perspectiva, numa homenagem que, menos interessada 

em reafirmar os seus lugares na história do cinema documentário, interpele o 

presente e proponha novas formas de leitura e aproximação. Dentre esses clás-

sicos, estiveram Geraldo Sarno, em 2010, Alexandre Robatto, em 2013, Guido 

Araújo, em 2015, e Luís Paulino dos Santos, em 2017. Cineastas de atuação varia-

da, mas que têm em comum na sua produção o interesse pelas culturas popula-

res, do recôncavo, sertão ou litoral baiano e nordestino.

No que diz respeito às mostras especiais, em 2010 houve as mostras “Cinema 

sem fronteiras”, “Paralela Bahia” e “Paralela Recôncavo”; em 2011 “Agnès Varda” 

e “Documentários experimentais”; em 2012 “Caros diários” e “25 anos do Vídeo 

nas Aldeias”; em 2013 “Áfricas: filmes de regresso e questões à terra natal”, 

“Recôncavo” e “Cinema na real”. Já em 2014, houve as mostras “Jia Zhangke”, 

“Kékó” e “Resistência”; em 2015 “Perspectivas do espaço e imersões sensoriais”, 

“Soy Cine” e o retorno do “Cinema na real”. Em 2016, o espaço das mostras 



90  •  desaguar em cinema

especiais é ocupado pela Mostra Contemporânea, com as sessões “Gênero – a 

pele que vestimos”, “Espaços em disputa”, “O fim e o (re)começo do mundo”, 

“Bahia: ruínas em construção”, e pela mostra Cinema com Mulheres, organiza-

da em curadoria coletiva por Yasmin Thayná, Lis Kogan, Carla Maia, Janaína 

Oliveira, Ana Carvalho, Marisa Cardozo, Mariana Porto e Marisa Merlo. Por fim, 

em 2017, as mostras especiais foram “Corpos em luta”, “Memórias em luta” e 

“Cinema de lutas”, com curadoria compartilhada por Amaranta César, Nicole 

Breneze Victor Guimarães. 

As conferências e mesas-redondas têm um espaço privilegiado na progra-

mação do festival. Elas deslizam entre temas relacionadas aos aspectos mais téc-

nicos e formais relativos à produção documental – como as sobre “Cinema e edu-

cação”, com Daiane Silva, Juliana de Carvalho e Ana Paula Nunes, e “Música e 

invenção no documentário”, com Guilherme Maia, Francisco Serafim e Ricardo 

Calil, em 2010; “Documentário, arte e técnica”, com Nicolas Hallet, Ute Fendler 

e Henriette Gunkel, e “Notas sobre Cinema Universitário”, com Rita Lima, 

Guilherme Sarmiento e os estudantes do PET Cinema UFRB, em 2011. Com o 

tempo vão se consolidando em torno de discussões que acompanham as deman-

das do próprio campo e dos filmes que compõem as mostras, sejam as competiti-

vas ou as especiais e paralelas, colocando-se na intersecção da estética, história 

e política, como por exemplo, também em 2011, a conferência “Mídia indígena 

e o filme como ‘autorretrato’”, com Joceny Pinheiro; a mesa-redonda “Resistir 

hoje”, com Josias Pires e Ernesto Carvalho; as conferências sobre o cinema de Jia 

Zhangke, realizadas por Cecília Melo e Isaac Pipano, em 2014.

Em 2015, ocorreram as conferências “Cinema, universidade saberes tradicio-

nais”, com César Guimarães; “Métodos e processos de formação: as oficinas nas 

periferias, comunidades tradicionais e territórios indígenas”, com Glaura Vale. 

Lara Belov (Coletivo Cinema e Sal) e Ernesto de Carvalho (Vídeo nas aldeias e 

Ocupe Estelita). Por fim, em 2017, o festival abriga em colaboração com o programa 

de pós-graduação em Comunicação (PPGCom) da UFRB o VI Colóquio Cinema, 

Estética e Política, organizado pelo Grupo Poéticas da Experiência, do PPGCom 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com a participação de lide-

ranças negras e indígenas, além dos pesquisadores vinculados aos programas. 

(CACHOEIRADOC I..., 2010; CACHOEIRADOC II..., 2011; CACHOEIRADOC III..., 

2012; CACHOEIRADOC VI..., 2013a; CACHOEIRADOC..., 2013b; CACHOEIRADOC 

V..., 2014; CACHOEIRADOC VII..., 2016; CACHOEIRADOC VIII... , 2017).
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Elencar as mostras, conferências e mesas-redondas, ainda que de forma par-

cial e não exaustiva, como fizemos aqui, nos auxilia a compreender os caminhos 

construídos pelo festival e sua organização, possibilitando visualizar as parce-

rias estabelecidas com outros festivais, e mostras, a partir dos seus curadores, 

trânsito dos filmes e perspectivas, bem como de outras universidades e pesqui-

sadores. Estes, ao participarem da programação, tanto trazem suas contribui-

ções e reflexões dos temas sobre os quais foram convidados a tratar, quanto cer-

tamente saem atravessados pelas questões que emergem da fricção com o real 

que o CachoeiraDoc provoca com a sua proposta de enfrentamento das questões 

envolvidas em inventar um festival de cinema no interior de um estado fora do 

dito eixo cinematográfico do Brasil. A partir dessa característica, podemos en-

fim explicitar as convergências que nos moveram a aproximar o CachoeiraDoc 

da Jornada de Cinema da Bahia.

Convergências e continuidades no campo 
cinematográfico

A Jornada e o CachoeiraDoc são exemplos de festivais que se propuseram a des-

viar a rota do circuito de exibição e debate sobre cinema no Brasil, explicitando 

e questionando, cada um à sua maneira, o entrave histórico do cinema brasileiro 

no que diz respeito à descentralização da produção, não só no sentido dos filmes, 

mas também do pensamento, escrita e reflexão. Em períodos diferentes, mobi-

lizaram estratégias semelhantes para a realização desse intento: a partir de um 

suporte inicial construído com as universidades – a UFBA, no caso da Jornada, 

e a UFRB, no caso do CachoeiraDoc –, os seus organizadores estruturaram uma 

rede de articulação e solidariedade, mesclando apoios e presenças institucionais 

do Estado (seja o governo federal, estadual ou municipal), movimentos sociais, 

associações de classe, participação estudantil, outros festivais, consulados, as-

sociações culturais e relações pessoais para que as atividades ocorressem.

Há também em comum entre eles o estímulo ao caráter formativo do festival, 

o interesse pelo documentário e pelo cinema militante (ainda que essa categoria 

também se modifique no tempo, sentido e significados). Além disso, nota-se a 

permanência de alguns temas e sujeitos na programação (filmes, conferências 

e oficinas) dos dois festivais, tais como a já citada descentralização do cinema, 
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as questões políticas e econômicas envolvidas com o fazer cinematográfico e, 

sobretudo, trabalhadores, periferias, violência do Estado, culturas populares, 

migração, imigração, cinemas latino-americano e africano. Estes são associados 

a pautas latentes nos anos 1970, mas já explicitamente presentes nos anos 2010, 

como os povos indígenas, negros, mulheres e população LGBTQ+, que como já 

citado anteriormente deixam de ser exclusivamente temas e se tornam realiza-

dores e elaboradores das suas próprias imagens e narrativas, propondo cinemas 

negros, cinemas de mulheres, cinemas indígenas, cinemas LGBTQ+, cinemas 

periféricos, que tensionam, rasuram e questionam não só o cinema, mas tam-

bém a sociedade brasileira. A existência desses novos realizadores e dessas no-

vas imagens fala muito dos avanços, mas talvez ainda mais dos caminhos que 

nos faltam palmilhar na construção de uma vida em comum.

Por outro lado, chama nossa atenção como inesperadamente um paralelis-

mo pode se aproximar por meio de cruzamentos. A Jornada começa em um mo-

mento de restrição e perseguição política e cultural, em 1972, durante a ditadura 

militar, existe e persiste durante toda a Nova República, até 2012, antes da infle-

xão, ou do “enigma” político de 2013, que, olhando hoje retrospectivamente, pa-

rece ter potencializado as forças que engendraram o golpe de 2016 e seus atuais 

desdobramentos. Por sua vez, o CachoeiraDoc se inicia em 2010, num momento, 

como também já foi dito, de expansão das políticas culturais e educacionais e 

aparente estabilidade, e agora atravessa um momento de uma nova escalada das 

restrições, perseguições e perdas de direitos que pareciam consolidados. Nessas 

flutuações que sublinham o quanto o cinema é inescapável à política, tanto a 

Jornada foi atingida nos anos 1990 pelo desmonte da Embrafilme e consequente 

desarticulação do campo cinematográfico no período, quanto o CachoeiraDoc 

em 2018, pela nova instabilidade que se abateu sobre o campo, nas esferas fede-

ral e estadual. Essa instabilidade, como de hábito, atinge mais fortemente os que 

não compõem o “eixo”, os que se pretendem insurgentes e afeitos a questiona-

mentos.

Como um breve parêntesis, devemos indicar que Cachoeira3 abrigou a pro-

dução dos filmes A montanha dos sete ecos (1963), de Armando de Miranda, 

Tenda dos milagres (1977), de Nelson Pereira dos Santos, Coronel Delmiro 

3 Cachoeira é uma das cidades de expressão da cultura afro-baiana e um dos principais focos de resistên-
cia nas lutas pela consolidação da independência do Brasil na Bahia, em 1823, tanto por isso é também 
conhecida como Heroica e, uma vez por ano, transformada em capital do estado.
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Gouveia (1978), de Geraldo Sarno, e O mágico e o delegado (1983), de Fernando 

Coni Campos. Além disso, o Clube de Cinema de Cachoeira recebeu em 1978 a 

VII Jornada Nordestina de Cineclubes, organizada pela Federação Nordestina de 

Cineclubes e coordenação do Clube de Cinema de Cachoeira (VII JORNADA..., 

1978b, p. 6), além da existência de salas de cinema, aponta um histórico da cida-

de em relação as práticas cinematográficas.

Para além, ou talvez junto a tudo isso, assim como o CachoeiraDoc é sediado 

na cidade de Cachoeira, a Jornada, numa proposta de interiorização, em 1975 

levou parte da programação à Feira de Santana e nos anos de 1983 e 1984 fez 

também de Cachoeira sua sede, para as XII e XIII Jornada Brasileira de Curta-

Metragem (ARAÚJO, 2013). E mesmo reconhecendo a centralidadede de Robert 

Flaherty, não deixa de ser curioso que Nanook, o esquimó tenha sido escolhido 

pelos dois festivais para a sua abertura na mesma cidade, com 26 anos de inter-

valo entre as duas exibições. (XIII JORNADA…, 1984; I CACHOEIRADOC…, 2010) 

Somando-se a essa piscadela do passado para o presente, Guido Araújo, princi-

pal organizador da Jornada, documentarista, professor emérito da Faculdade 

de Comunicação da UFBA e no nosso entendimento um dos principais me-

diadores culturais do campo cinematográfico baiano e brasileiro, foi, como já 

dito anteriormente, um dos homenageados na mostra “Clássicos do Real”, pelo 

CachoeiraDoc.

Assim, nessa abordagem em que tentamos experimentar a possibilidade de 

comparação entre esses dois festivais realizados na Bahia, em períodos diferen-

tes, mas com elementos que se revelaram próximos e que pelo menos proviso-

riamente nos permitem afirmar que o interesse e o engajamento do cinema nas 

questões contemporâneas, aliados ao reconhecimento do necessário diálogo 

com a história e a memória do cinema, podem ser reconhecidos como uma espé-

cie de “herança” que a Jornada lega ao CachoeiraDoc, que à sua maneira segue 

com o cinema em busca “por um mundo mais humano.”
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