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sobre este livro



Livro intermidiático. Fragmentos recolhidos do 

período que marcou o início do século XXI, a pandemia 

da Covid-19. Neste livro, apresentam-se reflexões sobre o 

processo de criação de Silvio Tendler durante o isolamento 

social, no pandemônio brasileiro.

Textos, imagens, áudios e vídeos. Um mundo novo 

repleto de distintos meios audiovisuais a serem explorados 

e agregados ao pensamento artístico. Na linguagem de seu 

cinema documentário, Tendler reflete uma crítica explosiva 

ao contexto político, social, econômico e cultural do Brasil 

durante o (des)governo de Jair Bolsonaro.

processo de criação
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Teoria de Cineastas. Buscar no cineasta a origem e a 

fonte da construção da teoria a partir de seus pensamentos 

e práticas. Esta teoria constrói-se da aproximação do 

pesquisador acadêmico no universo do processo de criação 

de um filme e as escolhas e renúncias de seu diretor.

O livro está pautado no estudo e sistematização das 

práticas adotadas por Silvio Tendler. Na continuidade de 

sua prática enquanto documentarista, o cineasta adequou 

seu pensamento e seu modus operandi à nova realidade. 

Entre 2020 e 2021 produziu e refletiu sobre a linguagem 

do cinema e das artes. Seu processo de criação enquanto 

documentarista reinventou-se com o novo contexto 

global e com as novas tecnologias do mundo digital. As 

transformações decorrentes da pandemia indicam novas 

formas de produção e consumo de imagens.

Teorias estão sendo construídas com o objetivo de 

compreender o fenômeno do confinamento e seus efeitos 

nos processos de criação midiáticos. Nunca foi tão necessário 

discutir arte e política. Em Tendler, contexto e obra 

nunca se separam, seu posicionamneto político permeia 

teoria de cineastas
12 SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
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sua produção artística. E para entender o pandêmonio 

brasileiro, nada melhor do que ouvir as vozes e ver as 

imagens resultantes do ataque à cultura e à ciência vividos 

pelos brasileiros desde 2018. Os filmes de Silvio Tendler são 

manifestos audiovisuais em favor da vida.

Este livro é resultado de minha pesquisa de pós- 

doutorado realizada entre fevereiro e julho de 2021 na Área 

de Media Artes no Departamento de Artes, da Faculdade 

de Artes e Letras, unidade de investigação LabCom, da 

Universidade da Beira Interior (Portugal) com supervisão 

de Manuela Penafria. 

O livro é composto por catorz,e capítulos 

independentes entre si e, ao mesmo tempo, complementares. 

No capítulo modos de leitura explico como os capítulos 

podem ser lidos fora da ordem, o que possibilita na leitura 

uma construção artística. Nele, explica-se como é possível 

ler o livro, que além de textos e imagens, possui links para 

vídeos e áudios.

Vinicius de Moraes já dizia, “a vida é feita de 

encontros embora haja tanto desencontro pela vida”. No 

capítulo o encontro, narro meu encontro com Silvio 

Tendler, que anos depois se tornaria meu objeto de estudo.

13
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O capítulo Estados Gerais da Cultura é dedicado 

à atuação de Silvio Tendler em defesa do restabelecimento 

do Ministério da Cultura. Nele há textos de autoria de Silvio 

Tendler, os quais foram lidos em alguns dos encontros dos 

EGC realizados às 17h, aos domingos no Youtube desde 

maio de 2020.

Silvio Tendler não atua apenas como cineasta, ele 

também é um grande agitador cultural. Sua introdução 

ao universo do cinema foi pelo cineclubismo, e no século 

XXI não seria diferente. No capítulo cineclubismo na 

era do Youtube, descreve-se sua atuação no cineclube 

Macunaíma e no Muiraquitã.

Do cineasta ao curador, parte dedicada à 

atuação de Silvio Tendler como curador do 53º Festival de 

Brasília do Cinema Brasileiro, edição de 2020. Em pleno 

isolamento social, Tendler e sua equipe conceberam mostras 

e encontros virtuais priorizando a diversidade.

Por meio de um diagrama, serão apresentados 

nomes, locais e datas importantes na vida artística, política 

e cultural de Tendler. A rede de conexões da vida. Este é o 

capítulo mapa de afinidades | cartografia dos afetos.

Em 12 de março de 2020, Silvio Tendler completou 

14
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70 anos. Em comemoração, foi exibido o filme Nas Asas da 

Pan Am, seu primeiro filme autobiográfico, na Cinemateca 

do MAM (RJ). Nesta parte, intitulada nas asas da pan 

am: da autobiografia ao pandemônio, reflete-se sobre 

vida e obra, como tem sido a transição conceitual da história 

para a memória.

O capítulo pandemônio é composto por um ensaio 

visual realizado pelo artista visual Julian Campos. Narrativa 

que sintetiza o caos vivido pelos brasileiros no (des)governo 

de Jair Bolsonaro, com ênfase ao desmonte da Cultura, 

Arte, Ciência e Educação.

No capítulo anotações: tessituras do tempo 

reúno textos inéditos de Silvio Tendler. O recorte escolhido 

foi o do processo de criação. Em diálogo, teço comentários 

poéticos acerca do tema.

A câmera é um capítulo dedicado às reflexões sobre 

os filmes produzidos e finalizados entre 2020 e 2021. São 

eles: Chico Mário - melodia da liberdade e A bolsa 

ou a vida.

Entre setembro de 2020 e maio de 2021, entrevistei 

trajetória artística
15
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Tenler por diversas vezes. Em entrevistas, compartilho 

na íntegra os diálogos, ainda a serem explorados em suas 

diversas camadas.

As novas tecnologias permeiam a produção 

audiovisual de Tendler como também seu modo de 

comunicação com o mundo. A revolução do WhatsApp 

trouxe novas perspectivas à vida e obra do cineasta dos 

arquivos. No capítulo pílulas tendlerianas, áudios 

transcritos e textos whatsapperianos são apresentados, 

fragmentos do processo, reflexões da vida, e seu humor a 

um click.

No capítulo considerações de continuidade, 

aponto alguns possíveis caminhos para a filmografia 

tendleriana, como também para o documentário brasileiro 

pós-pandemia.

E por fim, mas não menos importante, as biblio/ 

filmografias, parte dedicada aos livros sobre o cineasta e 

filmes tendlerianos. Lista completa a ser acessada, assistida 

e compartilhada.

posicionamento político
16
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MODOS DE LEITURA

Este capítulo não tem o intuito de guiar sua leitura, 

pelo contrário, ele apresenta uma possibilidade dentre 

muitas outras.

Estamos acostumados a ler de maneira linear. 

Fomos ensinados assim. O formato quadrado com costura 

na lateral chamado de códice, nos traz a lembrança de 

como fomos ensinados a ler. Alguns autores nos ensinam a 

ler de maneira diferente. O autor português José Saramago 

nos impõe um ritmo de leitura próprio, sem parágrafos. O 

ritmo dos pontos, vírgulas e parágrafos são tarefas dadas.

No livro O Jogo da Amarelinha, Julio Cortázar 

possibilita-nos passear entre as páginas montando e 

remontando a trama literária. Com isto, ele tira o caráter 
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sagrado da literatura e propõe um jogo ao leitor. Como 

leitor-cúmplice, ele aceita o desafio de se aventurar nesse 

labirinto, onde a linearidade da leitura é rompida.

Para ambos, imagino que escrever seja um jogo. 

Como não lembrar de Stéphane Mallarmé em seu poema/

livro Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso. 

Considerado o primeiro poema tipográfico, o qual explora 

por meio da impressão a desconstrução da estrutura do 

poema. Criou ilhas de significação e áreas em branco 

aproveitando o espaço da página para indicar o ritmo da 

leitura e suas pausas.

Este livro surge da minha pesquisa de pós-

doutoramento realizada em 2021, no LabCom1 da 

Universidade Beira Interior (UBI) com supervisão de 

Manuela Penafria. Desde o princípio, propus uma estrutura 

textual e imagética acessível a quem se interesse por Silvio 

Tendler, seu processo de criação e produção artística 

durante a pandemia da Covid-19.

Busco uma aproximação entre forma e conteúdo. 

Silvio Tendler afirma em vários momentos que para se 

fazer arte não há formulário padrão. Tendo essa afirmação 

1   O LabCom é uma unidade de investigação em Ciências da Comuni-
cação e em Artes criada em 2002 na Faculdade de Artes e Letras da UBI.
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MODOS DE LEITURA

como bússola, parto de alguns parâmetros para construir 

este livro. No entanto, a leitura, diferente de uma leitura 

acadêmica, será possível escolher por qual parte/capítulo 

se quer iniciar.

Você, leitor, tem a liberdade de perder-se e achar-

se por este livro. Cada parte/capítulo possui indicações de 

onde aquele assunto pode ser lido ou aprofundado. A leitura 

enquanto um ir e vir contínuo, torna possível conectar novos 

pontos entre vida e obra de Silvio Tendler, possibilitando 

assim a criação de uma rede.

Este livro é também uma construção, uma mistura 

de arte, design e cinema. Não tenho como ignorar minha 

formação ao dialogar com Silvio Tendler. Este livro é assim: 

na ordem da leitura surge a desordem do ato de criação. 

É um convite ao juntar peças de um quebra-cabeça. 

Independente de onde você comece, sempre chegará ao 

final, ao todo das peças encaixadas (até este momento).

O objeto dito acabado pertence a um processo 
inacabado, em outras palavras, a obra entregue 
ao público, como um momento do processo, é 
simultaneamente gerada e geradora. Isto nos leva a 
pensar na complexa relação entre obras e processos.2

2   SALLES, Cecília Almeida. Rede de criação: construção da obra de 
arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2016, p. 154.
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O ENCONTRO

Jango - como, quando e por que se derruba 

um presidente1 foi a minha porta de entrada para 

conhecer a produção fílmica de Silvio Tendler. Até aquele 

momento, eu nunca tinha ouvido falar no cineasta dos 

sonhos interrompidos. Era meados de 2012, eu já lecionava 

no ensino superior, havia há pouco defendido minha 

dissertação e estava envolvida pelo universo da linguagem 

cinematográfica de Serguei M. Eisenstein.

Este é um livro dedicado ao processo de criação de 

Silvio Tendler, entre 2020 e 2021. Tanto um quanto o outro 

são grandes diretores. Nascidos em épocas distintas com 

abordagens específicas no cinema, mas com uma postura 

1   JANGO - como, quando e por que se derruba um presidente. Direção 
de Silvio Tendler (1950). Brasil, 1984 (115 min.).
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frente ao mundo sempre provocadora. São inquietos e 

curiosos por natureza. São mais parecidos do que podem 

imaginar. Ambos inventaram formas de se fazer cinema.

Jango. Filme de 1984. Eu nasci em 1985. Em 2012, 

morava em um apartamento alugado em Perdizes, bairro da 

zona oeste de São Paulo - SP, e pelo Youtube assisti ao filme 

que mudaria a trajetória da minha pesquisa anos depois. 

Nos intervalos de 01:12:34 a 01:15:302 surgem trechos do 

Encouraçado Potemkin,3 filme de 1925 de Eisenstein.

Foi com este filme que Eisenstein foi reconhecido 

mundialmente, mas não localmente, pois o filme não foi 

2   Link filme completo.
3   ENCOURAÇADO Potenkim. Direção de Serguei M. Eisenstein 
(1898-1948). URSS, 1925 (66 min.).

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dgy9sNbPzjV0
 01:12:34 a 01:15:30
� https://www.youtube.com/watch?v=gy9sNbPzjV0
http://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dgy9sNbPzjV0


entendido, não era o que Josef  Stalin esperava. No entanto, 

o cineasta russo-soviético fez grande sucesso em Berlim, sua 

porta de entrada para o mundo ocidental. Essa viagem o 

levou para uma revolução própria, artística e pessoal. A ida 

aos Estados Unidos e depois ao México foi um caminho sem 

volta, pois não excluiria de sua produção as experiências 

tidas para além dos muros do socialismo.

Enfim, lá estava um documentarista brasileiro 

utilizando cenas de um filme russo-soviético encenado 

para criar um diálogo entre os marinheiros de antes e os 

de agora, proletários em busca de melhores condições de 

trabalho. A história se repete. Estimulados pela sessão de 

cinema do Encouraçado Potemkin, a voz do socialismo 

ecoa, na arte e na vida.



SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
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Não vou me aprofundar neste livro na relação que 

há entre história e cinema na filmografia de Tendler, pois 

muitos o fizeram. Presto atenção à construção, ao modo 

operante desse cineasta singular, como ele se utiliza das 

imagens e sons para narrar o épico humano silenciado.

A busca por épicos humanos alimenta Tendler. 

Inquieto, curioso, provocador.

2012. Eu não tinha ideia de onde chegaria com 

aquele encontro, mas sabia que não poderia ser uma mera 

coincidência. E não foi. 

2014. Seminário Eisenstein #1: Imagens não-

indiferentes4 mesa Eisenstein e o cinema brasileiro. O 

encontro físico com Tendler foi uma explosão de emoções 

para mim, uma jovem pesquisadora encantada pela 

potência do cinema de Eisenstein e sua capacidade de 

atravessar décadas, mantendo-se sempre atual. Na pesquisa 

de doutorado que se iniciara naquele ano, eu propunha o 

estudo da recepção do cinema e teoria eisensteinianos no 

Brasil. 

Lá estava, na minha frente, Silvio Tendler, o criador 

4   Evento acadêmico promovido pela Fundação Casa de Rui Barbosa 
(FCRB) em parceria com o Núcleo de Investigações em Estética e Teoria do Te-
atro da Unirio (NIETT - Unirio) e a Fundação de Amparo e Apoio à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ).
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O ENCONTRO

da criatura Jango. Ele fez uma fala muito interessante sobre 

a influência da montagem eisensteiniana, mas afirmou 

que não foi este cineasta que fez sua cabeça, foram outros 

tão importantes quanto, como Chris Marker. O cineasta-

colecionador de memórias. 

Ao final do evento, me aproximei, conversamos 

e já nos entendemos. Meses depois, o reencontro para 

a primeira entrevista de nossas vidas, ainda focada em 

Eisenstein. Foi assim que o encontro se deu, por intermédio 

de um russo atemporal que me levou para o cineasta dos 

sonhos interrompidos e das memórias a serem contadas.

2020. A cada conversa, a cada troca de mensagens, 

percebo que estar com Silvio Tendler agora faz parte 

do processo da construção de uma identidade, não só 

brasileira, mas minha também. Nós nos aproximamos de 

nossos objetos de estudo por afinidades, e por eles somos 

transformados.

Como artista e pesquisadora reconheço a 

importância das coincidências, melhor, dos acasos. Quando 

bem observados, nos levam a reflexões profundas sobre 

a prática do fazer artístico e o quanto no processo há de 

conhecimento e reconhecimento de si e do mundo. 

41



Assim, ao serem apreendidos, os acasos reformulam 

a continuidade da memória, passando da apreensão 

sensorial à imediata interiorização das experiências vividas.5

No Samba da Bênção,6 Vinicius de Moraes, 

sabiamente diz: 

(...)
A vida não é de brincadeira, amigo
A vida é arte do encontro
embora haja tanto desencontro pela vida

Vale lembrar que este artista, Vinicius de Moraes, 

5   OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Campinas: Edi-
tora UNICAMP, 2016, p. 287.
6   A música foi composta por Baden Powell e Vinicius de Moraes, e 
lançada em disco do poeta em 1967. Link música.

http://www.youtube.com/watch%3Fv%3DvBG_Fm2_9QU


era um cinéfilo, tendo escrito algumas críticas a Eisenstein 

no Jornal do Brasil na década de 1940. Era um apaixonado 

por Ivan, o Terrível (parte 1 e parte 2). Quantos 

encontros num primeiro capítulo.

Sempre me interessei pelo conceito de memória. 

A linguagem cinematográfica de Eisenstein é a montagem 

de fragmentos. A parte pelo todo, o todo pela parte. 

Metonímia. O cinema é a construção de uma história por 

meio das memórias. Metáfora.

Eu encontrei Eisenstein. Tendler encontrou 

Eisenstein. Eu encontrei Jango. Tendler fez Jango. Hoje, 

dialogamos. Assim, criamos camadas no processo de criação. 
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Eu sou transformada ao produzir na mesma intensidade 

que o que faço transforma os que observam, no caso, os 

que leem esse livro.

Não tenho como objetivo chegar a respostas 

absolutas sobre o processo de criação tendleriano. Nem 

tão pouco apresentar fórmulas a serem seguidas pelos seus 

admiradores. Se essa for a intenção ao ler este livro, melhor 

parar agora. Também não é um livro biográfico, mas 

percebo que é impossível desvencilhar vida e obra. 

No entanto, se o interesse é perceber a construção 

de um percurso, de como as reflexões e práticas surgem da 

caminhada do cineasta ao executar um projeto, sem certezas 

absolutas, na busca pela verdade, uma verdade entre o eu e 

o que se propõe como arte, então, seja bem-vindo.

Estar o cineasta entre suas escolhas e renúncias é 

a proposta de uma poética de cineasta, categoria em que 

se enquadra este tipo de literatura. Ao caminhar, o artista 

encontra o seu caminho. 

O processo de criação mostra o trabalho do artista 

com partes, mas essa intervenção, aparentemente parcial, 

atua sobre o todo. O artista entrega-se ao trabalho de cada 

fragmento com dedicação plena, e esse trabalho é, por sua 
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vez, sempre revisto na sua relação com a totalidade da obra.7 

Em Cantares (Camiñante No Hay Camino),8 

uma canção de Joan Manuel Serrat, a partir dos versos 

do poeta espanhol Antonio Machado, há este trecho que 

sabiamente descreve o ato criador

(...)
Golpe a golpe, verso a verso
Cuando el jilguero no puede cantar
Cuando el poeta es un peregrino
Cuando de nada nos sirve rezar
Caminante no hay camino, se hace camino al andar
(...)

Silvio Tendler é insaciável. Seu apetite voraz por 

justiça social e liberdade de expressão faz com que sua 

produção audiovisual tenha a mesma intensidade, é a 

vontade de viver dando à luz projetos que merecem a 

eternidade, melhor dizendo, para que não fique místico 

demais, atemporais. Apresentar parte do processo de criação 

de Silvio Tendler é uma tarefa-renúncia, pois não finda, é um 

7   SALLES, Cecília Almeida. Rede de criação: construção da obra 
de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2016, p. 115.
8   Canção do LP Dedicado a Antonio Machado, poeta (1969). 
A letra é composta por três estrofes de Antonio Machado, seguidas de três 
estrofes do próprio Serrat, nas quais ele incorpora os versos “caminhante não 
há caminho / o caminho se faz caminhando” como um intertexto. As estrofes 
de Machado pertencem à seção Provérbios e Canções de sua obra Campos de 
Castilla sob o número XXIX de 1912. Link para a música.
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continuum no tempo. Passado, presente e futuro a cada filme, a 

cada projeto idealizado. Silvio Tendler continua vivamente 

trabalhando. Sua curiosidade pelo mundo e pelos humanos 

o faz realizar filmes com diversas temáticas, sendo algumas 

muito presentes: história e memória, indivíduo e coletivo, 

invisibilidade, (auto)biografia e interdisciplinaridade.

Parafraseando Alice no País das Maravilhas, 

Jango foi o coelho branco que atravessou minha vista. 

Seguindo seus passos entro em sua toca, e encontro-me em 

queda livre, ou aquilo era muito fundo ou eu simplesmente 

caio muito devagar, pois tenho muito tempo para olhar ao 

redor e para desejar saber o que iria acontecer a seguir. 

Por meio das criaturas - produções artísticas -, acessamos 

seus criadores - artistas. Este é o encontro com a primeira 

camada, a da escolha final, mas não imaginamos as 

demais que compõem sua construção. Esta é a tarefa do 

pesquisador, vasculhar camadas para (re)encontrar o artista 

e a sua poética.
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Quanto maior for o sentido da busca, mais o 
indivíduo sabe dentro de si que se reencontrará. 
Ele se sente seguro, e senti-lo é o essencial. Para o 
artista, para qualquer pessoa criativa. Embora o ato 
de criar signifique um ato de abandonar-se e vagar 
em mundos ignorados, acompanha-o, no entanto, um 
senso de precisão.1

Estados Gerais da Cultura (EGC) surge em agosto 

de 2020 como um movimento coletivo para o resgate da 

autonomia do Ministério da Cultura. Foi a resposta dada 

ao esfacelamento da Cultura, das Artes, da Ciência e da 

Educação provocada pela política adotada por Jair Bolsonaro 

e seus aliados para a destruição definitiva das manifestações 

críticas da pátria brasileira. A bandeira levantada por este 

1   OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. 
Petrópolis: Vozes,. 2019, p. 162.
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coletivo de artistas brasileiros e de apoiadores estrangeiros 

diz: “Com arte, ciência e paciência mudaremos o mundo”.

    Este movimento é liderado por Silvio Tendler, 

em resposta à paralisia causada pelo atual governo. 

Reúne forças, pessoas e ideias para a construção de uma 

nova realidade a favor da vida, da liberdade e da paz. Os 

encontros virtuais acontecem semanalmente, aos domingos 

às 17h (Brasil) com transmissão ao vivo no Youtube. Todos 

os encontros são gravados e ficam hospedados no canal 

Estados Gerais da Cultura.2

O título remete ao États Généraux (Estados Gerais) 

que foi uma assembleia representativa e consultiva do 

Antigo Regime francês que acontecia ocasionalmente em 

momentos de crise ou guerra. A Assembleia dos Estados 

Gerais se reuniu intermitentemente até 1614 e apenas 

mais uma vez em 1789, sendo dissolvida posteriormente 

pela Revolução Francesa. O Primeiro Estado correspondia 

ao clero, o Segundo, à nobreza e o Terceiro, em linhas 

gerais, ao povo ou plebeus. Sendo assim, o voto de cada 

Estado correspondia a um terço do total.  É importante 

ressaltar que o fato de o Terceiro Estado se reunir, de 

2   Link canal Youtube.
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início, separadamente das demais ordens, conferiu às suas 

reuniões uma importância simbólica no que diz respeito ao 

compartilhamento de informações e à integração do povo 

nos debates da Assembleia, pois se reunia em sala comum 

e suas sessões eram abertas ao público, criando um maior 

alcance dos seus ideais, atingindo um maior número de 

pessoas.

Essa semelhança não é mera coincidência. A 

intenção do Estados Gerais da Cultura é consolidar alianças 

e ampliar o alcance da verdade e da liberdade a todas as 

camadas sociais, por isso os convidados de cada encontro 

são de diversas áreas e formações na tentativa de abarcar 

questões relacionadas à Cultura, Artes, Ciência e Educação.

O Brasil vive um dos piores momentos de sua 

história. Algo tinha que ser feito. Silvio Tendler enquanto 

cineasta filmou personalidades que sonhavam com um Brasil 

melhor, com menos desigualdades sociais e mais liberdade 

de expressão. Não poderia ser diferente sua postura. O 

narrador dessas histórias agora torna-se o protagonista 

do futuro a ser construído. Várias vezes, em entrevistas 

concedidas a mim, afirma que vivemos o pandemônio, e 

que a pandemia só veio a agravar a situação que já estava 
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ruim no Brasil. Pois, desde o impeachment de Dilma Rousseff,3 

o Ministério da Cultura é atacado. Tendo sua autonomia 

cerceada e destruída em 2019. A arte já vivia de migalhas.

O Ministério da Cultura foi criado em 15 de março 

de 1985 pelo presidente José Sarney. Antes as atribuições 

desta pasta eram de autoridade do Ministério da Educação, 

que de 1953 a 1985 chamava-se Ministério da Educação e 

Cultura (MEC). O Ministério da Cultura era responsável 

pelas letras, artes, folclore e outras formas de expressão da 

cultura nacional e pelo patrimônio histórico, arqueológico, 

artístico e cultural do Brasil. Em 2016, após a posse de Michel 

Temer como presidente interino, o Ministério da Cultura 

foi brevemente extinto e reincorporado ao Ministério da 

Educação, por meio de uma medida provisória de 12 de 

maio de 2016.

Em reação ao fechamento do ministério, militantes 

da área da cultura ocuparam em maio desse mesmo ano 

as sedes do órgão em diversos estados. A decisão foi revista 

e o ministério voltou a existir a partir de 23 de maio. Ao 

ser eleito presidente, Jair Bolsonaro anunciou a extinção do 

3   Dilma Vana Rousseff, presidente da República Federativa do Brasil 
desde janeiro de 2011 (reeleita nas eleições de 2014), foi destituída do posto em 
31 de agosto de 2016, por meio do processo de impeachment.
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Ministério da Cultura, sendo suas atribuições incorporadas 

ao recém-criado Ministério da Cidadania, que absorveu 

também a estrutura do Ministério do Esporte e do 

Ministério do Desenvolvimento Social. Em 1º de janeiro 

de 2019, a partir da reforma administrativa do governo 

recém-empossado, o Ministério da Cultura foi oficialmente 

extinto. Foi a sentença de morte da Cultura. O que é fazer 

arte no Brasil desde 2019? Sobreviver.

A pandemia trouxe a consciência de classe, o 

que é determinante para a luta de classes. Pela tomada 

de consciência da sua posição de classe, cada indivíduo 

age de forma organizada nos diversos contextos sociais, 

nomeadamente a nível político e laboral. Assim se fez 

emergir a necessidade de lutar pela vida.

O EGC posiciona-se como uma frente contra 

os ataques à vida. Como desvencilhar vida e obra? 

Impossível.4 Uma altera a outra, de um jeito ou de outro.

Nem só de poesia vive o poeta
há o “fim do mês”
o agasalho
a farmácia
a pinga
o tempo ruim, com chuva

4   Link Simpósio Cinema Máqiuina de Guerra | Silvio Tendler.
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alguém nos olhando
policialescamente
De vez em quando
um pouco de poesia
uma conta atrasada
um cobrador exigente
um trabalho mal pago
uma fome
um discurso à moda Ruy
E às vezes uma mulher fazendo carinho
Hoje a lua não é mais dos poetas
Hoje a lua é dos astronautas.5

Em entrevista de março de 2021, Silvio Tendler 

comenta como a realização de seus documentários recentes 

sofrem interferência direta do contexto político. São assuntos 

ligados entre si por redes: se uma delas se rompe, toda a 

estrutura desmantela-se apresentando um novo rearranjo.

Cabe ao cineasta rearranjar essas peças, num 

quebra-cabeças sem fim.

A tragédia como método é o que gera a ideia do 
pandemônio. O trabalho que estou fazendo, é como 
o vírus: mutante. No momento, estou trabalhando em 
três propostas: A bolsa ou a vida, SUS: a saúde 
tem cura, e um filme sobre o sindicalismo. Os três 
filmes estão sujeitos às circunstâncias e conjunturas 
políticas. (...) Eu estou nesse caminho da criação 
do pandemônio, tanto do ponto de vista estético, 

5   Solano Trindade. Nem só de poesia vive o poeta. Poema inédito 
até 2008, quando foi revelado por sua filha Raquel.
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filosófico, político, quanto de realidade que estamos 

vivendo no Brasil.6

   Há acaso na criação artística? Arte Urbana é 

um filme em episódios que está sendo filmado e editado 

durante a pandemia. Mostra a arte e a vida dos artistas 

que dependem da rua e de seus transeuntes para sua 

sobrevivência e existência. Como trabalhar durante o 

isolamento social? Como acessar o público? Como pagar as 

contas no final do mês?

De um registro sobre arte de resistência, livre dos 

limites do mercado, Silvio Tendler deparou-se com a 

direta consequência do desmantelamento do sistema da 

arte, causada pelo pandemônio pandêmico. Refez sua 

estrutura atualizando os fatos. A pandemia fez com que 

esses artistas não pudessem trabalhar, mas foi a falta de 

incentivo e apoio do governo que os fez passar fome. 

O Estados Gerais da Cultura revela um Silvio 

Tendler agitador, provocador. Não aceita a destruição da 

Cultura e nem de uma nação. Posiciona-se hoje como, 

desde jovem se posicionou, apoiando ideias nas quais 

acreditava, em utopias possíveis. A caminhada é longa, até 

aqui, apenas um recorte. A chegada, o futuro nos espera. 

6   Link entrevistas.
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Melhor dizendo, no presente cria-se o futuro.

Na sequência, textos redigidos por Silvio Tendler e 

lidos durante alguns encontros do EGC.
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Encontro 1 - Carta de Princípios
[02 de agosto de 2020]

Uma elite gananciosa que quer tudo para ela e nada para o povo. O 

povo vive mal, frequenta um SUS fragilizado há anos e escolas ineficientes, 

fruto do congelamento de investimentos públicos. A arte, a cultura e a 

ciência estão condenadas pela censura econômica e política e por uma 

doutrina terraplanista. Volta Galileu! E vem educar esta gente.

O gesto de extinguir o Ministério da Cultura representa a tentativa 

de destruir nossa superestrutura cultural e ideológica para nos fragilizar 

como nação. Um país não se limita às suas fronteiras físicas e geográficas. 

Ele é composto pelas línguas que abriga, pelos hábitos, costumes culturais, 

por suas tradições, crenças, conhecimentos.

Somos milhões de trabalhadores da cultura paralisados, dispersos 

ou desempregados. O governo flerta com o totalitarismo e nos intimida 

com o poder miliciano. Estamos vivendo uma das maiores crises sanitárias 

de todos os tempos. Pandemia trágica para milhares de famílias brasileiras, 

em especial para as mais humildes, completamente abandonadas pelo 

poder central.

Recolhidos em nossas casas, velhos e novos filmes, músicas e 

atividades artísticas nos fazem companhia nessa solidão imposta pela 

pandemia. Nesse momento, as pessoas percebem a importância da arte 

em suas vidas.
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Queremos um mundo em que o Estado seja voltado para seus 

cidadãos e cidadãs e seu bem-estar, ou que seja voltado para facilitar a 

acumulação de bens de uns poucos milionários? Qual será nossa relação 

com a natureza, convívio harmônico ou de desenvolvimento predatório 

como tem sido até agora? O futuro é nosso, cabe a nós decidirmos.

‘Estados Gerais da Cultura’, movimento coletivo, autônomo e 

independente, existe para ajudar a construir o nosso futuro; sermos os 

verdadeiros protagonistas da nossa História. Que futuro queremos no 

mundo que emergirá do pós-pandemia? Um mundo solidário em que a 

centralidade seja o ser humano e a natureza ou continuaremos reféns do 

cassino financeiro? A reconstrução do Ministério da Cultura é apenas um 

primeiro passo necessário para o restabelecimento da nossa unidade como 

agentes culturais.

Hoje, vivemos todos intimidados assistindo ao desmantelamento 

da Cinemateca Brasileira, matriz da memória imagética do país; 

desmantelamento da Casa de Rui Barbosa, importante centro de 

documentação, pesquisas, reflexão e documentação; intervenção no 

IPHAN permitindo a degradação do nosso patrimônio arquitetônico a 

serviço da especulação imobiliária; o silenciamento da FUNARTE e das 

suas atividades ligadas às artes plásticas, dança, fotografia; e a Ancine, com 

o sequestro do FSA-Fundo Setorial do Audiovisual, deixando a atividade 

quase que totalmente paralisada.
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Hoje, somos milhões de trabalhadores desempregados num setor 

que gera arte, cultura e entretenimento, além de dividendos para o país. O 

Ministério da Economia é incapaz de enxergar a indústria criativa como 

um setor altamente rentável, que gera recursos e prestígio internacional 

para o Brasil, através da presença em premiações, mostras, festivais, 

encontros e congressos.

A reconstituição do Ministério da Cultura como Organismo 

de Estado, independente da ingerência de governos, é URGENTE e 

NECESSÁRIA. Muitos nos perguntam como isso será possível diante de 

um governo como o que temos. Qual a possibilidade concreta de sairmos 

vitoriosos neste embate?

Respondo: homenageando Therezinha Zerbini e dizendo que 

lutaremos com a mesma humildade e tenacidade que a levaram à luta 

pela Anistia no auge da ditadura, ou a lucidez que levou o jovem deputado 

Dante de Oliveira a lutar pelas Diretas Já. Somos artistas, sabemos fazer 

arte e nos comunicar com o público. Essa é nossa especialidade. Cada um 

da sua forma, com a técnica e a estética que tiver à mão, saberá falar da 

importância da nossa luta: fazendo teatro na rua ou na rede, filmes que 

viralizam nas mídias eletrônicas; grafitando, se apresentando nos metrôs, 

nas comunidades ou aonde for, combateremos a política de terra arrasada 

e começaremos a construir um mundo novo.

A reforma trabalhista, que nos prometia milhões de empregos e 

61



SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
P A N D E M Ô N I O

gerou milhões de desempregados, além do enfraquecimento dos sindicatos e 

da perda dos direitos dos trabalhadores, o enfraquecimento da previdência. 

Só cortaram direitos dos mais pobres, preservaram os privilégios dos mais 

ricos, o que nos leva a temer pelo nosso futuro.

Pensemos no ano de 2022. Não pelo processo eleitoral que vai se 

estabelecer, mas pela comemoração do bicentenário da Independência, 

pelo centenário da Exposição Universal e pelo centenário da Semana de 

Arte Moderna que projetaram o Brasil no século XX.

Nós, trabalhadores da Arte e da Cultura, juntos com historiadores, 

sociólogos, geógrafos, sindicalistas, militantes comunitários, de gênero, e 

de quem mais quiser tomar seus destinos nas próprias mãos serão muito  

bem-vindos. Portanto, conclamamos a todos: com arte, ciência e paciência, 

MUDAREMOS O MUNDO. 

A convocação do Estados Gerais da Cultura tem como objetivo 

colocar na mesma sala, de forma espontânea, pessoas das mais diversas 

áreas de atuação do conhecimento interessadas no avanço rumo a um 

futuro de bem-estar social para todos, tendo como alavanca a ação artística 

e cultural.

Sim, convocamos a todas e todos para serem protagonistas da 

nossa própria História, por meio de filmes, peças de teatros, esquetes, 

lives, memes, músicas, grafites, proteção dos nossos biomas. Tudo o que 

as ferramentas tecnológicas nos permitem, utilizaremos como instrumento 
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de conscientização, luta e fortalecimento, respeitando as nossas tradições e 

nosso patrimônio étnico-cultural.

Como disse o jornalista italiano Walter Veltrone: “o passado é 

confortável, mas o único lugar que nos abrigará é o futuro. Assim, que 

o façamos justo e prazeroso para todos. Com arte, ciência e paciência 

construiremos um mundo melhor.”

Silvio Tendler e EGC
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Encontro 2  - Rumo ao futuro
[09 de agosto de 2020]

Seguimos em nossa caminhada rumo ao futuro que queremos. 

Junto ao futuro que queremos construir, voltado para o bem-estar de todos 

e não num mundo voltado para a acumulação da riqueza e as benesses do 

progresso concentradas nas mãos de muito poucos. Nossa Constituição de 

1988, nos garante os direitos fundamentais para vivermos num país justo, 

democrático e soberano.

O professor Antônio Houaiss considerava que a sociedade 

democrática se faz através da construção de uma cultura sólida; o professor 

Eduardo Portella acreditava que o MEC deveria chamar-se Ministério da 

Cultura e da Educação por uma questão de prioridade na transmissão do 

conhecimento.

Ao tomar posse o atual governo, entre seus primeiros atos, extinguiu 

o Ministério da Cultura transformado numa secretaria que cabe em uma 

gaveta do Ministério do Turismo. Catatônicos, não reagimos.

Assistimos silenciosos, pela televisão, o presidente da Petrobras 

cortar o patrocínio para a produção cinematográfica, como se fosse 

normal e fôssemos culpados por produzir filmes no Brasil; acompanhamos 

indiferentes o Presidente da República censurar uma peça publicitária do 

Banco do Brasil por razões de conteúdo, ele não gostou e ponto. Na dúvida, 

o marqueteiro foi demitido. Não ouvimos nenhum “ai” de protesto.
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Vivíamos em estado de letargia, culpados por nosso candidato não 

ter sido eleito. Como se numa democracia, “aos vencedores, as batatas”. 

Para os vencidos, masmorra neles!

O governo necrófilo interveio na Casa de Rui Barbosa, desmantelou 

a Cinemateca Brasileira, paralisou a ANCINE e o FSA, interferiu no 

IPHAN, colocou a Funarte em ‘banho-maria’ e nomeou um racista para 

presidir a Fundação Palmares.

Ficamos calados sem que tivéssemos a compreensão de que nossa 

luta é comum a todos e que isoladamente seremos todos esmagados. Está 

mais do que na hora de reagirmos. Nossa liberdade está ameaçada e vários 

artigos da Constituição brasileira vêm sendo diuturnamente desrespeitados!

Precisamos recriar o Ministério da Cultura, que deve ser 

administrado por profissionais qualificados e competentes em cada área de 

atuação, a engrenagem da cultura deve voltar a funcionar imediatamente. A 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) nos apoia, o Clube de Engenharia 

nos apoia. O Ministro Celso Amorim enviou mensagem se solidarizando 

à nossa causa. Nossa luta começa a frutificar! Procurarei José Carlos Dias 

para que a Comissão Arns venha conosco e assim nosso movimento vai se 

ampliando.

Os Estados Gerais da Cultura devem agir de forma propositiva, 

antagônica. Ao contrário da Doutrina de Segurança Nacional, criemos 

a Doutrina de Bem Estar Social; ao invés da Escola Superior de Guerra 
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sugiro criarmos a Escola Superior de Paz, que ensinará fraternidade para 

a construção de uma sociedade mais justa.

O atual governo expulsou 11 mil médicos cubanos que faziam o 

bem e agora nos fazem imensa falta. Ahhh… como estão fazendo falta; 

tentou armar escaramuças na fronteira com a Venezuela, provocou a 

Argentina e dois ministros, acreditem quem quiser, tentaram chamar a 

China para a porrada.

Seria cômico se não estivéssemos enfrentando uma tragédia, por 

omissão deste mesmo governo. Os médicos cubanos que saíram daqui, 

foram ajudar a combater a Covid-19 em outras partes do mundo e agora 

concorrem ao Prêmio Nobel da Paz.

Convido todos vocês a organizarmos um “Inventário de Cicatrizes”, 

onde elencamos as ações inconstitucionais do atual governo! Sim, 

desde o primeiro dia, o governo vem desrespeitando a Constituição seja 

desmantelando nossas instituições, seja pela destruição dos órgãos públicos 

tornando-os inoperantes, exercendo a censura econômica, garroteando e 

asfixiando tanto as empresas de comunicação como os artistas e os agentes 

culturais.

Ainda que o Ministro da Economia não saiba, ao ordenar que 

empresas ligadas a seu ministério parem de patrocinar atividades culturais 

ou proíbam em seus espaços algumas manifestações culturais, está 

exercendo a inconstitucionalidade da censura, simplesmente proibindo 
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a apresentação de obras ou a pior das censuras, a censura econômica 

proibindo seu patrocínio.

São muitos casos para elencarmos uma Cultura escorraçada do 

território nacional por um governo necrófilo que cultiva a morte como sua 

razão de ser.

Ações que submeto a esta assembleia: 

Compor um Inventário de Cicatrizes com todas as ações destrutivas 

perpetradas pelo atual governo subdividindo por temas:

Dividido por temas, patrimônio, Natureza, produção de obras 

artísticas, culturais, de experimentação e entretenimento;

Relatar a asfixia da imprensa independente, dos canais alternativos, 

redes e uso nebuloso da verba publicitária;

Relatar a intimidação por parte de grupos milicianos de 

atividades culturais e religiosas, desrespeito aos indígenas e quilombolas; 

afrodescendentes, LGBTQIA+.

Trago para estudo e apropriação trechos da Constituição 

transgredidos pelo atual governo.

Inciso IX: garante a liberdade de expressão intelectual, artística, 

científica e de comunicação, livre de censura ou licença;

Inciso XIV: determina o livre acesso à informação, garantindo o 

sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional;

Inciso XVI: garante a liberdade de reunião pacífica, a ser realizada 
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em locais abertos ao público.

Já o artigo 215 da Constituição de 1988, garante o livre exercício 

de atividades culturais, bem como a proteção às manifestações das culturas 

populares, indígenas, afro-brasileiras e de outros grupos da sociedade.

Por fim, o artigo 220 da Constituição de 1988, dispõe sobre a 

plena liberdade de informação jornalística, além da livre manifestação 

de pensamento, criação, expressão e informação, não permitida qualquer 

censura de natureza política, ideológica ou artística.

Título III   

Da Organização do Estado

Capítulo II   

Da União

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios:

I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas 

e conservar o patrimônio público;

II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das 

pessoas portadoras de deficiência;

III – proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, 

artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os 

sítios arqueológicos;

IV – impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte 
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e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à 

tecnologia, à pesquisa e à inovação;

VI – proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas 

formas;

VII – preservar as florestas, a fauna e a flora;

IX – promover programas de construção de moradias e a melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico;

X – combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI – registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa 

e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios.

Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural

1. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural 

da comunidade, de desfrutar das artes e de participar do processo científico 

e de seus benefícios.

Silvio Tendler e EGC
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Encontro 3 - Meu lugar de fala é o mundo
[16 de agosto de 2020]

Quero viver num mundo multicolorido, plural. A única raça que 

reconheço entre nós, seres da nossa espécie, é a raça humana; quero viver 

num mundo onde coexistam todas as cores, etnias, línguas, hábitos, religiões, 

gêneros, sem discriminações ou preconceitos de nenhuma espécie.

Posso ser um sonhador, mas o mundo da racionalidade já 

demonstrou suas limitações. Hoje temos dois lugares onde podemos 

nos refugiar das perversidades que nos assolam: num mundo futuro ou 

no mundo dos sonhos. Se a realidade que nos cerca é violenta, brutal, 

perversa, desumana. Sonhemos. Tratemos de construir um mundo novo, 

onde todos possamos coexistir fazendo das nossas diferenças espaço de 

troca e fraternidade.

No filme “A Idade da Terra”, Glauber Rocha disse “benditos os 

loucos, porque eles que herdarão a razão”. E o poeta e ator Eduardo 

Tornaghi adora citar Oswald de Andrade, que traduziu a sabedoria 

popular brasileira com a frase “A Alegria é a Prova dos Nove”. Esse é o 

caminho deste nosso caminhar: tatear a terra em busca do mundo futuro.

Pacha Mama está furiosa. Tudo que fizemos com os outros animais 

transformados em estolas, calçados, caçados pelo prazer de matar, as 

árvores abatidas, os rios assoreados, agora nos está sendo cobrado, numa 

guerra trágica e sábia onde só os humanos são atingidos por um violento 
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vírus. Não que não tenhamos sido avisados pela gripe suína, pela vassoura 

do cacau, a peste aviária, a vaca louca, do que a natureza tudo pode. 

Tsunamis, furacões, maremotos vieram antes da Covid-19.

A perversidade humana inventou a bomba de nêutrons capaz de 

tirar a vida deixando o patrimônio intocado. Uma forma perversa de 

destruir a natureza viva para facilitar o saque e pilhagem.

Pacha Mama inventou um vírus mortal capaz de matar os humanos 

e preservar as outras formas de vida. Misturou titica de morcego com suor 

de pangolins, confinados para servirem de iguarias gastronômicas e atingiu 

toda a civilização, não poupando ninguém. Acreditamos na eficácia da 

química para nos salvar das desgraças que provocamos. Fragilizados, 

prometemos sair mais generosos, menos egoístas, menos consumistas desta 

pandemia. Ao menor sinal de arrefecimento do contágio, voltamos a ser os 

mesmos, descartando máscaras e dejetos hospitalares sem o menor cuidado 

para não contaminarmos o outro. Pacha Mama está de olho.

O mundo das artes e da Cultura existe para discutir o mundo em 

que vivemos. Façamos destes Estados Gerais da Cultura território onírico 

de nossa válvula de escape. Os Estados Gerais da Cultura abrem essa 

discussão voltada para um futuro igualitário, sem privilégios de fala ou 

hierarquias étnicas ou de gêneros. Todos juntos e iguais, rumo ao futuro na 

construção de um mundo de paz, melhor para todos.

Silvio Tendler
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Encontro 4 - Doutrina de Segurança Emocional
[23 de agosto de 2020]

Quero viver num mundo onde a 
política volte a mandar e não o 
mercado financeiro. (Jessé de Souza) 

Somos utopistas! Combateremos nossos “inimigos internos” usando 

as armas do afeto e do amor para reconstruir um mundo de bem-estar 

social, sem fome e sem miséria. Habitações saudáveis, arejadas, com água 

pura e rede de esgoto. Boa alimentação, educação de qualidade para todos, 

com escolas laicas e gratuitas; excelência na atenção à saúde, transporte 

público confortável e eficiente, bibliotecas, gibitecas, cineclubes, teatro, 

todas as expressões das artes para promover a inclusão social. Não Pedimos 

Muito; defendemos sem trégua uma vida de qualidade para todos. Nosso 

movimento é movido pela esperança de um futuro melhor.

CONTRA A CONCENTRAÇÃO DE FORTUNA PARA 

POUCOS. NA LUTA PELA JUSTIÇA SOCIAL! Estes são alguns dos 

princípios básicos da Doutrina de Segurança Emocional.

Silvio Tendler e EGC
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Encontro 5 - É hora de reagirmos
[30 de agosto de 2020]

É hora de reagirmos. Vamos valorizar nossa capacidade criativa. 

Como bem nos alertou Josué de Castro, “a Segurança Social dos homens 

é mais importante que a Segurança Nacional baseada nas armas. Os 

ingredientes da guerra são o ouro, acumulado à custa de sofrimento 

e miséria de dois terços da humanidade, e as bombas, produzidas pela 

aplicação pervertida da ciência a serviço da destruição e da morte. Os 

ingredientes da paz são o pão e o amor.”

A lei Aldir Blanc chegou em boa hora para sanar parte dos 

problemas que assolam os que sobrevivem do trabalho em Arte e Cultura. 

Atribui-se à pandemia a causa deste problema. Sem dúvida, a suspensão 

das atividades coletivas representou um golpe muito forte nos que vivem 

de espetáculos coletivos ou se apresentam em espaços públicos e privados. 

Mas é importante dizer que este atentado à vida dos que trabalham com 

cultura e arte tem como marco o golpe de 2016.

Esse governo, seguindo a tradição das tiranias, garroteou as 

atividades da área da Cultura, cortou patrocínios, extinguiu o Ministério 

da Cultura e esquartejou seus diferentes órgãos. Hoje o Iphan está acéfalo; 

a ANCINE com um presidente provisório; a Cinemateca Brasileira foi 

fechada a cadeado, em uma ação truculenta e desnecessária com a presença 

da Polícia Federal armada de metralhadora; a Funarte está inoperante e a 
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Casa de Rui Barbosa, assim como outras instituições culturais, estão sendo 

paralisadas e ameaçadas como parte de um processo que tenta desmantelar 

nossa cultura e arte de maneira brutal e injustificada.

A hora é de reagirmos para barrar o desmonte de nossa cultura, 

valorizar nossa capacidade criativa e garantir a preservação de nosso 

patrimônio, bens comuns do povo brasileiro!

Silvio Tendler
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Encontro 29 - Manifesto: vida acima de tudo
[3 de março de 2021] 

Vivemos tempos sombrios, onde as 
piores pessoas perderam o medo e as 
melhores perderam a esperança
Hannah Arendt

O Brasil grita por socorro

Brasileiras e brasileiros comprometidos com a vida estão reféns do 

genocida Jair Bolsonaro, que ocupa a presidência do Brasil, junto a uma 

gangue de fanáticos movidos pela irracionalidade fascista.

Esse homem sem humanidade nega a ciência, a vida, a proteção ao 

meio ambiente e a compaixão. O ódio ao outro é sua razão no exercício do 

poder. O Brasil hoje sofre com o intencional colapso do sistema de saúde. O 

descaso com a vacinação e com as medidas básicas de prevenção, o estímulo 

à aglomeração e à quebra do confinamento, aliados à total ausência de uma 

política sanitária, criam o ambiente ideal para novas mutações do vírus 

e colocam em risco os países vizinhos e toda a humanidade. Assistimos 

horrorizados ao extermínio sistemático de nossa população, sobretudo dos 

pobres, quilombolas e indígenas.

O monstruoso governo genocida de Bolsonaro deixou de ser apenas 

uma ameaça para o Brasil para se tornar uma ameaça global.

Apelamos às instâncias nacionais – STF, OAB, Congresso Nacional, 

CNBB – e às Nações Unidas. Pedimos urgência ao Tribunal Penal 
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Internacional (TPI) na condenação da política genocida desse governo que 

ameaça a civilização.

Vida acima de tudo

Assinam esse manifesto: Padre Julio Lancelotti, Leonardo Boff (teólogo), 

Dom Mauro Morelli, Miguel Nicolélis (cientista), Frei Betto (escritor), 

Chico Buarque (compositor, escritor, cantor), Silvio Tendler (cineasta), 

Nilton Bonder (rabino), Celso Amorim (diplomata, ex-chanceler), Jessé de 

Souza (sociólogo), Zélia Duncan (cantora, compositora), Silvia Buarque 

(atriz), Milton Hatoum (escritor), Eric Nepomuceno (jornalista, escritor), 

Marieta Severo (atriz), Edu Lobo (compositor, músico), Camila Pitanga 

(atriz), Paulinho da Viola (cantor, compositor), Ivan Lins (compositor, 

músico), Gregorio Duvivier (ator, escritor), Edino Krieger (compositor), 

Antonio Carlos Secchin (escritor e professor), João Bosco (compositor, 

músico), José Luis Fiori (cientista político), Patricia Pillar (atriz), Jorge Durán 

(cineasta), Fernando Morais (jornalista, escritor), Ricardo Coutinho (ex-

governador da Paraíba, presidente da Fundação João Mangabeira), Gisele 

Cittadino (jurista), Marta Skinner (economista), Murilo Salles (cineasta), 

Lucia Murat (cineasta), José Joffily (cineasta), Carol Proner (jurista), Francis 

Hime (compositor, músico), Olivia Hime (cantora), Wagner Tiso (músico), 

Frei Atílio Battistuz, Francisco Missionário, Hildegard Angel (jornalista), 

Chico Diaz (ator), José de Abreu (ator), Marcelo Barros (teólogo), Maria 

Victoria de Mesquita Benevides (cientista política), André Constantine 
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(Movimento Nacional de Favelas e Periferias), Marcelo Barros (teólogo), 

Ivo Herzog (engenheiro), Marcio Pochmann (economista), Siro Darlan de 

Oliveira (desembargador), Isabel Salgado (técnica de vôlei), Carol Solberg, 

(atleta do vôlei de praia), Joel Cornelli (técnico de futebol), Acioli Cancellier 

de Olivo (servidor público federal aposentado), Sérgio Pinto (presidente 

da Associação dos Servidores da Cultura Brasilia-DF), Chico Alencar 

(professor, escritor, vereador), Wilson Ramos Filho (professor, escritor, 

vereador), Afonso Borges (escritor, gestor cultural) e outras milhares cidadãs 

e cidadãos do Brasil e do mundo que acreditam na vida acima de tudo.

Silvio Tendler
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CINECLUBISMO NA ERA DO YOUTUBE

O referencial somos nós mesmos, tentando esclarecer 
melhor o sentido de nosso ser e nos compreender. Daí 
o conhecimento maior sobre o mundo levar a um 

conhecimento maior de nossa identidade.1

As novas tecnologias ligadas à internet tornaram-se 

o ponto de partida e o de chegada para as manifestações 

artísticas. Se no início da pandemia, com o isolamento 

social as pessoas tinham alguma aversão às redes sociais ou 

meios virtuais de estarem conectadas, essas barreiras foram 

ultrapassadas. Percebeu-se que a manutenção da vida 

poderia tomar novos rumos, não de substituição da antiga, 

mas de uma coexistência entre ambas. 

Após 38 anos de seu fechamento, o Cineclube 

1   OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Campinas: 
Editora UNICAMP, 2016, p. 62.
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Macunaíma retornou ao circuito de forma virtual, sua 

estreia foi dia 25 de agosto de 2020, às 20h, no canal da 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI) do Youtube.2 

Neste dia, houve exibição do curta-metragem Dr. Getúlio – 

últimos momentos3 e do documentário Os advogados 

que disseram não,4 ambos os filmes dirigidos por Silvio 

Tendler. Após a sessão, debate com convidados tendo a 

participação do público pelo chat do Youtube. Assim se dá 

a continuidade de uma das funções do cineclube, formação 

de espectador.

Aqui podemos observar mais um protagonismo de 

Silvio Tendler. Sua atuação no cineclube Macunaíma não é 

apenas como convidado, ele também é conselheiro da ABI, 

e junto ao curador Ricardo Cota selecionam filmes para 

as mostras do cineclube. É presença constante nos debates 

que ocorrem sempre ao final das sessões, que acontecem 

semanalmente, às terças-feiras às 19h30 (Brasil). Fundado 

em 1973 por jornalistas sócios da ABI, o Cineclube 

Macunaíma tinha como compromisso defender, estimular 

2   Link canal Youtube.
3   DOUTOR Getúlio Vargas - últimos momentos. Direção de Silvio 
Tendler (1950). Brasil, 2000 (7 min.).
4   OS ADVOGADOS que disseram não. Direção de Silvio Tendler 
(1950). Brasil, 2014 (130 min.).
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e difundir a cultura. Eram momentos difíceis, pois ainda 

o Brasil se encontrava em plena Ditadura Militar. Além 

de filmes brasileiros, houve ciclos de cinema internacional 

pouco conhecidos nacionalmente. Um dos maiores sucessos 

foi a exibição do Encouraçado Potemkin5 de Serguei M. 

Eisenstein na década de 1980 com duas sessões. Havia na 

escolha desses filmes um interesse tanto pela linguagem 

cinematográfica quanto pela ideologia marxista. Era o local 

encontrado para a resistência da democracia em tempos 

de censura, perseguição e assassinato da liberdade de 

expressão.

Apesar de toda repressão durante a ditadura, o 

Cineclube Macunaíma manteve sua ousadia exibindo filmes 

contestadores ao atual regime. Sendo seu acervo limitado, 

contava com o apoio e colaboração da Cinemateca do 

Museu de Arte Moderna do Rio (MAM-RJ).  Durante o 

isolamento social causado pela pandemia da Covid-19 outro 

cineclube foi inaugurado por Silvio Tendler, o Cineclube 

Muiraquitã, coirmão do Cineclube Macunaíma da ABI. 

Fazendo menção direta à obra literária Macunaíma de 

Mário de Andrade, o herói brasileiro Macunaíma, recebeu 

5   ENCOURAÇADO Potenkim. Direção de Serguei M. Eisenstein 
(1898-1948). URSS, 1925 (66 min.).
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de Ci, a mãe do mato, um amuleto da sorte: a pedra 

Muiraquitã.6

Um dos filmes que abre este cineclube, Ladrões 

de Cinema,7 tem a atuação de Jesus Chediak no papel 

de Tiradentes. Chediak, falecido em maio de 2020, vítima 

de Covid-19, foi Diretor de Cultura e Lazer da ABI, 

idealizador e implementador de diversos projetos culturais 

na Casa do Jornalista. Este novo cineclube virtual faz parte 

do movimento Estados Gerais da Cultura.

Inaugurar o cineclube homenageando uma vítima 

do Covid-19 não é um mero acaso. Ao observar todas as 

atuações de Tendler na sociedade, percebemos uma ligação 

entre elas, o humanista que valoriza os princípios judaicos 

de comunhão, traz a consciência de seu tempo e espaço.

É um ativista pela vida, e seu cinema é uma das 

formas de denunciar ao mundo injustiças, desigualdades e 

crueldades, ao mesmo tempo, traz um discurso esperançoso 

de um futuro melhor.

6   Ambos os cineclubes tiveram seus nomes retirados do livro Macunaíma 
de Mário de Andrade, publicado em 1928. Esta obra critica a cultura europeia 
e, ao mesmo tempo, exalta a cultura indígena, que, para Mário de Andrade, era 
a essência do Brasil.
7   LADRÕES de cinema. Direção de Fernando Coni Campos (1933-
1988). Brasil, 1977 (127 min.).
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Se o cineclube é a instituição do público, é preciso 
assumir essa condição em sua plenitude. Ou seja, o 
cineclube é uma instituição fundamental da sociedade 
democrática, não é uma atividade “filantrópica”, 

“experimental”, “juvenil”, “amadora”.8

    

Nas entrevistas realizadas para este livro, Silvio 

Tendler sempre enfatiza a importância do cineclube para 

a sua formação. Ser um cineclubista não necessariamente 

transformaria Tendler num cineasta, no entanto, trouxe 

a responsabilidade de se organizar e a consciência de ser 

autossustentável, evidenciando a necessidade de articulações 

com políticas públicas e/ou privadas de fomento. Em todos 

os sentidos, sustentar-se como sinônimo de independência. 

Ao observar sua trajetória, compreende-se que uma 

sequência de fatos e ações tiveram impactos decisivos 

em sua vida. Outro material importante que apresenta a 

relação profunda que Tendler tem com o cineclubismo 

aparece no filme autobiográfico Nas Asas da Pan Am,9 

no qual enfatiza a importância de ter tido uma educação 

atípica para sua época. Onde o debate e a formação 

política e social eram peças fundamentais, cuja liberdade de 

8   ALVES, Giovanni; MACEDO, Felipe (org.). Cineclube, cinema e 
educação. Londrina: Praxis, 2010, p. 47.
9   NAS ASAS da Pan Am. Direção de Silvio Tendler (1950). Brasil, 
2020 (110 min.).
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expressão era apoiada e incentivada principalmente por sua 

mãe, Sarah Tendler. 

Segundo Felipe Macedo no capítulo Cineclube 

e Autoformação do Público10 o cineclube não servia 

apenas para exibir filmes, havia a necessidade de se apropriar 

deles. A exibição era um ato de cultura, o debate de ideias 

era um instrumento convivial de compreensão e formação, 

através do compartilhamento das experiências do público, 

transformando-se num espaço de convivência e identidade. 

Era nessa tessitura de relações entre público e cineclube que 

o mesmo se tornaria um arquivo da comunidade e produtor 

coletivo de um cinema público. Se o audiovisual é central 

no processo político e social contemporâneo, o cineclube 

tem que ocupar uma posição central na organização desse 

público. Ocupar o espaço virtual é buscar a democratização 

do acesso, mesmo com todos os problemas estruturais 

enfrentados no Brasil, Tendler assume seu papel de agitador 

cultural mais uma vez, e com seus aliados e seguidores vem 

utilizando da virtualidade como caminho de acesso, reflexão 

e crítica em um contexto pandêmico, no pandemônio, como 

gosta de afirmar, no colapso total da democracia no Brasil.

10   MACEDO, Felipe; ALVES, Giovanni (org.). Cineclube, Cinema & 
Educação. Londrina: Editora Praxis, 2010.
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DO CINEASTA AO CURADOR

2020, um ano marcado pelo fim de uma era e 

começo de outra. A pandemia da Covid-19 tornou-se um 

divisor de águas. É impossível dissociar arte e vida. Agora, 

mais do que nunca, o pensar coletivo torna-se combustível 

vital para a sobrevivência do homem na face da Terra.

Na mesma intensidade, Silvio Tendler trabalhou. 

Produziu filmes, mas também se posicionou como um 

agitador cultural. O desafio de 2020 foi aceito por 

Tendler. Sua contribuição para o meio cultural brasileiro 

já era inquestionável, mas agora ganhou um protagonismo 

especial.

Enquanto alguns viam o (des)governo de Jair 

Bolsonaro e o isolamento social como um golpe fatal para as 
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manifestações artísticas, Tendler aceitou o convite do então 

Secretário de Cultura e Economia Criativa de Brasília, o 

jornalista Bartolomeu Rodrigues para ser o curador do 

53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (FBCB) que 

aconteceria naquele ano de 2020, em versão virtual. 

Como já observado em sua trajetória de vida, estar 

envolvido em grupos faz parte de seu modo operante. Fazer 

cinema, é um fazer coletivo. É uma linguagem que requer 

muitas pessoas envolvidas, na frente e atrás das câmeras. 

Sem contar seus primeiros passos pelo cineclubismo, estar 

envolvido em cargos administrativos e de chefia, e, por fim, 

mas não menos importante, ser professor universitário.

Realizar um festival de cinema em plena pandemia 

foi, ao mesmo tempo, um ato de coragem e de loucura. 

Em um mês, Tendler e sua equipe selecionaram os filmes 

e prepararam uma programação invejável, pois buscaram 

abranger a maior diversidade possível dentro da linguagem 

audiovisual e de seus realizadores. Se em outros tempos, o 

acesso ao festival era físico - ir a Brasília, reservar ingressos, 

ficar na fila para entrar na sala de cinema - agora, o acesso 

está a um click. 

Entre 15 e 21 de dezembro de 2020 ocorreu o 53º 
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FBCB, com exibição pelo Canal Brasil (somente para a 

Mostra Oficial de Longa-Metragem) e plataforma dos 

Canais Globo (Mostra Oficial de Curta-Metragem e Mostra 

Brasília).

Claro que nessas duas situações temos os dois lados da 

moeda. No entanto, neste momento, o lado bom prevalece. 

No site1 ainda é possível assistir aos debates, num looping 

contínuo no tempo. Na memória virtual, estão os registros 

desse encontro, e agora as redes sociais são nossas redes de 

contato. Ainda há muito a ser aprimorado, mas a tecnologia 

já está à disposição para o mundo que ainda está por surgir.

Enquanto curador, Tendler não deixa de ser 

criador. Sendo o curador, aquele que cura e concebe um 

evento cultural, Tendler e sua equipe organizaram partes 

distintas para que o festival ganhasse um contorno próprio, 

um festival reconhecido e respeitado nacionalmente que 

se reinventou perante o contexto pandêmico e, também, 

ao (des)governo de Jair Bolsonaro, o qual tem como meta, 

entre tantas, a destruição da Cultura.

Silvio Tendler montou o festival. Curou por meio 

da arte, revigorou o discurso de luta e resistência. Mostrou 

1   Link Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.
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superação. Demonstrou que tanto sua história quanto a 

do festival não poderiam ser silenciadas depois de tanto 

lutarem pela democracia e liberdade de expressão.

O percurso criador, ao gerar uma compreensão 
maior do projeto, leva o artista a um conhecimento 
de si mesmo. Daí o percurso criador ser para ele, 
também um processo de autoconhecimento e, 
consequentemente, autocriação, no sentido de que 
ele não sai de um processo do mesmo modo que 
começou: a compreensão de suas buscas estéticas 

envolve autoconhecimento.2

Nesta citação, Cecília Almeida Salles comenta sobre 

o percurso criador, o qual pode ser aplicado em ambas as 

funções assumidas por Tendler, pois o resultado é uma 

experiência artística. Uma imersão nos pontos de vista 

apresentados, uma explosão de sensações e emoções que só 

o cinema consegue. Uma mistura sinestésica. Uma bomba 

sociocultural. O combustível que nenhum governo fascista 

irá apagar.

Realizar um festival não é uma tarefa simples. As 

etapas de pré-produção, produção e pós-produção devem 

seguir um cronograma e, também, um orçamento. Por ter 

2   SALLES, Cecília Almeida. Processos de criação em grupo: 
diálogos. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2017, p. 65.
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de Brasília, a parte burocrática não seria problema, mesmo 

com verba reduzida. Com um bom relacionamento 

político e administrativo, Tendler conquistou a confiança 

do secretário e da equipe recém montada, transformando 

essa edição do FBCB em um marco na história de festivais 

de cinema do Brasil e do exterior durante a pandemia da 

Covid-19.

No entanto, vale lembrar que a experiência de 40 
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anos de sua produtora, Caliban Cinema e Conteúdo, 

o faz ter uma formação peculiar - independente e 

autossustentável - o criador e o produtor juntos, cabeça nas 

nuvens e os pés no chão.

O olhar e os interesses de Tendler enquanto 

criador encontram-se presentes na seleção dos filmes e na 

organização dos debates. É impossível não ter uma postura 

política na arte. Não há arte sem uma postura política, pois 

tomamos partidos, defendemos ideias. Não podemos estar 

em cima do muro. A arte rompe os muros.

A curadoria deste festival não foi a sua primeira. Em 

1996, na 29ª edição do FBCB, Tendler, então Secretário 

de Cultura e Esporte do governo Cristovam Buarque, 

assumiu essa função. Na entrevista de março, Tendler 

conta em detalhes como foi realizar o festival sozinho, lutar 

contra a descrença de seus “colegas” políticos, para, enfim, 

conseguir resgatar o espírito revolucionário, de resistência e 

diversidade que o festival tinha em suas primeiras edições.

O FBCB surgiu por iniciativa de Paulo Emílio Sales 

Gomes, professor de cinema da então recém-inaugurada 

Universidade de Brasília (UNB), em 1965. Pelo que consta 

nos livros de história do cinema brasileiro, os professores 
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Jean-Claude Bernardet, Vladimir Carvalho, encabeçados 

por Paulo Sales Gomes criaram a 1ª Semana do Cinema 

Brasileiro, evento que ocorreu entre 15 e 22 de novembro 

de 1965. Dois fatores podem ter propiciado a criação do 

festival: o surgimento do Cinema Novo e o projeto de Darcy 

Ribeiro para a UNB, que deveria deixar o academicismo de 

lado, usando a ciência para transformar o país. 

O festival era tido nos primeiros anos, como uma ilha 

onde cineastas, artistas e produtores podiam se expressar 

livremente. No entanto, com a promulgação do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5), em 1968, a censura dos militares 

atingiu a cena cinematográfica. As edições de 1972, 1973 e 

1974 foram canceladas. O evento retornou à cena cultural 

brasiliense com a 8ª edição, em 1975.

Há muitos pontos de contato entre a história da 

UNB, a importância do FBCB e suas personalidades com a 

atuação profissional de Silvio Tendler. Pessoas importantes 

como Vladimir Carvalho3 e a própria Ditadura Militar 

fazem parte do seu processo de criação.

É importante, portanto, discutir, a partir de 
documentos de diferentes artistas, modos distintos 

3   Link mapa de afinidades.cartografia dos afetos.
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de como as relações são estabelecidas ao longo do 
movimento criador, tornando a construção da obra 
possível. São esses diferentes procedimentos cognitivos 
de natureza relacional que permitem compreender 
o que os documentos nos oferecem sobre essa rede 

complexa de interações.4

As várias atuações de Tendler interligam-se - 

cineasta, produtor, agitador cultural, curador, professor, etc. 

Nas entrevistas realizadas para este livro, Tendler afirma 

ser uma pessoa muito curiosa, e que busca em cada uma de 

suas atuações responder a suas inquietações. Sua formação 

e consequentemente sua visão de mundo, reforçam ainda 

mais essa característica. 

Durante todo esse período do festival, ele atuou 

intensamente no Estados Gerais da Cultura e na direção de 

mais quatro filmes em fase de produção e finalização.

4   SALLES, Cecília Almeida. Redes de criação: construção de uma 
obra de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2016, p. 95.
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MAPA DE AFINIDADES . CARTOGRFIA DOS AFETOS

A filmografia de Silvio Tendler é vasta. Há uma 

vivacidade inerente em sua personalidade. Uma necessidade 

vital de produzir. Neste mapa visual, denominado mapa 

de afinidades, apresento alguns filmes emblemáticos, 

conhecidos e reconhecidos nacional e mundialmente, os 

quais elevaram o documentário brasileiro a outro patamar, 

alocando Silvio Tendler ao lado de grandes documentaristas 

como Vladimir Carvalho e Eduardo Coutinho, antecessores 

e contemporâneos, referências de uma nova leva de cineastas 

comprometidos com o desvelar das realidades brasileiras.

Em diversos momentos, Silvio Tendler comenta 

que vários desses filmes foram “um acaso construído”, 

em outras palavras, ele não procurou os temas, eles que o 
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encontraram. No entanto, o acaso não era tão aleatório, 

pois era na construção das relações entre as pessoas e suas 

redes de contato que o filme acontecia.

O artista é profundamente afetado por essa imagem 
que contém uma excitação. O artista é profundamente 
afetado por essa imagem sensível, que tem poder 
criativo: uma imagem geradora. Essas imagens, 
que guardam o frescor de sensações, podem agir 
como elementos que propiciam futuras obras, como, 
também, podem ser determinantes de novos rumos 

ou soluções de obras em andamento.1

Partindo do diagrama de conjuntos,2  interligo filmes. 

As intersecções são criadas a partir de palavras-chave que 

sintetizam a produção tendleriana. Palavras escolhidas por 

mim, espectadora. Cada filme, um conjunto. A cada nova 

produção novas possibilidades de conexão.

    A relação com o tempo é muito importante 

no cinema tendleriano, tanto quanto linguagem como 

1   SALLES, Cecília Almeida. Redes de criação: construção de uma 
obra de arte. Vinhedo: Editora Horizonte, 2016, p. 130.
2   O diagrama de conjuntos (Diagrama de Venn) é uma forma gráfica 
que representa os elementos de um conjunto. Para fazer essa representação 
utilizamos formas geométricas. Quando dois conjuntos possuem elementos 
em comum, os círculos são desenhados com uma área de intersecção. A ideia 
do diagrama é facilitar o entendimento das operações básicas de conjuntos, 
como: a relação de inclusão e pertinência, união e intersecção, diferença e 
conjunto complementar. O diagrama é empregado nas mais diversas áreas do 
conhecimento como, por exemplo, lógica, estatística, ciências da computação, 
ciências sociais, entre outras.
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conceito. Presente, passado e futuro como fio condutor do 

documentário, numa reflexão necessária sobre os vários 

brasis que há no Brasil.

afinidade3 
a.fi.ni.da.de
sf
1 Vínculo de parentesco originado no casamento.
2 Relação entre pessoas existente pela coincidência ou 
semelhança (de gostos, sentimentos, etc.).
3 Relação de semelhança entre coisas.
4 Simpatia ou atração que advém de interesses comuns.

Nesse fluir dos conjuntos, novas intersecções podem 

ser criadas a partir da experiência fílmica observando-se a 

técnica, a estética e a ética. Para um cineasta, melhor que 

as palavras, são seus filmes, lá encontra-se a materialização 

de um processo. Finalizado enquanto obra, mas aberto e 

contínuo enquanto fluxo de criação.

Ao mesmo tempo, a pessoa pode tocar em algo que 
todos temos em comum e que é uma verdade mais 
geral e abrangente - e que também se encontra dentro 
da estrutura formal da obra. Nas formas artísticas há 
a condensação de muitas verdades. A condensação 
poética de experiências de vida. A essência da vida.4

3   HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da língua 
portuguesa. 4ª edição. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p.21.
4   OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Campinas: 
Editora UNICAMP, 2013, p. 268-259.
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e lugares fundamentais e estruturais para a existência 

do cineasta. Em síntese, uma representação gráfica, em 

escala reduzida, da superfície total ou parcial de Silvio 

Tendler; uma carta aos navegantes dos mares do afeto que 

influenciam seu processo de criação.

Ao retomar a obra em vias de ser criada e, no ato, 
recuperar todo um clima afetivo e mental, de tensão 
dirigida, o indivíduo exerce sua seletividade interior. 
De acordo com sua personalidade, sua estrutura 
íntima sensível, será o próprio indivíduo a determinar 
as possibilidades e as formas em que efetua a retomada 
do trabalho.5

    Memórias “nunca dantes navegadas”. Aqui, 

compreende-se o afeto6 como aquilo que afeta, que move, 

e que só acontece no espaço da subjetividade, e para isso é 

preciso tempo. 

Como entendia Bento de Espinosa (Baruch de 

Spinoza):7 aumentar a potência de sentir para também 

aumentar a capacidade de pensar e existir, mente e corpo 

como duas expressões da substância. As afecções são o 

5   OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2019, p. 75.
6   Link O que é o afeto? uma visão a partir de Spinoza | Luís Mauro 
Sá Martino.
7   ESPINOSA, Bento de (Spinoza). Ética - Edição monolíngue. Trad. 
de Tomaz Tadeu. São Paulo: Editora Autêntica, Autêntica Editora, 2009.   
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corpo sendo afetado pelo mundo. Um corpo pode afetar 

e ser afetado. As afecções são este encontro pontual de 

um corpo com outro. Os corpos se relacionam entre si. 

Quando afetado pelo outro, o corpo sofre uma alteração, 

uma passagem, sua potência aumenta ou diminui. Destas 

afecções ocorrem os afetos, uma experiência vivida.
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NAS ASAS DA PAN AM: DA AUTOBIOGRAFIA AO PANDEMÔNIO

O filme é representação e ao mesmo tempo significado. 
Ele remixa o real, o irreal, o presente, a vivência, a 
lembrança e o sonho no mesmo nível mental comum. 
Como a mente humana, ele é tão mentiroso quanto 

verídico; tão mitômano quanto lúcido.1

Em 12 de março de 2020, Silvio Tendler completou 

70 anos. Em comemoração, foi exibido na Cinemateca do 

MAM do Rio de Janeiro seu primeiro filme autobiográfico, 

Nas Asas da Pan Am. Recém-finalizado, o documentário 

narra, pelo ponto de vista de Silvio Tendler sua trajetória de 

vida. Enquanto criador-criatura ou criatura-criador, Tendler 

(re)monta fatos históricos e memórias familiares por meio 

1   MORIN, Edgard. O cinema ou o homem imaginário: ensaio 
de antropologia sociológica. Trad. de Luciano Loprete. São Paulo: Editora É 
realizações, 2014, p. 240.
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de percepções pessoais sobre os anos vividos, desbravando o 

território da memória enquanto tece reflexões sobre a vida.

Em uma costura da própria história feita com retalhos, 
o diretor reflete sobre o conceito de memória, a 
marca do acaso em sua trajetória, as perdas ao longo 

do caminho e os sonhos que o movem.2

Nomeado por uns como cineasta dos vencidos e 

por outros como cineasta dos sonhos interrompidos, seus 

documentários baseiam-se em personalidades humanistas 

importantes para a história do Brasil e do mundo, os quais 

lutaram por um mundo mais justo, igualitário e democrático. 

A partir deste filme, Nas Asas da Pan Am, Tendler 

alcança o território das memórias a serem contadas, e do 

futuro a ser construído.

Quando falamos de memórias, trazemos nesse 

discurso o peso do passado e sua tradição, como se 

estivéssemos presos ao que aconteceu, e que nada pode 

ser modificado. No entanto, na arte, uma vida criadora, 

feita de ações, torna o passado e o presente em ações 

transformadoras dando-lhes novo sentido. Na força da 

atuação no presente, o passado liga-se ao futuro, não como 

2   Citação retirada do site Caliban - Cinema e Conteúdo.
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repetição, mas como criação. Ao analisar a vida como 

vontade criadora em Nietzsche, Rosa Maria Dias esclarece 

a questão: 

O futuro, embora ligado ao passado, é original, 
não parece nada com o conhecido (o passado), é 
totalmente desconhecido. Assim a ação criadora 
intervém no presente, modifica o futuro e recria o 
passado. O presente é, ao mesmo tempo, um futuro 
e um passado.3

A vida manifesta-se a partir de constantes 

transformações. Para que o passado dê lugar ao presente, 

como futuro criador, é preciso que seja transformado pela 

força da ação do homem. Na perspectiva nietzschiana, o 

criador não despreza o passado nem vive preso a ele, mas 

cria a partir dele novas relações. O criador transforma o 

passado na ação presente, revigora a todo instante a vida. 

Nessa relação de constante transformação, trabalha-se 

entre a memória e o esquecimento, fazendo do passado um 

presente criativo como possibilidade de um novo amanhã, 

imprimindo, dessa forma, novos valores e dando sentido ao 

mundo e transformando a própria vida em obra de arte. 

3   DIAS, Rosa Maria. Nietzsche, vida como obra de arte. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011, p. 81.
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Silvio Tendler, ao conceber este filme, projetou-o 

para ser um divisor de águas na temática e na abordagem 

de seus personagens, uma mudança conceitual na forma 

como produzia, até então, seus documentários. No entanto, 

não imaginou que essa exibição em comemoração à vida, 

se transformaria em um marco histórico - com data, hora e 

local. Dias depois, amigos e familiares que estiveram em sua 

festa perceberam que aquela foi a última vez em que todos 

puderam se abraçar e se encontrar presencialmente, numa 

boa aglomeração.

Em 16 de março de 2020, o decreto nº 46.973 

reconheceu a situação de emergência na saúde pública do 

estado do Rio de Janeiro em razão do contágio e adotou 

medidas de  enfrentamento da propagação decorrente 

do novo coronavírus (Covid-19). O lockdown diz respeito a 

iniciativas implantadas por alguns governadores e prefeitos 

brasileiros contrários às políticas adotadas pelo presidente 

Jair Bolsonaro. Os mandatários adotaram as orientações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS) para combater a 

pandemia da Covid-19 no país. 

Nas entrevistas concedidas para este livro, Silvio 

Tendler afirma que para preservar a saúde de sua equipe, 
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a primeira medida implantada foi transformar o trabalho 

presencial na produtora em home office. Todos trabalhando 

remotamente, seguindo com o isolamento social. Com 

projetos aprovados, quatro eram os filmes a serem 

produzidos. Num momento de tantas incertezas, Tendler 

propôs a sua equipe a gravação das entrevistas por meio 

de vídeo-conferências. Por uns, julgado como gênio, por 

outros, louco. Assumiu seu melhor papel, o de estar no lugar 

certo, na hora certa, com o equipamento possível em mãos.

Tendler se reinventa em 2020.4 Nas Asas da 

Pan Am torna-se um filme premonitório, anunciando algo 

de novo no processo de criação do cineasta, mesmo (re)

trabalhando seu material de arquivo, já (re)montado em 

outros filmes - Jango, Utopia e Barbárie entre outros - o 

cineasta parece se preparar para o que seria a seu “último 

tsunami”, até então. 

Em seus documentários, buscou o mundo socialista, 

defendeu a utopia. Para produzi-los, utilizou-se de imagens 

recolhidas ao longo de sua trajetória. Fotografias e filmagens 

do auto-exílio nos anos 1970, onde viveu o sonho do 

socialismo com liberdade no Chile de Salvador Allende, 

4   Link Entre Vistas | Silvio Tendler
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estudou cinema na Paris de 1968, onde pode trabalhar ao 

lado de Chris Marker, conheceu Portugal da Revolução 

dos Cravos e, já de volta ao Brasil, colocou o documentário 

no front em defesa da redemocratização. Como defensor e 

propagador da revolução, esteve em Cuba, na União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e na Alemanha 

Oriental durante a Guerra Fria. Registrou mundos que não 

existem mais.

Nas Asas da Pan Am Tendler revela traços pouco 

conhecidos como sua paixão pela fotografia, a relação com 

os pais, seus medos e sonhos, paixões e decepções, memórias 

trabalhadas em primeira pessoa. O documentário traz 

o humor e a ironia presentes no cineasta, possíveis de se 

encontrar também em seus principais personagens. Ele (re)

monta e (re)apresenta o passado para construir o futuro. 

Revisão de vida e obra necessária para a resistência diante de 

cenários políticos conturbados de antes, durante a Ditadura 

Militar e do agora, no (des)governo de Jair Bolsonaro.

Se alguém imaginou que o “último tsunami” de 

Tendler fosse a pandemia da Covid-19, se enganou. A 

tormenta se inicia antes, aparentemente eram marolas que 

abalavam a jovem democracia brasileira, em meados de 
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2016 com o impeachment da presidente Dilma Roussef. 

As ondas desse mar chamado política tornaram-se gigantes 

com a eleição de Jair Bolsonaro, o qual trouxe à sociedade 

brasileira, a sombra da Ditadura Militar, e com ela a morte 

da Cultura, da Arte e da Ciência no Brasil. A pandemia 

agravou a situação, não há dúvidas, mas o caos já estava 

instaurado - o pandemônio reinou.

A justaposição dos termos pandemia e pandemônio 

foi feita, entre outros, por Silvio Tendler e pelo neurocientista 

brasileiro Miguel Nicolélis ao se referirem à concomitância 

de duas crises enfrentadas pela sociedade brasileira a 

partir de março de 2020; de um lado, o coronavírus e seu 

potencial apocalíptico, assim definido pela OMS; de outro, 

a polarização política que marcou o país desde as últimas 

eleições presidenciais, em outubro de 2018. 

Nas Asas da Pan Am inaugura um novo ciclo, 

onde os fatos históricos dão lugar aos cacos da memória. A 

partir de fotografias, objetos e gravações, Tendler narra de 

maneira cronológica sua vida em primeira pessoa enquanto 

conta aos espectadores o contexto político vivido por ele 

e seus contemporâneos. Seu ponto de vista é evidenciado. 

Seus fragmentos particulares são expostos e com eles parte 
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de seu processo de criação. Os acasos fazem parte desse 

processo, e são naturalmente incorporados à sua obra. 

Devemos aprender a lidar com a criação na perspectiva 
temporal onde tudo se dá na continuidade, ao longo 
do tempo - no universo do inacabamento. Para tal, 
precisamos estar alertas à sua inserção na história e 
na cultura, compreender sua relação com o futuro 
e lidar com a impossibilidade de se definir início e 
fim, entre tantas outras questões. (...) Na contínua 

transformação, uma coisa passa a ser outra.5

A escolha do título foi um desses acasos. Como 

narrado no filme, em meados da década de 90, passando em 

frente a uma agência de turismo no Rio de Janeiro, Silvio 

Tendler deparou-se com um cartaz da companhia aérea Pan 

Am. Neste cartaz havia as seguintes informações visuais: ao 

fundo a Catedral de São Basílio, ponto turístico importante 

em Moscou, na Rússia, e a frase ‘Conheça a URSS’. A 

companhia aérea Pan Am6 aparece no filme 2001: Uma 

Odisséia no Espaço.7 Com ironia tendleriana, o cineasta 

5   SALLES, Cecília Almeida. Redes de criação. Vinhedo: Editora 
Horizonte, 2016, p. 37.
6   Pan American World Airways, principal e maior transportadora 
aérea internacional e de bandeira não oficial dos Estados Unidos da América 
operante de 1927 a 1991.
7   2001: a space odissey. Direção de Stanley Kubrick (1929-1999). EUA, 
1968 (149 min.).
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explica que só ele e a catedral chegaram ao século XXI, a 

Pan Am não levou o homem até a lua e o comunismo da 

URSS não venceu o capitalismo. Ambos não sobreviveram. 

Só restou a memória de um (sobre)vivente que resistiu à 

perseguição ideológica e a construção religiosa erguida 

entre   1555 e 1561, que venceu a perseguição religiosa.

Depois de muitos tsunamis prepara-se para o seu 

último, até então. Lutar pela democracia, pela vida e pela 

liberdade. Ser testemunha de um mundo em transformação, 

rumo ao sonho democrático, por mais que a tendência nos 

mostre o pandemônio rumo à distopia. 

Quando se lê 1984 fica claro que Orwell está 
descrevendo um assustador mundo de pesadelo, e a 
única questão deixada em aberto é ‘como evitamos 
chegar a um estado tão terrível?’. Ler Admirável Mundo 
Novo é uma experiência muito mais desconcertante e 
desafiadora, porque é difícil identificar exatamente o 
que o faz distópico. O mundo é pacífico e próspero, 
e todos estão satisfeitos o tempo todo. O que poderia 

estar errado?8

 O cinema enquanto remix da vida com suas camadas 

de fantasia e realidade. A vida como trabalho artístico. A 

8   HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. Trad. de Paulo 
Geiger. São Paulo, Companhia das Letras, 2018, p. 312.
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produção cinematográfica de Tendler tem urgência. Vozes 

silenciadas e memórias enterradas pela Covid-19 e pelo 

(des)governo federal que não tomou medidas necessárias 

para a preservação da vida. O cinema torna-se arma de 

resistência e resiliência. A memória e sua interpretação são 

tão importantes quanto o fato filtrado e divulgado nos meios 

de comunicação. Você leitor, faz parte dessa história. No 

presente, reconhecemos nosso passado para a construção 

do futuro.
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ensaio visual



PANDEMÔNIO: ENSAIO VISUAL

Em diversos dicionários, o prefixo pan- provém de 

igual palavra grega pan (forma neutra do adjetivo pâs, pâsa, 

pân) quer dizer: todo(s), toda(s), tudo, inteiro. Já a palavra 

-demônio, de origem grega daimónion (-ou), significa: divindade, 

espírito do mal.

pandemônio1

pan.de.mô.ni.o
sm
1 Reunião de indivíduos que promovem total desordem, 
que se associam para praticar o mal.
2 Confusão, balbúrdia.
3 Situação confusa que envolve pessoas ou coisas.
4 Reunião tumultuosa.
5 Assembleia dos demônios ou corte infernal.

Este último significado apontado pelo dicionário, 

1   PANDEMÔNIO. In: Priberam dicionário on-line. Disponível em: 
<https://dicionario.priberam.org/pandemônio>. Acesso em: 04/05/2022.
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remete-se diretamente à palavra pandemonium, termo criado 

pelo poeta inglês John Milton, em seu livro Paraíso 

Perdido (1667), para designar o Palácio de Satã, ou Capital 

do Inferno, local onde todos os demônios se encontram em 

conselho para discutir seus planos. 

Tal metáfora pode ser utilizada para descrever 

o atual contexto político brasileiro – (des)governo de Jair 

Bolsonaro –, como também sendo o conceito utilizado por 

Silvio Tendler para designar a produção artística no Brasil 

de 2018 até os dias de hoje, cujo agravamento se deu por 

conta da pandemia da Covid-19.
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ANOTAÇÕES: TESSITURAS DO TEMPO

Textos inéditos de Silvio Tendler.1 O recorte escolhido 

foi o do processo de criação. Em diálogo teço comentários 

acerca dos temas. Este é um capítulo mutável. Nele busco 

o exercício de juntar fragmentos. Os selecionados de hoje, 

talvez não sejam os de amanhã, mas por hora, proponho 

essa colcha. Leitor, continue este jogo. Anote aqui as vozes 

das memórias que sussurram alto.

1   Material compartilhado por Silvio Tendler em março de 2021.
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Seguem rascunhos que pretendo publicar desordenadamente, como funciona a 

memória. Estou cada dia mais ligado à memória que à história.

Cinema-polvo (os mil tentáculos de um filme)

Cine-zap

cine-quebra-cabeças

As várias formas de organizar um filme

No meio dessa barbárie uma pausa para o café.

Parece ficção, mas é hoje.

Ainda bem que tenho alma de vietcongue.

A Bout de Souffle

Cosme… morreu. Thomaz Farkas… morreu. Rudá de Andrade… morreu. 

Santiago Alvarez... morreu. Richard Leacock... morreu. Chris Marker... morreu. 

Alain Resnais... morreu.
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Duas pessoas dançando

a mesma música

em dias diferentes

formam um par?321

que.bra-ca.be.ça s.m. jogo que consiste em encaixar peças 

entre si para formar um todo (...)2

O objetivo do jogo é resolver um problema proposto, nele 

o raciocínio lógico é mais importante que a agilidade e a 

força física. Usados como passatempo.

Quebra-cabeças têm finais pronunciáveis. A vida é 

imprevisível. A arte fica no meio do caminho, entre o 

controlável e o indomável. Prefiro os cacos.

Um brinde à vida!

A vida, como vontade de potência, como eterno superar-

se, é, antes de tudo, atividade criadora e como tal é alguma 

2 MARQUES, Ana Martins; JORGE, Eduardo. Como se fosse a 
casa (uma correspondência). Belo Horizonte: Relicário edições, 2017, p. 7.
3 HOUAISS, Antônio. Minidicionário Houaiss da língua portu-
guesa. 4ª Edição. Rio de Janeiro: Objetiva, 2020, p. 646.
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Quase todo o Cinema Novo morreu. Godard resiste. A Bout de Souffle.

Voltam as imagens das aulas na Aliança Francesa, na mesma turma da Nora 

Esteves, do chopp preto no Castelinho, das noites do Paissandu, do bar do 

MAM, dos cineclubes, da charutaria onde comprava charutos e cigarros de 

palha no mercadinho amarelo, das idas a Paraty, das musas, a maior parte 

platônicas, do pedaço de chocolate da infância que me persegue nas noites de 

insônia. 

Rio, 3 de março de 2014, segunda-feira de carnaval, 9 dias para meus 64 anos.

El recuento del año

Um ano de confinamento, nunca trabalhei tanto.

4 filmes em andamento, curadoria de um festival, montagem do Estados Gerais 

da Cultura, montagem de um cineclube, muitos sonhos e projetos.

Que venha 2021.

Com mais sonhos e projetos. Faz 50 anos que conheci Ernesto Cardenal e 

escutei pela primeira vez o nome de Javier Heraud.

Está mais do que madura a ideia de fazer um filme sobre ele. Dia 12 começou 

com Patrick Granja a filmar “Jornadas de 2013”. Vida que segue.
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coisa que quer expandir sua força, crescer, gerar mais 

vida.43

Para Bergson, o passado existe em si, há um ser do 

passado que se destaca do seguinte paradoxo: quando 

consideramos o tempo nas suas três dimensões jamais 

diremos que o presente é, jamais daremos ao presente 

estatuto de ser, pois o presente passa, devir; já o passado, 

uma vez consumado, uma vez conservado, este é.54

Talvez fosse preciso aprender sobre morar

com aqueles que frequentam a madrugada

ou o mar

e conhecem essas horas imprecisas

nem noite nem manhã65

4 DIAS, Rosa. Nietzshe, vida como obra de arte. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2011, p. 34.
5 MACIEL JR, Auterives. A memória cósmica e a emoção 
criadora. In: BARRENECHEA, Miguel Angel de (org.). As dobras da 
memória. Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, p. 69.
6 MARQUES, Ana Martins; JORGE, Eduardo. Como se fosse a 
casa (uma correspondência). Belo Horizonte: Relicário edições, 2017, p. 33.
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Tsunami 2020

P.S.: Estou conseguindo o incrível feito de escrever em vida minha obra post 

morten. Fui salvo pela arte e não pela ciência. Depois explico melhor.

Poesia e Estado

Glauber Rocha disse que o Estado é mais forte do que a poesia. A poesia é mais 

forte, mais duradoura. A Alemanha Democrática não durou nem cinquenta 

anos. A poesia de Brecht está de pé até hoje.

Venceremos esta batalha!

Na Coxia  

Manda o público embora. O verdadeiro espetáculo acontecerá na coxia. Esta é 

a lógica do documentário. 

Na Rua

Encontro de dois personagens, um na cadeira de rodas, outro que se aproxima e 

mostra extrema felicidade pelo encontro.

– Professor, que bom vê-lo por aqui. Soube que passou o maior sufoco.

– Estou bem, voltei a filmar e dar aulas.

– Estou vendo.

– Vivendo, que é o mais importante.
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Sim. A arte salva, uma vez afirmou Wassily Kandinsky. Ela 

também ensina a viver. Em suas interpretações e traduções 

da realidade, traz suas versões. “Cada um vê conforme os 

olhos que tem.”

Nas formas artísticas há a condensação de muitas 

verdades. A condensação poética de experiências de vida. 

A essência da vida.6

Entre o entrevistado e o entrevistador, palavras. Entre 

o documentarista e o público, som, imagem, memórias, 

sonhos… realidades (re)montadas.

Linguagem. Interpretamos e traduzimos tudo. Há criação 

a todo instante.

7 OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Campinas: 
Editora UNICAMP, 2013, p. 259.
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– Gostaria de entrevistá-lo. Vamos fazer uma matéria? 

O resultado pode ser um livro ou um filme, tudo é escrita, tudo é realidade, tudo 

é ficção.

Solidão na Internet

Enquanto atravesso a madrugada insone, no computador são 4h51 da manhã, 

troco e-mails com mais uma maluca que se apaixona virtualmente por mim. É o 

que me assegura que não estou sonhando.

Solidão mesmo é quando nem a internet responde aos apelos de companhia.

A escalada da era da destruição (o mundo foi sendo desconstruído frente a meus 

olhos, que anestesiado pela magia do consumismo, nada percebia).

Ficção x Realidade (notícia velha, depois piorou)

Assisto ao jornal da TV e vejo tsunami no Japão, vazamento de energia nuclear, 

guerra civil em São Paulo. As enchentes da destruição de Nova Iorque depois de 

anunciar 48 mortos – são números – nenhum deles tem nome ou biografia - 48 

bilhões de dólares, os prejuízos têm valores e a notícia que tranquiliza: a bolsa 

reabre em 48 horas. Ainda bem, o mundo está salvo. O jornal da TV é uma 

invenção minha, um game de computador, ficção ou realidade?

 A verdade é inatingível. A versão é uma estrutura possível de ser acreditada, da 

verdade.
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Tudo acaba, mas o que te escrevo continua. O que é bom, 

muito bom. O melhor ainda não foi escrito. O melhor está 

nas entrelinhas.87

Quando o dinheiro fala, a verdade cala.8

8 LISPECTOR, Clarice. Água viva. São Paulo: Círculo do Livro, 
1976, p. 114.
9 PINTO, Ciça Alves. Livros dos provérbios, ditados, ditos 
populares e anexins. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2003, p. 171.
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Notícia

“Tinha um telex que recebia notícias do mundo todo. E aí, quando a máquina 

começou a vomitar aquela notícia, ia compondo, como se fosse um fax, fotos e 

textos. Eu aterrorizado vi que aquela imagem que ia se formando lentamente 

era efetivamente o rosto de meu pai.”

(Carlinhos Marighella contando como soube da morte de seu pai - em Carta 

Maior)

Sob o manto protetor da ficção

Gosto da ficção porque não tenho nenhum compromisso com nomes, locais, 

datas, veracidades ou verossimilhanças. Posso dizer tudo o que penso e não devo 

satisfação a ninguém.

Algumas coisas só podem ser ditas debaixo do manto protetor da ficção. Existem 

situações impossíveis que tenham imagens documentando e só através da ficção 

podem ser mostradas ou tratadas.

Se mudo o nome de um personagem ele passa a ser outra pessoa e fico 

protegido de processos mesmo que ele seja facilmente reconhecível.

O cineasta iraniano Jafar Panahi condenado a seis anos de prisão, e vinte sem 

poder filmar participou de um filme – “Isto Não é um Filme” – onde mostra 

a situação que está vivendo. Conta sua história sem ser o autor. Só dá para 

entender, assistindo. Cinema é assim mesmo.
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Apenas imagino. O estado de alerta é constante, pois vivia-

se no limite. A morte estava sempre à espreita. No entanto, 

a mesma morte faz a vítima inesperada. Nome que vira 

palavra, que na imagem torna-se emoção naquele que lê o 

nome: pai.

Quando se vê, o ato de ver não tem forma - o que se vê às 

vezes tem forma, às vezes não. O ato de ver é inefável. E às 

vezes o que é visto também é inefável. E é assim que certa 

espécie de pensar-sentir que chamarei de ‘liberdade’, só 

para lhe dar um nome.109 

10 LISPECTOR, Clarice. Água viva. São Paulo: Círculo do Livro, 
1976, p. 107.
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Um Roteiro Imaginário

Imagine um escritor ou cineasta que se dispusesse a escrever um livro ou 

fazer um filme intitulado “A traição, a construção da desesperança” no qual 

ele contasse o que foi virando a política de seu país a partir da ocupação da 

máquina do Estado pelos mais medíocres, o Congresso se transformando num 

grande balcão de negócios, o controle das estatais, as regalias e benesses, a 

autocomiseração com que se tratam os políticos de todos os partidos.

Lembro da peça “O Rei da Vela” onde Oswald de Andrade fala da 

subserviência do intelectual face ao poder do dinheiro e penso: “melhor calar”.

(Esse texto rumino há muitos anos. Estou trabalhando numa versão de 2012)

Tenho medo do poder. Nem dentro de um aparelho de tomografia ou 

ressonância magnética revelo o que penso porque sei que a partir deste 

momento estaria correndo risco de vida.

Não um risco físico, ninguém me mataria pelo que penso, pior: retalharia. Não 

financiaria os filmes, deixaria de existir como artista, seria condenado à morte 

em vida. Melhor trocar de assunto (repito, isso está escrito desde 2012). Calei, 

hoje o governo está fazendo exatamente isso com todos no país, aplicando o 

torniquete, segurando o dinheiro.

Nos tornamos uma multidão de suplicantes correndo atrás do dinheiro (imagens 

de artistas, jornalistas, desempregados) ‘um país de camelôs que montamos 

numa ‘Rua Uruguaiana’ virtual, um ‘camelódromo’ de ideias”.

Disputamos de edital em edital, migalhas para comer e criar.
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Dinheiro e ideias governam o mundo.10

11 PINTO, Ciça Alves. Livros dos provérbios, ditados, ditos 
populares e anexins. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2003, p. 63.
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Ficção ou Realidade? (entrevista imaginária)

– Você é cineasta ou escritor?

– Sou um autor que escreve. Escrevo sobre o que conheci ao longo de minha 

vida.

– Dê nomes de entrevistados.

– Dom Helder Câmara, General Giap, Barbosa Lima Sobrinho, Darcy Ribeiro, 

Jorge Amado, Tancredo Neves, Susan Sontag, Noam Chomsky, Milton Santos, 

Rachel de Queiroz, Presidente Mário Soares, Chico Science, General Líber 

Seregni, João Cândido Felisberto, Luis Carlos Prestes, Ênio Silveira, Moacir 

Félix, Francesco Rosi, Ferreira Gullar, José Celso Martinez Corrêa, Augusto 

Boal, Apolônio de Carvalho, Jacob Gorender, Cacá Diegues, Paulo Gil Soares, 

Helena Ignes, Orlando Senna, Christovam Buarque, Mário Monicelli, Eduardo 

Galeano, Fernando Solanas, Jean Chesneaux, Boaventura de Souza Santos, 

Leonel Brizola, Mário Martins, Abbé Pierre, Rose Marie Muraro, Amos Gitai, 

Ugo Pirro, Ken Loach, Yanis Varoufakis e muitos outros nomes do mundo das 

artes, da política, das ciências, das letras e da história.

– Como define seu trabalho?

– Faço um cinema de reconstrução das memórias. Meu livro será também uma 

reconstrução de memórias.

– Memória ou História?

– Os judeus protegem-se pela memória, pela tradição. Os que transgridem são 

apartados do rebanho. Se fazem sucesso, voltam a ser reincorporados (risadas).
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Nós conquistamos o mundo graças a nossa capacidade 

de criar narrativas ficcionais e acreditar nelas. Somos, 

portanto, particularmente ruins em perceber a diferença 

entre ficção e realidade. Ignorar essa diferença tem sido 

para nós uma questão de sobrevivência. Porque a coisa 

mais real no mundo é o sofrimento.1211 

12 HARARI, Yuval Noah. 21 lições para o século 21. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2018, p. 375.
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– Quais são os horizontes da ficção?

A ficção dá mais liberdade de criação, protegida pelo direito de invenção abre 

mais espaços para a verdade, no documentário, todos pensamos saber do que se 

trata. Pensamos que é fácil lidar com a realidade. A ficção é mais fácil.

Duas epígrafes para a verdade

“Tu verdad, no: la Verdad.

 Y ven conmigo a buscarla.

 La tuya, guárdatela.” 

(Antônio Machado)

“É difícil olhar, mas é importante porque é a verdade.” (Avijit, personagem de 

“Nascidos em bordéis” documentário de Zana Briski e Ross Kauffman, sobre a 

vida de crianças do bairro da Luz Vermelha, em Calcutá).

Tudo é memória

Tudo é memória. Até a ficção científica é memória. Não existe futuro sem 

referência ao passado.

O erro de Truffaut

Em Fahrenheit 451, Truffaut imagina uma civilização futura, totalitária, sem 

livros e o controle autoritário da “opinião pública” (na época, anos sessenta, 

existia isso, ainda não éramos manipulados pelos institutos de pesquisa nem 

se usava a palavra mídia). As pessoas eram perseguidas por lerem. Ele e Ray 
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As verdades, como as rosas, têm espinhos.1312

 

Se relermos as teses ‘Sobre o conceito de história’ à 

luz destas poucas observações, poderemos observar o 

quanto o método do historiador ‘materialista’, de acordo 

com Benjamin, deve à estética proustiana. A mesma 

preocupação de salvar o passado no presente graças à 

percepção de uma semelhança que transforma os dois: 

transforma o passado porque este assume uma forma 

13 PINTO, Ciça Alves. Livros dos provérbios, ditados, ditos 
populares e anexins. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2003, p. 171.
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Bradbury, o autor do romance adaptado para o cinema, estavam balizados pelo 

passado, pelo nazismo, pela segunda guerra mundial quando se queimavam 

livros ditos “perigosos”.

Foram incapazes de imaginar uma sociedade controlada pelo excesso de ofertas, 

pelo fastio provocado pelo consumo voraz, pela manipulação da informação.

A memória é caleidoscópio ou labirinto?

A memória assume uma forma diferente cada vez que a olhamos e a contamos.

Ela nos conduz a becos que nos impedem de sair? 

A memória é um quebra-cabeças em permanente mutação.

História e Memória 

História é linear, Memória é fragmentada, desorganizada. 

História é racional. Memória é emocional.

História é afresco. Memória é colagem.

Existe Memória coletiva?

Susan Sontag não acreditava na memória coletiva. Dizia ser impossível 

nos lembrarmos de uma escravidão não vivida por nós. Perguntei sobre o 

holocausto, “Ah, isso é outra coisa” e calou.
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nova, que poderia ter desaparecido no esquecimento; 

transforma o presente porque este se revela como sendo a 

realização possível dessa promessa anterior, que poderia 

ter-se perdido para sempre, que ainda pode se perder se 

não descobrirmos, inscrita nas linhas do atual.1413 

14 GAGNEBIN, Jeanne Marie. Walter Benjamin ou a história aberta. 
In. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre 
literatura e história da cultura - Obras escolhidas: volume 1. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1994, p. 16.
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De filmes e livros

Raramente gosto das adaptações literárias transpassadas para o cinema. 

Existem grandes filmes que são adaptações cinematográficas baseadas em obra 

literária, mas que não resistem ao confronto com a obra original.

Uma vez conversei com Jorge Amado que me disse que ao vender os direitos de 

adaptação o filme não terá nenhum compromisso com a obra original.

“Pentimentos” de Lillian Hellman. Virou “Júlia” no cinema e apesar do 

papel ter sido vivido por Vanessa Redgrave, o personagem, no livro, uma 

norte-americana socialista que vai para a Europa, no filme vira uma militante 

antinazista, o que torna o filme mais fácil de ser digerido pelo espectador norte-

americano.

Apesar de “Reds” não ter ganho nenhum Oscar, o filme traz a mais bonita 

Internacional já ouvida numa sala de cinema.

“Nós que Nos Amávamos Tanto” de Ettore Scola é um lindo manifesto 

cinematográfico que trata a memória com ternura.

Indispensável assisti-lo. Adoro o cinema que traz no seu corpo o discurso 

filosófico.

De solidões e dignidade

Antes, a solidão do escritor acontecia diante de uma máquina de escrever e uma 

resma de papel em branco. Hoje ficamos diante de um computador silencioso. 

Vício ou refúgio?
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A noção de adaptação está no centro das discussões 

teóricas desde as origens do cinema, pois está ligada às 

noções de especificidade e de fidelidade. (...) Na escola 

dos Cahiers du Cinéma, depois da guerra defendeu-se, ao 

contrário, a adaptação como meio paradoxal de reforçar 

a especificidade cinematográfica (...). A noção de escritura 

fílmica desempenhou um grande papel na modificação 

da problemática tradicional da adaptação, frisando os 

processos significativos próprios a cada um dos meios 

de expressão em questão: as palavras para o romance, a 

representação verbal e gestual do teatro, as imagens e os 

sons para o cinema.151 

A escrita é um ofício solitário. Já ser cineasta, é trabalhar 

em equipe, a colaboração é fundamental. Percebo que 

somente assim seja possível exercer as várias personas de 

15 AUMONT, Jacques. Dicionário técnico e crítico de cinema. 
Trad. de Eloisa Araújo Ribeiro. Campinas: Papirus, 2003, p. 11-12.
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A máquina de escrever tinha a irritante campainha que anunciava mudança 

de linha. O tédio da solidão, era quebrado pelo compassado ruído das 

teclas. O escritor João Ubaldo Ribeiro resolveu o problema instalando em 

seu computador um ruído eletrônico que imitava o teclar da máquina de 

antigamente e de sua campainha.

Prefiro escrever de madrugada.

Ajuda a espantar o medo de escuro e me devolve a companhia do silêncio. 

Li no “Livro dos Abraços” do Eduardo Galeano duas histórias maravilhosas.

I.

A primeira contava sobre um espetáculo de marionetes que assistiu em 

Florença. Não tinha público, apenas ele e a mulher. Na hora do espetáculo 

vieram para assistir, a bilheteira e o lanterninha. Era tão lindo o espetáculo que, 

no final, os quatro esfolaram as mãos de tanto aplaudir.

II.

A segunda é a história de um músico uruguaio que chega no exílio na Espanha, 

com a mão machucada.

Durante os anos 70, o guitarrista do conjunto “Olimareños” chegou em 

Barcelona com a mão machucada pelos tratos recebidos da polícia, em 

Montevidéu. Galeano, jornalista, propôs uma entrevista. O músico pensou, 

declinou, agradeceu e explicou “a mão ficará boa e quando voltar a tocar, não 

quero desconfiar dos aplausos”.
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Silvio Tendler. Uma busca pela liberdade de expressão.
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Computador, máquina de escrever, moviola & violência.

Computador todos sabem o que é. As crianças sabem colocar o computador para 

funcionar, assistem filmes, jogam com a máquina. Adolescentes editam filmes.

Um menino viu uma máquina de escrever e disse: “que legal, esse computador já 

vem com impressora”.

Ninguém imagina o que era escrever um texto na máquina de escrever, sem os 

recursos de corta e cola. Sem Google para pesquisar.

A moviola era uma máquina enorme, cinema era película. Filmava, mandava 

para o laboratório, revelava e copiava e aí vinha para uma máquina que tinha 

quatro ou seis pratos onde se colocava um rolo de imagem num dos pratos, os de 

som em dois outros, se seis pratos houvessem, a imagem passava por uma tela, 

cortávamos e cortávamos, artesanalmente, plano a plano.

O filme era esquartejado, pendurado em preguinhos e recolados na ordem 

desejada pelo autor. Não éramos mais felizes, mas os filmes eram menos violentos.

Será que o excesso de facilidades tecnológicas induz o imaginário a construir um 

mundo voraz? É uma hipótese.

Um Pouco de Ego-História (Segunda entrevista imaginária)

– Você faz arte ou política?

– Faço arte e política.

– Por que você só fala sobre grandes personagens?

– Me interessa interferir na vida. Não quero contar histórias sem importância.
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Na melhor das hipóteses, a obra de arte surge por meio da 

montagem, na qual cada fragmento é a reprodução de um 

acontecimento que nem constitui em si uma obra de arte, 

nem engendra uma obra de arte, ao ser filmado.162

Só se cria mesmo a partir da maturidade, pois ‘criar’ 

16 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios 
sobre literatura e história da cultura - Obras escolhidas: volume 1. São Paulo: 
Editora Brasiliense, 1994, p. 178.
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– Por que você usa a “voz imperial”. Aquele locutor de voz empostada que fala 

com um tom superior como se fosse um institucional.

– Falo com o público. Não faço filmes apenas para meus amigos. Gosto de 

conversar com o público.

– Seus filmes são quase todos narrados em terceira pessoa, por quê?

– O manto protetor do documentário (e o mito da objetividade) abrigou meu 

ego. Sempre me expus, dando aulas ou emitindo opiniões em debates, simpósios, 

conferências, seminários ou entrevistas, e participando em manifestações e atos 

públicos. Nunca me esquivei de expressar publicamente minhas opiniões. Em 

meus filmes, sempre narrei histórias de forma impessoal e objetiva, como se 

fosse possível fazer história “objetivamente”.

– O que fez você pensar em mudar os rumos da sua narrativa?

O historiador Pierre Nora, um dos formuladores da nova História, movimento 

gestado na França durante os anos setenta, nos “rescaldos” das lutas de maio de 

1968, é também o organizador de uma coletânea de textos publicados no livro 

“Ensaios de Ego-história”. Nele, os historiadores abandonam o princípio do 

distanciamento científico e expõem-se como objetos de conhecimento através da 

redação de uma autobiografia. A ego-história nos informa sobre o historiador: 

raízes, formação, motivações, ideologia. É essencial conhecer quem conta e 

porque conta.

– Daí nasceu “Utopia e Barbárie”?

– Brotou um outro cinema em mim. Utopia e Barbárie. Tenho a sensação, ao 
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significa reformular e reestruturar, e o que se reformula são 

os conteúdos de vida, visões de vida.173

17 OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Campinas: 
Editora UNICAMP, 2016, p. 160.
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revisitar minha filmografia, de ter realizado um grande e único filme. Tenho 

profundo orgulho de minha vida, de minha ação como professor e da função 

didática que pratico com meus filmes. Há quem tenha preconceitos contra o 

tipo de trabalho que desenvolvo, que não considere meu trabalho “artístico”, 

que oponha didatismo à criação artística. Esta confluência entre o cineasta e 

o professor me obriga a responsabilidade de informar e de provocar reflexão. 

Não sou um “scholar” por formação, mas acredito ser um professor e um 

pesquisador competente.
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Link Master Class LabCom UBI | Silvio Tendler

184

http://youtu.be/8gmplq0COpQ


10



10





a câmera



A CÂMERA

Plataformas de videoconferência tornam-se nosso 
cotidiano de produção, reuniões, encontros, 
conspirações. Separados no espaço físico, mas 
unidos nas trocas. Distanciados pelas circunstâncias, 
aproximados pela necessidade, pelo desejo.1

Talvez ainda seja precipitado nomear a produção 

audiovisual produzida durante a pandemia da Covid-19. 

Tudo ainda permanece no âmbito da experimentação. 

Muitas foram e ainda são as adaptações que os artistas 

têm de fazer para continuar produzindo seus trabalhos. Os 

espaços mudaram, as interações possuem outros contornos, 

1   ALMAS, Almir; RAMOS, Luís Fernando Angerami; FEITOSA, 
Deisy Fernanda; LIMA, Daniel; OLIVEIRA, Lyara; KNIJNIK, João (orgs.). 
Pandemídia: vírus, contaminações e confinamentos. São Paulo: ECA-USP, 
2020, p.68 [digital].
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há ainda grande incerteza sobre o presente, que dirá sobre 

o futuro. Estamos imersos no processo. 

O meio termo está presente na narrativa de João 

Guimarães Rosa em Grande Sertão: Veredas, prova 

disso são as indagações entre a Santidade e o Satanás de 

Riobaldo. Tais questionamentos e afirmações fazem com 

que um mundo paralelo seja criado, no qual as coisas não 

são determinadas, nada é fixo. Estamos no processo, na 

instabilidade.

O mundo é nossas interpretações. Interpretar o 

mundo não é conhecê-lo, mas criá-lo. Porque sem nós, sem 

nossa interpretação, esse mundo que é nosso, não poderia 

existir. A partir das grandes mudanças que ocorreram 

mundialmente por conta da pandemia da Covid-19, tivemos 

que (re)aprender a viver. Logo, (re)significar nossas vidas e 

todas as suas áreas, (re)balanceando necessidades, vontades 

e desejos. O presente tornou-se parte essencial do processo 

de criação artística. A produção audiovisual está e estará 

marcada pelas características deste tempo.

O sentido fundamental da arte é ampliar o viver e 
torná-lo mais intenso, nunca diminuir ou esvaziá-
lo. Por isso, as obras de arte nos enriquecem: elas 
nos permitem reestruturar a experiência em níveis 
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de consciência sempre mais elevados, tornando-
se nossa compreensão mais abrangente de novas 
complexidades e intensificando-se, assim, o 
sentimento de vida.2

Ironicamente, no século XXI, é possível acessar 

praticamente todas as técnicas e estéticas utilizadas e 

produzidas pelo cinema e pelo audiovisual. Com isso, há 

um ganho enorme em ter a nosso favor todos esses fatores, 

mas, no entanto, é na apropriação de outras tecnologias 

que o cinema encontrou sua sobrevivência. Desde meados 

da década de 1960 e 1970, o cinema alimenta-se nas artes, 

na comunicação, e vice-versa. Agora todos encontram-se 

(bebem) na vastidão das possibilidades da Internet e suas 

redes. Estamos passando por uma revolução midiática. Se 

há rupturas de modos de ver, temos, também, rupturas de 

modos de produzir, e em consonância com a ruptura de 

contexto social, o cinema persiste como espaço permeado 

de provisórios, mobilidade e efêmero. 

Dos telejornais às reuniões, essas câmeras tornaram  
-se dominantes no espectro midiático de ponta a ponta. 
À parte da intimidade forçada pela telequarentena, 
com todos vendo a casa de todos, numa cultura 

2   OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Campinas: 
Editora UNICAMP, 2013, p.50.
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naturalizada da vigilância, as estéticas da câmera do 
computador e do celular criaram todo um repertório 
audiovisual. Entrevistas dos grandes serviços de 
mídia são um ótimo caso para pensar o fenômeno. 
Por motivos óbvios, a quarentena, transformou esse 
expediente em padrão, representando um verdadeiro 
repositório do léxico da câmera mal posicionada.3

Na atualidade, a tecnologia audiovisual está atrelada 

aos meios de comunicação. E são as câmeras acopladas no 

celular, tablet, notebook e computadores que registram  

do encenado ao inesperado, e câmeras de vigilância que 

tornam-se testemunhas em defesa da “proteção e segurança” 

do “cidadão de bem”. Sua estética, traz uma certa inovação 

e precariedade, um vir-a-ser pouco explorado. Ainda não 

há nomes para a estética audiovisual da pandemia do 

coronavírus, mas podemos arriscar alguns. Como afirma 

Giselle Beiguelman: “Definitivamente, a pandemia da 

Covid-19 é também uma pandemia das imagens, mas não 

de qualquer imagem. Nela reinam os cenários domésticos.”4.

Silvio Tendler, na entrevista de março de 2021, inicia 

uma reflexão sobre alguns desses possíveis nomes. Cinema 

do confinamento. Cinema (im)possível. Cinema 

3   BEIGUELMAN, Giselle. Coronavida: pandemia, cidade e cultura 
urbana. São Paulo: ECidade, 2020, p. 22-23 [digital].
4   BEIGUELMAN, Giselle. Coronavida: pandemia, cidade e cultura 
urbana. São Paulo: ECidade, 2020, p. 14 [digital].
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do pandemônio. Não buscamos a generalização dessas 

produções, mas iniciamos um estudo sobre os possíveis 

desdobramentos que o documentário poderá ter com a 

utilização dos recursos tecnológicos disponíveis atualmente.

Os filmes tendlerianos produzidos e finalizados 

entre 2020 e 2021 possuem características distintas, pois 

dependendo do material produzido, ele ainda poderia ter 

resquícios da gravação em estúdio, com fundo preto ou 

fundo cromaqui, dependendo da finalização necessária, e 

o som capturado separadamente com microfone de lapela 

ou “bumbo”. O digital já havia inaugurado uma grande 

revolução na produção cinematográfica.

Tendler na entrevista de setembro de 2020, discute 

esse histórico. A tecnologia, atrelada à técnica influencia 

o resultado, logo, possibilita e cria uma nova estética. No 

entanto, atravessando ambas, há a ética. O discurso deve 

estar pautado em conceitos, objetivos a serem alcançados 

com o filme. Muitos teóricos categorizam e analisam os 

métodos do documentário ao longo dos anos levando em 

consideração essa tríade - técnica, estética e ética.

Outros documentários nos convidam a compreender 
aspectos do mundo de maneira mais completa. 
Observam, descrevem ou evocam poeticamente 
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situações e interações. Em suas representações, 
tentam enriquecer nossa compreensão de aspectos do 
mundo histórico. Complicam nossa adesão a certas 
posturas, eliminando a certeza com a complexidade 
ou a dúvida.5

Silvio Tendler, repetidas vezes, diz: “Na arte não há 

formulário padrão, cada filme é um filme”. Todos os temas 

abordados nos últimos documentários, produzidos e/ou 

finalizados entre 2020 e 2021, são influenciados diretamente 

pelo contexto político, social, cultural e ideológico do Brasil 

- Chico Mário: a melodia da liberdade, A bolsa ou 

a vida, Arte urbana e outros dois filmes, um sobre o 

Sindicato dos Professores (SINPRO) e outro sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS), intitulado A saúde tem cura.

Há ainda outros projetos, que, aos poucos, são 

revelados pelo cineasta em lives ou encontros virtuais. No 52º 

encontro do Estados Gerais da Cultura quando perguntado 

sobre suas próximas produções, comenta seu interesse em 

fazer dois filmes sobre o sistema jurídico brasileiro. Um 

será sobre o caso Pizzolato e o outro sobre as injustiças da 

justiça. Tendler não tem tempo a perder. Ele ainda tem 

muito a dizer, e o cinema nessa nova era, aliado à internet, e 

5   NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas: 
Papirus, 2005, p. 207.
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as redes sociais o faz viajar diariamente, conectando-se com 

pessoas que antes seriam mais difíceis de serem acessadas. 

Sim, há uma urgência na produção tendleriana em pleno 

pandemônio brasileiro.

Com a perseguição às manifestações artísticas e o 

fim do incentivo público, o cinema brasileiro vive seu pior 

momento. Seus aparelhos institucionais e seus arquivos 

estão sendo propositalmente abandonados e destruídos. Um 

ataque direto ao passado, apagando a memória do cinema 

nacional, e criando uma armadilha mortal ao futuro, pois 

por falta de recursos a indústria cinematográfica parou. A 

pandemia só ajudou nesse desmantelamento, mas, ao mesmo 

tempo, incentivou o consumo de filmes, séries, podcasts, 

músicas, visitas virtuais a museus…  Essa é a grande ironia 

do pandemônio brasileiro.6 A tecnologia aproximou 

pessoas onde o isolamento social foi necessário para a 

preservação da vida. Nos primeiros meses da pandemia, 

buscou-se fazer um cinema de confinamento. Tanto no 

Brasil quanto no mundo, as linguagens artísticas, entre elas 

o cinema, reinventaram-se, apropriando-se de uma nova 

estética, buscando em meios digitais soluções para as etapas 

6   Link O Cinema como Intervenção | Silvio Tendler.
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de sua produção - da ideia à execução - e distribuição para 

alcançar seu público.

De plataforma independente para videoconferência, 
criada por uma pequena empresa de San José 
(Califórnia), o Zoom transformou-se na rede social 
da pandemia, registrando um aumento vertiginoso 
de usuários, que saltaram de 10 milhões, em 
dezembro de 2019, para 200 milhões, em abril de 
2020. Utilizado para bate-papos, aulas e reuniões, 
evidencia que o novo coronavírus mudou a forma 
como nos conectamos uns com os outros, colocando 
definitivamente a webcam no meio da sala. Da atriz 
Meryl Streep a membros do governo brasileiro, 
estamos todos mergulhados em uma experiência 
global via streaming audiovisual.7

Tendler nunca trabalhou tanto. Nunca viajou tanto. 

Nunca sentiu tanta urgência em se posicionar. O que para 

uns é limitante, para o cineasta que possui limitação física, 

o outro com a câmera são seus olhos e pernas. Foi assim, no 

trabalho colaborativo que o cinema (im)possível surgiu, 

mas para além das limitações técnicas, há o posicionamento 

político frente à destruição da cultura de um país, por isso o 

termo cinema do pandemônio. Este cinema é o cinema 

(im)possível tentando sobreviver à perseguição do (des)

7   BEIGUELMAN, Giselle. Coronavida: pandemia, cidade e cultura 
urbana. São Paulo: ECidade, 2020, p. 20 [digital].
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governo de Jair Bolsonaro.8

Se fosse possível colocar numa balança a tríade 

essencial para a estrutura de um documentário - técnica, 

estética e ética - percebe-se que no cinema (im)possível a 

técnica e a estética prevalecem sobre a ética, pois a imagem 

construída possui uma nova forma de mostrar o mundo atrás 

das telas, onde o enquadramento, o foco, a iluminação, o 

cenário são tão importantes quanto uma conexão de internet, 

câmera e microfones de boa qualidade para a transmissão 

de uma ideia. Uma nova estética surge durante a pandemia 

do coronavírus, que marcará para sempre os anos de 2020 

e 2021. O cinema do pandemônio engloba o cinema do 

possível, mas tem grande influência do contexto político, 

social, cultural e ideológico brasileiro. O (des)governo de 

Jair Bolsonaro só potencializou a necessidade da luta contra 

a censura e a perseguição dos aparelhos culturais. Assim, 

a ética é essencial, a estética e a técnica tornam-se sua 

aliada com o objetivo de comunicar por meio de imagens 

e palavras uma reflexão necessária sobre o mundo em que 

vivemos na perspectiva de criar um futuro possível.

8   Link Soberânia em Debate | Silvio Tendler.
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MEMÓRIA
Chico Mário: 

a melodia da liberdade9

Finalizado em 2021, Chico Mário: a melodia da 

liberdade traz a história de Francisco Mário de Sousa, irmão 

do sociólogo Betinho e do cartunista Henfil, personalidades 

importantes para a história e cultura brasileiras. Foi na 

música onde expressou e observou o mundo. Personagem 

pouco conhecido, mas de muita importância para toda uma 

geração de violonistas, e como educador criou o Método 

Musical de Cores para Crianças. Este documentário é 

9   Link In-Edit Brasil 2021 | Silvio Tendler.
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permeado por sua música interpretada pela Orquestra 

Ouro Preto e pelas memórias encontradas num baú. Seus 

filhos Marcos, Karina e Ana são a ponte entre as memórias 

do pai e a história de um dos artistas brasileiros do século 

XX, que ainda precisa ser descoberto.

Este filme dialoga diretamente com a busca de Silvio 

Tendler pela memória, sua captura e ressignificação. Desde 

o filme Nas Asas da Pan Am, há uma nova abordagem 

nos documentários tendlerianos. A memória faz parte 

da construção da narrativa. A história sempre permeia o 

enredo, no entanto, o maior peso é dado ao indivíduo e sua 

atuação no mundo, e o quanto esses vestígios de existência 

podem ser percebidos, traduzidos e transmitidos por meio 

da linguagem cinematográfica. Um novo (re)contar da 

história da música brasileira.
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Se compreendermos a memória como uma 
construção em constante velar-se e desvelar-se, tanto 
mais se oculta quanto mais se desvela nesta dança das 
dobras; ela não anula o tempo, porém, nele navega. 
Nesse sentido pode-se dizer que essa compreensão 
da memória assemelha-se à maneira como os gregos 
compreenderam, e representaram, a presença do 
ouro na Grécia Antiga. Melhor dizendo, nessa 
concepção helênica, na percepção de conjunto de 
cosmo e de interpenetrações do tempo, vislumbra-se 
o devir, e a abertura para a ampliação da percepção 
do diferente, entendido como aquilo que fortalece e 
permite recriar a própria identidade.10

Como é possível observar no ensaio visual, apenas 

algumas partes do documentário foram filmadas durante 

a pandemia: narração de Bárbara Paz e a participação de 

Lenine, tanto na narração como na entrevista cedida a Silvio 

Tendler. Ao se observar as imagens retiradas de gravações 

audiovisuais com a performance do Chico Mário, percebe-

se uma estética diferente, entendida como imagem de 

arquivo, pois nela há uma certa falta de nitidez, que traz a 

atmosfera dos anos de 1970 ou 1980. Se é possível assimilar 

determinada imagem como sendo de um certo momento 

10   DAMASCENO, Letícia. As fronteiras do outro: memória, corpo 
e alteridade. In: BARRENACHEA, Miguel Angel de. As dobras da memória. 
Rio de Janeiro: 7Letras, 2008, p.157.
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histórico por conta, entre outras características, da estética 

dessa filmagem, resultado da tecnologia utilizada, consegue 

-se assim imaginar uma possível leitura para as imagens 

produzidas durante a pandemia da Covid-19, resultado da 

utilização das videoconferências. O cinema (im)possível 

será reconhecido, e com ele o contexto pandemônico vivido 

pela cultura brasileira.
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FUTURO
a bolsa ou a vida111

Silvio Tendler no 52º encontro do Estados Gerais 

da Cultura disse que existem dois tipos de filmes: os que 

nascem de sua admiração e os que nascem da indignação. 

A bolsa ou a vida surge como um grande grito de revolta 

e inconformismo perante o cenário que se desenha no Brasil 

do século XXI.

Filmado em plena pandemia da Covid-19, o 

documentário propõe uma discussão sobre a pós-pandemia. 

Utilizando-se do potencial da linguagem cinematográfica, 

nos faz refletir sobre a incompatibilidade do sistema 

neoliberalista com um projeto humanista de sociedade. 

A partir de eixos que se cruzam – água, terra, alimento 

e moradia – critica-se a condição atual, consequência 

da acumulação de riqueza e de formas predatórias de 

consumo,  e propõe-se a apresentar alternativas para um 

mundo mais solidário, com condições de vida dignas para 

todos, onde desenvolvimento e crescimento econômico 

11 Link 10ª Mostra Ecofalante | Silvio Tendler. 
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sejam acompanhados por justiça social.

Com a pandemia do Covid-19 escancarou-se as 

mazelas de um modelo político-econômico que, desde 

a sua implantação, se anunciava incapaz de atender à 

coletividade. O documentário apresenta os efeitos colaterais 

das sucessivas crises financeiras globais e a redução dos 

direitos sociais. Somado a isso, milhões de pessoas enfrentam 

a Covid-19 dentro de sistemas falidos, os quais socorrem 

bancos ao invés de amparar sua população. 

Um filme-manifesto construído como um quebra 

-cabeças, em que pontos de vista de diferentes áreas do 

conhecimento se encaixam escancarando as faces “ocultas” 

da sociedade, resultado da financeirização e da desigualdade 

nas cidades, florestas e campos. Mas, para além das 

maldades, este documentário conjuga o verbo esperançar. 

A construção de identidades nacionais envolve 
a construção de um senso de comunidade. A 
‘comunidade’ evoca sentimentos de interesse comum 
e respeito mútuo, de relações recíprocas mais 
próximas de laços familiares do que de obrigações 
contratuais.122

12   NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Trad. de Mônica 
Saddy Martins. Campinas: Papirus, 2005, p. 181.
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O cinema é, antes de mais nada, uma arte coletiva. 

Para se fazer um filme é necessária uma equipe de 

profissionais que atuem nas áreas de direção, produção, 

fotografia, arte, som, montagem e finalização. Cada 

profissional deve, dentro da sua função, exercê-la da melhor 

maneira possível, pois é tão responsável pelo filme quanto o 

outro. Em outras palavras, o bom andamento de um filme 

depende menos do preparo técnico de sua equipe e mais da 

boa vontade de todos em fazer o melhor.

 Em todas as entrevistas concedidas para este 

livro, Silvio Tendler conta como foi a reação de parte de 

sua equipe ao saber que continuaria trabalhando em home 

office utilizando-se dos recursos, até então possíveis, para as 

capturas de imagem e som. As entrevistas continuariam por 

videoconferência, os filmes não deixariam de ser feitos por 

conta da limitação técnica. Assim, durante o isolamento 

social, a ideia de colaboração foi ampliada, pois seria 

necessário ter olhos, ouvidos, bocas, pernas e braços que 

estendessem os limites físicos impostos ao cineasta, que no 

contexto pandêmico, foi considerado como grupo de risco.

Seus colaboradores não eram técnicos nem 

especialistas em audiovisual. Eram cidadãos comuns, entre 
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eles, destacam-se Sóca e Eduarda Alberto. Suas filmagens 

e narrativas serviram de eixo condutor para a edição das 

entrevistas. Com a câmera em primeira pessoa, desvelam 

suas realidades. O advento tecnológico é um fator essencial 

nessa equação, pois a câmera Go-Pro, cedida pela produtora 

Caliban, pôde ser facilmente manuseada por ambos, 

tornando-os cinegrafistas – operadores-personagens-

narradores.

Câmeras e microfones na palma da mão. O celular e 

os computadores tornaram-se os novos equipamentos para 

a realização de entrevistas. Importante ressaltar que mesmo 

não sendo fator de extrema relevância para Silvio Tendler, 

as questões técnicas deveriam seguir alguns protocolos 

para que a imagem capturada fosse a melhor, dentro do 

possível. São eles: cuidados com cenário, iluminação e 

enquadramento, utilização de microfones e câmeras com 

boa qualidade, e, por fim, mas não menos importante, ter 

uma boa conexão de internet, pois, boa parte da qualidade 

da captura está na estabilidade dessa conexão.

Tao Burity foi o responsável pela mediação e 

gravação das entrevistas realizadas por Silvio Tendler, 

tornou-se o cinegrafista da era da videoconferência. Mesmo 
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com limitações, o programa utilizado (Zoom) possibilitou 

a captura de imagem e som. Vozes que devem ser ouvidas 

agora. Na urgência do tempo.

Como necessidade, a internet e suas redes e canais 

agora fazem parte da linguagem cinematográfica. Não se 

pode ser puristas a ponto de limitar o fazer fílmico à técnica 

utilizada. A linguagem está para além. No documentário, a 

utilização da câmera frontal do celular ou do computador 

não trouxe grande estranhamento, pois, de certa maneira, o 

olhar se acostumou a este recorte específico, pois é a partir 

dele que as pessoas interagem intensa e integralmente com 

o mundo desde março de 2020. 

O espectador que assiste ao filme identifica-se com o 

olhar da câmera, pois está associado às interações que tem 

por meio das redes sociais, de sua versão virtual. A câmera 
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se torna mediadora entre o mundo e sua representação, 

sem se separar de outras áreas da comunicação como 

o jornalismo e os diversos aplicativos aos quais se está 

conectado. Tudo o que a internet oferecia, que até então 

estava representado superficialmente ou parcialmente nos 

filmes, torna-se ferramenta e meio na construção de uma 

narrativa fílmica.

Há alguns anos o cinema vem incorporando, depois 

da imagem eletrônica, a imagem digital. Expandiu-se, 

flexibilizou-se, abraçou outras formas de apresentação, 

projetou-se em novas mídias, disponibilizou-se virtualmente. 

A estética da videoconferência marcará a história do cinema 

e nela seu contexto histórico, social, político, cultural 

e ideológico do Brasil e do mundo no século XXI. Há a 

marca de uma época na tecnologia utilizada.
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Um estilo sui generis, mas muito comum nos tempos 
de coronavida. Com um simples notebook e sua tela 
inclinada, gera distorções assombrosas no espaço. As 
paredes anunciam a iminência de um desabamento, 
convergindo assustadoramente para o centro da 
cena.133

Sobre a construção da imagem cinematográfica 

e sua estética, Júlio Plaza nos oferece uma importante 

contribuição. Ele afirma que na hibridização de meios, 

códigos e linguagens, estes se justapõem e se combinam 

como resultado da constante superposição de tecnologias 

sobre tecnologias, produzindo a intermídia e a multimídia, 

instaurando cada vez um novo meio. Essa combinação se dá 

a partir de uma matriz de invenção, ou seja, instaura uma 

nova matriz. “... a hibridização produz um dado inusitado 

que é a criação de um novo meio antes inexistente.”144

Sendo o filme uma obra multimidiática, as 

traduções intersemióticas entre as diferentes linguagens são 

constantes em todo processo de produção e recepção da 

obra cinematográfica.

13   BEIGUELMAN, Giselle. Coronavida: pandemia, cidade e cultura 
urbana. São Paulo: ECidade, 2020, p. 23 [digital].
14   PLAZA, Julio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 
2013, p. 65.
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Tanto a multimídia como a intermídia são categorias 
interdisciplinares que, como colagem ou síntese-
qualitativa, colocam em questão as formas de 
produção-criação individual e sobretudo a noção 
de autor. A criação é hoje o resultado da interação 
dessas práticas, como forma de tradução e inter-
relação. (...) O diálogo entre o singular-individual 
(ego) e o coletivo (superego) é uma das características 
da prática tecnológica.155

A edição e montagem do documentário ficou 

a cargo de Vladimir Santafé com o acompanhamento 

de Silvio Tendler. Nela é possível encontrar diferentes 

elementos que se articulam entre si. São eles: entrevistas 

feitas por videoconferência, filmagens em primeira pessoa 

realizadas por colaboradores não-especialistas, animação 

com ilustrações e textos, filmagens e fotografias de pessoas 

e localidades, encenação com ator e narrador em voz off.

Ao analisarmos a filmografia do cineasta, percebe-

se a recorrência na utilização de imagens de arquivo, sendo 

elas estáticas ou em movimento, como, por exemplo, no 

filme Jango. Esses elementos auxiliam na construção da 

narrativa, ilustrando os fatos narrados. No filme Castro 

Alves, por exemplo, Tendler utiliza-se da atuação de atores 

15   PLAZA, Julio. Tradução intersemiótica. São Paulo: Perspectiva, 
2013, p. 66.
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para dar vida aos poemas de seu personagem central, 

Castro Alves. Havendo poucos registros fotográficos e/ou 

documentos sobre a personagem, a encenação foi o meio 

encontrado para a construção do documentário, o qual 

baseou-se em seus poemas, e por trás deles um “possível” 

retrato de Castro Alves, criado por Silvio Tendler.

No filme Em busca de Carlos Zéfiro166temos 

a inserção de animações, inspiradas nas ilustrações do 

autor-personagem do documentário, Zéfiro. Estratégia 

sensorial interessante para trazer movimento à estrutura do 

documentário, o qual ficaria sem tensões ao apenas conter 

os entrevistados e suas falas.

As animações trazem à tona a memória de quem leu 

16   Link ABI Cineclube | Silvio Tendler.
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e consumiu a literatura de Carlos Zéfiro entre 1950 e 1960, 

como também ilustra a intensidade de seu conteúdo para 

os que não tiveram contato com este autor subversivo que 

conseguiu sobreviver e burlar a Ditadura Militar, mantendo 

durante anos a sua verdadeira identidade em sigilo. A voz 

off é recorrente nos filmes tendlerianos. No documentário 

autobiográfico Nas Asas da Pan Am, o narrador assume 

-se como protagonista das memórias, enquanto constrói o 

contexto histórico e político do Brasil entre seu nascimento, 

1950 e os dias atuais.

O início da pandemia é inserido no final do filme, 

revelando sua potência e ser uma art in progress. Como 

comentado no capítulo Nas Asas da Pan Am, este foi o 

último de seus filmes a ser exibido em sala de cinema e com 

uma boa plateia, pois junto ao lançamento, Silvio Tendler 
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comemorou seus 70 anos de vida. Em filmes anteriores, como 

Utopia e Barbárie e Sonhos Interrompidos, percebe 

-se a mesma voz off, contida na leitura dos fatos, ao mesmo 

tempo em que demonstra ao espectador determinada ideia. 

Os fatos apresentados são atravessados pelo ponto de vista 

do cineasta. Eduardo Tornaghi é a voz do cineasta em A 

bolsa ou a vida. Tendler sempre se apropria de outras 

vozes, que o representam em seus filmes.

Silvio Tendler comenta nas entrevistas cedidas para 

este livro, que há alguns anos a memória tem ocupado o 

lugar da história em seus filmes, e que o filme Nas Asas 

da Pan Am pode ser considerado como o marco inicial 

dessa mudança. A memória é a vida vivida, e está aberta 

à dialética da lembrança e do esquecimento, vulnerável a 

todos os usos e manipulações.
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Os cineastas que buscam representar seu próprio 
encontro direto com o mundo que os cerca e os cineastas 
que buscam representar questões sociais abrangentes 
e perspectivas históricas com entrevistas e imagens de 
arquivo constituem dois componentes importantes 
do modo participativo. Como espectadores, temos 
a sensação de que testemunhamos uma forma de 
diálogo entre cineasta e participante que enfatiza o 
engajamento localizado, a interação negociada e o 
encontro carregado de emoção.177

Para evitar o documentário de “cabeças falantes”, 

isto é, da filmagem que mostra apenas as pessoas falando, 

uma estética que se aproxima muito das lives e outros 

encontros virtuais intensificados durante a pandemia do 

coronavírus, a edição escolheu intercalar outras mídias. As 

17   NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Trad. de Mônica 
Saddy Martins. Campinas: Papirus, 2005, p. 162.
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entrevistas foram realizadas por videoconferência, gravadas 

em plano médio ou em primeiro plano.

A encenação tem outro enquadramento, utilizou-se 

o plano americano. Dialogando com a voz off, animações 

atravessam a narrativa. Fotografias e gravações de pessoas 

e paisagens na edição possuem um caráter mais ilustrativo, 

dando forma às palavras proferidas, principalmente, pelos 

entrevistados.

Entregar a câmera aos personagens para que 

estes filmassem a si ou o seu entorno foi outra estratégia 

interessante do cinema do pandemônio, pois promove 

fissuras na ordem aparentemente estável das relações 

cristalizadas no presente. Desconstrução à qual o cineasta 

não teria acesso se fosse o único mediador das imagens.188 

Sendo uma co-criação desafios e instabilidades 

podem surgir para o próprio cineasta e sua equipe, 

resultando em obras que conciliam um misto de acaso e 

de parcial controle, com desfechos incertos. Um dos acasos 

foi transformar a câmera em primeira pessoa de Eduarda 

Alberto em fio condutor do documentário. 

18   Vale lembrar que a partilha enunciativa tem sido mais recorrente na 
realização de obras com finalidade antropológica.
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A criação como rede pode ser descrita como um 
processo contínuo de interconexões, com tendências 
vagas, gerando nós de interação, cuja variabilidade 
obedece a princípios direcionadores. (...) As 
interconexões nos colocam no campo relacional: 
toda ação está relacionada a outras ações de igual 
relevância, sendo assim um percurso não linear e sem 
hierarquias.199

Interessante observar a relação que os personagens 

– operadores estabelecem com a câmera, enquanto 

articuladores de discursos e produtores de imagem, mas 

também a mise-en-scène que mobilizam diante dela. 

    Mesmo com estéticas distintas, esses recursos 

audiovisuais amarram-se de maneira coerente, pois sua 

repetição permite ao espectador criar pontos de semelhança 

e contraste. Assim, a estética da videoconferência consegue 

dialogar com imagens fotográficas de alta nitidez, enquanto 

as animações partem de desenhos e pinturas, cuja textura 

informa uma superfície diferente.

A repetição de padrões cria um ritmo visual, dando 

ao filme um sentido estético, uma clareza visual resultante 

de uma montagem que pensou simultaneamente em forma 

e conteúdo.

19 NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Trad. de Mônica 
Saddy Martins. Campinas: Papirus, 2005, p. 162.
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A bolsa ou a vida consegue demonstrar a 

capacidade que o cinema tem de ser permeável, flexível e 

adaptável, em diálogo com outras áreas, apropriou-se de 

elementos necessários para continuar existindo em contexto 

tão adverso. 

A técnica mostrou-se menos importante do que a 

ética, e consequentemente a estética encontra seu lugar no 

tempo-espaço do hoje.

Seguiremos produzindo e, diante das circunstâncias 
impostas, seguiremos com o fazer mediado pelo 
próprio meio. Não estamos apenas produzindo para 
os meios audiovisuais, mas também por meios deles 
mesmos. Quando criamos por meio de plataformas 
de videoconferência e compartilhamento audiovisual, 
cada criação desenvolvida na pandemia carrega em 
si o cerne da metalinguagem em exercício. O fazer 
audiovisual através do próprio audiovisual e o que daí 

advém.2010

20 ALMAS, Almir; RAMOS, Luís Fernando Angerami; FEITOSA, 
Deisy Fernanda; LIMA, Daniel; OLIVEIRA, Lyara; KNIJNIK, João (orgs.). 
Pandemídia: vírus, contaminações e confinamentos. São Paulo: ECA-USP, 
2020, p.69 [digital].

218



A CÂMERA 219





11



11





entrevistas



ENTREVISTAS

A tarefa e incumbência de produção de teoria do 
cinema cabe à academia, ao investigador; é essa a sua 
responsabilidade. Como se sabe, essa teoria sempre 
contou com o apoio de outras disciplinas. No caso, 
recorrer aos cineastas é um movimento tão legítimo 
como outro qualquer. E, ainda que não seja fonte de 
informação, o pensamento dos cineastas facilmente se 
constitui como fonte de inspiração.1

Silvio Tendler,  quando entrevistado sobre seu 

processo de criação, comenta que seus documentários 

afastam-se do chamado “documentário clássico”, 

principalmente pela maneira como seus temas são tratados, 

1   PENAFRIA, Manuela; BAGGIO, Eduardo Tulio; GRAÇA, André 
Rui; ARAUJO, Denize Correa (eds.). Revisitar a teoria do cinema - Teoria 
dos Cineastas vol.3. Covilhã: Editora LabCom, 2017, p. 32.
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como o material de arquivo, as interferências externas ao 

material filmado e o discurso em terceira pessoa tornam-

se peças importantes para a montagem. Enquanto 

documentarista, sua postura não é neutra, ele não apenas 

narra os fatos, ele os interpreta, os dobra e desdobra 

provocando no espectador uma postura de coautoria, de 

cumplicidade ao posicionamento evidenciado.

Como Tendler define: “para mim, a vida é muito 
mais importante que a arte. (...) Acho que é por isso 
que eu sempre quis ser documentarista. Eu quero 
estar presente nas coisas, quero vivenciar as coisas, e 

o cinema que eu faço é uma extensão dessa vivência.2

Nos filmes encontramos o cineasta. Mesmo que 

seu processo esteja velado nas camadas da obra final, é 

possível traçar um percurso ao analisarmos o material que 

foi escolhido e editado, no entanto, é na fala do artista que 

descobrimos as muitas partes que voltam para o arquivo, 

para o estado de dormência à espera da oportunidade de 

vir ao mundo.

Este livro tem a voz do cineasta como essência, no 

entanto, sua proposta teórica é construída em diálogos. 

2   BROOKEY, Marcia Paterman. História e Utopia: o cinema de 
Silvio Tendler. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2010, p. 66.
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Os textos oscilam entre a completa admiração que tenho 

pelo ser criador e suas criaturas que leva a uma certa 

cegueira acadêmica, e por outro lado enquanto artista 

busco construir uma teoria compatível à prática e poética 

do cineasta, não estando apenas hermética aos conceitos do 

mundo acadêmico.

Os mesmos momentos de conflito de criação 

surgem na construção deste livro. Oscilações saudáveis da 

criação, pois a teoria nada seria sem a prática, como ela 

também alimenta a prática, torna-se diálogo possível para a 

continuidade da prática, a mesma que inspira a teoria.

Neste capítulo apresento a voz de Silvio Tendler. Em 

palavras transcritas, transmito o pensamento e poética do 

cineasta, o que mostra a constante integração entre teoria e 

prática. Os encontros marcam a trajetória desse livro.
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Pandemônio ou contexto pandêmico?
Primeira conversa com Silvio Tendler1

[Local e data da entrevista: chamada Zoom, 27 de setembro de 2020]

Fabiola Notari: Sim. Silvio, obrigada pela parceria. Já era um 

sonho antigo trabalhar com você. Não foi exatamente criando filmes, mas 

será estudando sobre. Na UBI - Universidade Beira Interior - em Covilhã, 

há uma linha de investigação, na qual estuda-se o processo criativo dos 

cineastas. Quando a conheci, inicialmente pensei em estudar o processo de 

Serguei M. Eisenstein, cineasta que estudei no doutoramento, mas, após 

refletir não achei uma boa ideia. Enfim, resolvi escolher um cineasta que 

fosse mais próximo... Brasileiro. E que também causasse nos governos. O 

próprio Eisenstein foi o motivo para nos conhecermos. Foi no seminário 

Eisenstein #1: Imagens não-indiferentes2, quando você fez uma fala 

na mesa Eisenstein e o cinema brasileiro. Foi uma fala tão bacana, que me levou 

a aproximar-me de você e sua entrevista entrou na minha tese. Enquanto 

conversava com você sobre o projeto do pós-doutoramento, entrei em 

contato com a Profª Manuela Penafria, professora nos cursos de 1º e 2º 

Ciclos em Cinema, na UBI e investigadora do Labcom - Comunicação e 

Artes, onde há a linha de investigação Teoria de Cineastas. Ela se interessou 

1   Entrevista publicada no DOC on-line #29 março de 2021.
2   A Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), o Núcleo de Investigações em Estética e Teoria 
do Teatro da Unirio (NIETT - Unirio) e a Fundação de Amparo e Apoio a Pesquisa do Estado do 
Rio de Janeiro (FAPERJ) promovem o seminário Eisenstein #1: Imagens não-indiferentes.
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pelo projeto e aceitou supervisionar-me. Estudar o processo de criação, 

digamos, é mais a minha área, por ser artista visual. No doutorado, eu sofri 

um pouco, pois na banca, os avaliadores todos eram historiadores. E eles 

têm uma outra abordagem… 

Silvio Tendler: É verdade, eles têm uma outra relação com a arte.

FN: Em nossas primeiras conversas, quando eu ainda estruturava 

meu projeto, você falou sobre utilizar o termo pandemônio, no lugar 

de pandêmico. E essa confusão… problemática do título. Pandemônia. 

Pandemônio. Pandemônico… e Manuela sugeriu trocar por contexto 

pandêmico. Temos uma questão linguística Brasil - Portugal, mas eu acho 

que quando nós tivermos mais material sobre o processo, vou conseguir 

defender melhor o conceito que você me apresentou.

ST: Por que eu chamei de pandemônio? E não de pandemia? 

Porque, nós aqui não estamos sendo vítimas apenas da pandemia. Em 2018, 

quando esse cara foi eleito, ele cortou todo o financiamento do cinema. 

E nós todos ficamos paralisados. Cortou todos os financiamentos para a 

arte e para a cultura. Na verdade, ele quis destruir o pensamento. Então 

ele perseguiu as universidades. Perseguiu a ciência. Perseguiu as artes. 

Perseguiu a cultura. E paralisou tudo. Então, quando veio a pandemia, 

nós já estávamos paralisados. A Caliban,3 que é a minha empresa, estava 

3   Criada em 1981, a Caliban Produções Cinematográficas LTDA é uma empresa 
multimídia, produtora e distribuidora de cinema e vídeo, especializada em filmes históricos de 
cunho social.
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funcionando porque ela tinha alguns filmes que precisavam ser entregues 

ainda. Então, nós, graças a Deus, conseguimos ficar com todo mundo. E 

todo mundo foi para home office durante a pandemia. Nós todos estamos 

trabalhando. Foram demitidos dois, que não tinham como ficar. A 

produtora estava fechada, já não era mais necessário o cara de serviços 

gerais, de entrega e busca de documentos. Começamos a trabalhar com 

entregadores. E a mulher da limpeza. Como não fomos mais, não tem 

limpeza para fazer. E ela também não podia sair de casa para não correr 

risco. Então, ficaram todas as pessoas. Todas permaneceram na Caliban 

e a gente permaneceu fazendo os filmes, que já estavam em produção. 

Estávamos terminando Em Busca de Carlos Zéfiro,4 o rei da pornografia 

nos anos 50 e 60 no Brasil. Estávamos fazendo Chico Mário – irmão do 

Betinho e do Henfil. Grande músico que as pessoas não conhecem. Estava 

fazendo Arte Urbana, filme sobre os artistas de rua. Nesse período, eu já 

estava em negociações com sindicatos para fazer A bolsa ou a vida. E 

o SINPRO (Sindicato dos Professores) me convidou para fazer um filme 

sobre o sindicalismo. Ano que vem, 2021, eles fazem 50 anos, e querem 

apresentar um filme. E também conseguimos fazer um filme sobre o SUS 

(Sistema Único de Saúde) – A saúde tem cura. Então, juntei esses três 

filmes, e estou montando uma trilogia – Um quebra-cabeças chamado 

4   Em busca de Carlos Zéfiro ou por tanto leite derramado nos leva ao seu autor, 
um pacato funcionário público, e a um dos mais bem guardados segredos do mercado editorial, que 
só foi desvendado nos anos 1990.
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Brasil. Em que se discute o sindicalismo, a saúde pública e o futuro, se este 

vai ser centralizado no ser humano e na natureza ou no cassino financeiro. 

Estamos trabalhando esses três temas juntos. São três filmes, autônomos 

inclusive, com financiamentos diferentes, mas que permitem que a gente 

trabalhe com total liberdade. Estamos fazendo esses filmes. Todo mundo 

trancado em casa, sem poder sair, e aí resolvemos fazer. Inventar uma 

estética, fazer por videoconferência. O próprio Chico Mário e o Arte 

Urbana tiveram que ter um desvio de rota, porque as entrevistas anteriores 

à pandemia foram todas feitas em estúdio. O cuidado que temos em ter 

uma imagem perfeita. 

E no Arte Urbana já tínhamos começado a sair para fazer 

algumas externas. Em São Paulo fomos à casa do Kobra, eu o entrevistei 

e conseguimos um bom material. Na pandemia, não só nós ficamos 

trancados em casa, mas os próprios artistas que fazem arte urbana. Os 

caras não podiam se apresentar na rua. Então os grafiteiros pararam. 

Os rappers pararam. O pessoal que se apresenta no metrô parou. Todo 

mundo parou. Então nós começamos, por videoconferência, a entrevistar 

de dentro de casa. Nós aqui, como a gente está fazendo este trabalho agora, 

e cada um deles em suas casas. E todos os outros filmes a gente também 

está fazendo assim. Chico Mário já estava 80% pronto. Fizemos uma 

entrevista com o Lenine por videoconferência. E ele gravou a locução para 

nós por videoconferência. Tivemos outro trabalho, que também a locução 
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foi gravada por…

Neste momento Silvio chama pelo Tao Burity, funcionário da 

Caliban que estava conosco na sala Zoom, gravando nosso encontro.

ST: Qual foi o filme que a gente gravou a locução de longe? 

Tao Burity: Chico Mário. Estou mexendo nele agora. Nesse 

exato momento.

ST: Quem gravou foi o Lenine e a Bárbara, né?

TB: Isso. A Bárbara Paz foi gravada com iphone. Ela estava no 

meio do mato. E o Lenine conseguiu montar um estúdio dentro de casa. 

Seu filho montou o estúdio para ele. Ficou sensacional a gravação. Fez um 

estúdio remoto.

ST: Entendeu? Então, essa… Eu não consigo chamar de estética 

da pandemia porque na verdade isso está ligado ao caos que nós estamos 

vivendo. Então, na verdade, essa estética não é resultado exclusivo da 

pandemia. Ela é resultado da pandemia somada ao momento político que o 

Brasil está vivendo. E, na verdade, essa pandemia… pandemônio, é como te 

falei outro dia por telefone, não é apenas brasileiro. É o Trump nos Estados 

Unidos, são os migrantes morrendo no mar Mediterrâneo. As pessoas que 

saem da África. As guerras religiosas no Oriente Médio. Então o mundo 

está vivendo um momento muito difícil e esses filmes são produzidos 

nesse momento. E nós estamos num momento de conflitos muito grande 

entre o neoliberalismo que quer destruir o estado. O neoliberalismo está 
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destruindo completamente o estado e a luta pela preservação do estado, 

pela saúde pública, pela escola pública, em defesa das artes e da cultura. 

Então, esse é o pandemônio. É diferente da pandemia, quando a gente está 

trancado dentro de casa só porque não pode sair para não se contagiar. Na 

verdade, a questão é mais complicada, mais complexa. E essa estética que 

a gente está trabalhando, por videoconferência, eu sempre disse e agora 

temos a prova concreta, de que o cinema e a arte são o fruto de uma soma 

de técnica, ética e estética. 

Eu, como cineasta, já acompanhei grandes transformações técnicas 

no cinema que geraram estéticas diferenciadas. Então, se você pegar, por 

exemplo, o cinema na época do Eisenstein, ele é um cinema silencioso, 

porque a técnica cinematográfica não tinha o som. Nos anos 30, o cinema 

poderia ser silencioso ou sonoro, porque a tecnologia já existia. Então, a 

técnica é fruto da época em que aquela arte é desenvolvida. O cinema vai 

evoluindo, do silencioso para o sonoro, do preto e branco para a cor, dos 

grandes equipamentos de estúdio... O som dos anos 30 era um caminhão. 

Era enorme. Você não levava pra rua o equipamento de gravação porque 

ele era muito grande, então, era impossível você ter o som direto. Em 

meados dos anos 50, no cinema surgem os equipamentos miniaturizados, 

fruto do desenvolvimento da televisão. A televisão surge no fim da Segunda 

Guerra Mundial. Ela vai tomar emprestado a tecnologia do cinema. Ela 

vai produzir reportagens, novelas e programas de auditório com câmeras 
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à válvula, muito grandes. Parte da reportagem, dos telejornais, era feita 

com câmeras miniaturizadas, silenciosas - não tinha som. Eram câmeras 

de corda cuja duração de um plano durava 30 segundos e o tempo do filme 

total era de 3 minutos. Você tinha rolinhos de 100 pés que tinham que ser 

trocados a cada três minutos de filmagem.

Com a televisão começam a surgir as câmeras sonoras. Nos Estados 

Unidos, a Auricon e na França, a Eclair e o gravador Nagra. Isso vai ser 

uma revolução total na linguagem cinematográfica. É só ver os filmes do 

Jean Rouch5 e Chris Marker.6 Uma nova tecnologia vai surgir e com ela 

o chamado cinema direto ou cinema verdade. Ele vai acontecer nos 

Estados Unidos com Richard Drew7, que vai fazer Primary8 e Crisis.9 

Vai surgir na França com Jean Rouch fazendo Crônica de um verão10 

e o Chris Marker, La Jetée.11 Assim, o cinema vive uma revolução 

tecnológica. E essa revolução tecnológica vai provocar uma revolução 

estética, que vai produzir uma discussão ética também. Você pode discutir 

novas questões que o cinema não tinha condições de fazer. Então, eu 

5   Jean Rouch (1917-2004) cineasta e etnólogo francês, é um dos representantes do cinema 
direto. Explora o documentário, criando um subgênero: a etnoficção.
6   Chris Marker (1921-2012) cineasta, fotógrafo, escritor e artista multimídia francês. Reflete 
por meios do audiovisual as complexas questões sobre o tempo, a memória e o rápido avanço da 
vida no planeta.
7   Robert Lincoln Drew (1924-2014) cineasta documentarista norte-americano conhecido 
como o pioneiro do cinema verdade ou cinema direto nos Estados Unidos.
8   PRIMARY. Direção de Richard Lincoln Drew. EUA, 1960 (60 min.).
9   CRISIS: Behind a Presidential Commitment. Direção de Richard Lincoln Drew. EUA, 
1963 (52 min.).
10   CHRONIQUE d’un été. Direção de Jean Rouch e Edgar Morin. França, 1961 (85 min.).
11   LA JETÉE. Direção de Chris Marker. França, 1962 (28 min.).
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comecei com essa geração de cineastas, com esses equipamentos pela proa. 

Quando comecei a fazer cinema em 68, eu trabalhava ainda com uma 

Paillard Bolex que eram umas câmeras insonoras, de corda, 30 segundos, 

rolo de 3 minutos. Mas ali, eu era um estudante. Esses equipamentos, 

que estou te falando, eram caros. Uma câmera custa US$ 50.000. Um 

gravador custava US$15.000. Então, não era qualquer um que poderia 

ter. Nós trabalhávamos com uma tecnologia mais simples. Depois, foi 

se popularizando, barateando o custo e aí, nós começamos a trabalhar 

com esses equipamentos mais sofisticados. Os Anos JK12 e Jango13 eu 

já faço com esses equipamentos, com a câmera Éclair e com o gravador 

Nagra. Essa é uma estética que prevalece nos anos 80. A televisão em 

meados dos anos 70 começa a viver uma revolução tecnológica com a 

miniaturização dos equipamentos de cinema. Então o cinema, no final 

dos anos 70, emprestava os equipamentos para o telejornalismo, e a partir 

de então, o telejornalismo vai começar a trabalhar com aquelas câmeras 

que eram pesadas, mas eram portáteis, gravadores portáteis, e, no final 

dos anos 80 e início dos 90, começa uma revolução em que o cinema 

vai começar a usar os equipamentos de vídeo. Uma nova virada técnica, 

estética e ética porque na medida em que o equipamento se transforma, 

ele te permite novos passos. Esse equipamento que eu falei dos anos 50, 

por exemplo, a câmera portátil, o gravador Nagra vão gerar não só os 

12   OS ANOS JK: Uma trajetória política. Direção de Silvio Tendler. Brasil, 1980 (110 min.).
13   JANGO. Direção de Silvio Tendler. Brasil, 1984 (115 min.).
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filmes do Cinema Novo, mas também da Nouvelle Vague. Essa câmera 

do André Coutand que se chamava Cameflex, é a câmera que permitiu 

a Godard fazer aqueles planos sequência, filmar sentado na cadeira de 

rodas em movimento. Tem um plano famoso, no filme do Joaquim Pedro, 

chamado Cinema Novo14 em que tem uma cena do Glauber filmando 

Terra em Transe15 em que pode-se ver a câmera se movimentando no set 

de filmagem e isso é a tecnologia que permite. Então, essa é a mudança. E 

aí, vem vindo, vai miniaturizando, vamos conseguindo filmar primeiro em 

U-Matic, depois Betacam. O equipamento vai se aperfeiçoando e, no final 

dos anos 90, há outra revolução com as mini-DV, fitinhas pequenininhas, 

câmeras pequenas. 

A gente consegue a tecnologia de kinoscopia, que é transferência 

da imagem do vídeo para a película. Então, os filmes são feitos em vídeo e 

depois são transferidos para a película. Eu também fiz alguns filmes assim. 

Glauber,16 por exemplo, é feito com essa tecnologia. Milton Santos17 é 

feito assim. Marighella.18 Essa tecnologia dura até os anos 2000. E aí, foi 

mudando o suporte. Hoje você não tem mais fitinha, é tudo virtual. O que 

eu morro de medo. Perder um cartão desses é perder um dia de filmagem. 

14   CINEMA Novo. Direção de Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988). Brasil, 1967.
15   TERRA em Transe. Direção de Glauber Rocha (1939-1981). Brasil, 1967 (111 min.).
16   GLAUBER o Filme, Labirinto do Brasil. Direção de Silvio Tendler. Brasil, 2003 (80 
min.).
17   ENCONTRO com Milton Santos: O Mundo Global Visto do Lado de Cá. Direção de 
Silvio Tendler. Brasil, 2006 (89 min.).
18   MARINGHELLA, Retrato Falado do Guerrilheiro. Direção de Silvio Tendler. Brasil, 
2001 (55 min.).
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E, então, chegou o pandemônio e a gente quer continuar filmando. Então, 

a tecnologia hoje permite, por exemplo, de eu estar te dando uma entrevista 

com uma qualidade técnica boa, gerando uma estética nova. Não é o 

ideal. Muita gente reclama dessa estética, ela é inferior a uma filmagem 

em estúdio. É muito inferior, mas ela me permite continuar entrevistando. 

Então, eu continuei trabalhando. Os filmes que eu estava fazendo antes 

da pandemia, eu continuei fazendo. Eu continuei o Arte Urbana. Por 

exemplo, a gente entrevistava em estúdio os artistas de rua ou ia nos seus 

locais de trabalho, agora, começamos a filmar por videoconferência. 

Todos trancados dentro de casa refletindo sobre a crise que estão vivendo. 

Eles não estavam conseguindo ganhar dinheiro trancados dentro de casa. 

Conseguiram fazer algumas lives. O SESC os apoiou, mas eles passaram 

realmente necessidades, porque… Alguns até tinham coragem de desafiar 

e ir para a rua, mas não tinha público, não tinha gente no metrô, ninguém 

se aproximava. Eles vivem de doação dessas pessoas que passam. Então, foi 

o primeiro filme que a gente começou a fazer com essa estética. Tem uma 

moça que trabalhava comigo, que falou “mas vai perder a qualidade”. 

Respondi, a qualidade quem determina é a vida. Se a gente não pode 

filmar com recursos, filma-se sem recursos. E vamos continuar filmando. 

E estamos filmando até hoje, fazendo os quatro filmes diferentes. Arte 

Urbana está em montagem. Chico Mário ficou pronto. Zéfiro ficou 

pronto. E estamos fazendo o do SUS que se chama A saúde tem cura, 
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o do sindicato O futuro é nosso e estamos produzindo o A bolsa ou 

a vida: por uma questão de centralidade o ser humano e a natureza ou 

o cassino financeiro que é sobre o futuro, se ele será do ser humano e da 

natureza ou se será do mercado. Tudo por videoconferência.

Hoje nós tivemos duas videoconferências aqui. Entrevistamos um 

cara19 que conceituou os rios voadores, ele mostra que a água que evapora 

do oceano é transportada pelos ventos que vão formar os rios, vão 

alimentar os rios. Filmamos, por videoconferência, Ken Loach. Também 

conseguimos filmar, por videoconferência, o Galo, um dos líderes dos 

motoboys do movimento contra a “uberização” do trabalho, em São 

Paulo. Conseguimos entrevistar a Duda aqui no Rio, que é uma motogirl 

autônoma que também se revoltou com o tratamento que os entregadores 

recebem. Nós a entrevistamos. Gostamos dela. Botamos uma câmera 

GoPro na mão dela, porque, além de tudo, ela é estudante de arquitetura. 

Então, ela vai filmando e mostrando o que vê na cidade enquanto faz 

suas entregas. Está aprendendo a fazer cinema e está filmando para nós. 

Compramos três GoPro e colocamos na mão de várias pessoas. Colocamos 

na mão do pessoal da saúde para filmar o SUS para nós.

E aí, é a nova estética. É a nova técnica que gera uma nova estética. 

19   Antonio Donato Nobre é cientista e pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe) e do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa). Tem relevante atuação 
na divulgação e popularização da ciência, em temas como a Bomba biótica de umidade e sua 
importância para a valorização das grandes florestas, e os rios voadores, que transferem umidade 
da Amazônia para as regiões produtivas do Brasil.
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E essa nova estética gera uma nova ética. Por isso eu chamo de pandemônio, 

não é apenas a questão da pandemia.

FN: Maravilha. Me ocorreram algumas ideias…. Quando você faz 

essa retrospectiva técnica, seria como se a técnica dissesse ao artista como 

se deve usar o maquinário, mas, ao mesmo tempo, sabemos que o artista 

subverte esse maquinário. Com todos os exemplos que você deu, nós não 

temos só uma boa utilização das câmeras, mas também há a questão da 

edição, da montagem. Só que agora, nós não estamos nos apropriando do 

maquinário da televisão, porque é menor, da tecnologia do audiovisual, mas 

sim do da comunicação. Isso é muito interessante. As videoconferências 

eram usadas bem menos do que agora são. E estão sendo usadas pelos 

artistas, pelo teatro…

ST: Eu estou fazendo um filme. Eu não o encerrei... É uma 

experiência. Não é um filme de verdade… Ele se chama Cine-Zap. Eu 

estou usando o WhatsApp para armazenar o cotidiano das pessoas com as 

quais eu me correspondo. Então eu posso fazer um termômetro do estado 

de espírito das pessoas a cada momento e, também das centralidades. 

Então, num dia, eu escolho um personagem, ele vai me mandar uma 

coisa muito triste, no outro, ele vai me mandar uma poesia, no outro, vai 

mandar uma música romântica, no outro, ele vai mandar uma piada. E 

eu estou armazenando tudo no WhatsApp, vou montar em WhatsApp e 

vou fazer circular em WhatsApp. Nesse filme, não viso lucro, ele não vai 
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ser remunerado, portanto, eu posso fazê-lo circular pela internet porque 

ele não é um produto para dar lucro, é um produto para fazer uma 

experiência tecnológica. Estético-tecnológica. Ético-estético-tecnológico. 

Então é isso, estou fazendo com WhatsApp. E aí, é isso o que você falou, 

as novas técnicas, elas levam as pessoas a se apropriarem das tecnologias. 

Na verdade, eu não posso falar de um filme que está passando 

porque eu não assisti, mas é um filme sobre as redes sociais. Parece que ele 

é muito crítico com relação às redes. Eu não vi esse filme. Mas eu acho que 

a técnica, a tecnologia, ela não é nem boa e nem ruim, ela é o que você 

faz dela. Se você quiser fazer dela um instrumento de dominação, você vai 

fazer, se quiser fazer dela um instrumento libertador, você vai fazer.

FN: Eu acho que já sei que filme você está falando. É um 

documentário da Netflix. Chama-se Dilema das Redes.

ST: Eu não vi ainda, então não posso falar. Mas está todo mundo 

assistindo.

FN: Ele é bem interessante. Foi uma aluna que me indicou. 

Estávamos falando sobre o poder na imagem. Pensando sobre a publicidade, 

que te induz a comprar coisas. Eles não entram em detalhes de como são os 

funcionamentos. Eles dão lá um exemplo… Até porque a Netflix também 

está dentro desse sistema de “vício”. As pessoas ficam assistindo uma série 

atrás da outra, numa tentativa de fugir da própria realidade. Mas o que é 

interessante nesse documentário, que eu acho que pode vir de encontro à 
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nossa discussão, é que as pessoas não sabem o potencial que as redes sociais 

têm de expansão de ideias. Nós não usamos nem 20% do potencial da 

internet como um espaço imersivo, de vivência. Usamos a internet como 

se fosse um livro, como se fosse algo muito linear, bidimensional. A internet 

é tridimensional, multidimensional. O que eles falam é que nós ficamos 

escravos dessa imagem, algo que já acontecia antes com outras mídias, só 

que agora a quantidade de informação que recebemos é muito maior e 

não percebemos.

ST: Tem um outro filme, que vou te mandar o link, chamado 

Fora da Bolha, que é de um amigo meu.20 Ele tem uma visão muito 

crítica do processo político do Brasil, de 2013 para cá. Ele critica muito os 

marqueteiros. Gosto desse filme, porque é extremamente doloroso de se ver. 

Vemos como o marketing político destruiu a política. Como, por exemplo, 

os marqueteiros de Dilma usaram para destruir a Marina, e nós estamos 

pagando o preço hoje. Vivemos o fracionamento da política brasileira, 

porque os marqueteiros precisavam ganhar as eleições. Entendeu? E eu 

acho que o processo político também tem uma certa ética. Então tudo não 

vale. Esse documentário mostra como o marketing usou a política para 

destruir alianças em nome de uma política de resultados marqueteiros.

FN: Na sequência do marketing político, temos as fake news. Receber 

20   Marcelo Luna é documentarista e jornalista, valoriza o alcance dos trabalhos colaborativos 
e livres, sociais e solidários, em busca de uma sociedade melhor. Circula e trabalha em algumas 
formas audiovisuais: no cinema documental, na propaganda e publicidade e no marketing político.
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uma informação de uma mídia “aparentemente” confiável, que deveria 

dizer a verdade, ser “neutro”. E sabemos que não é. Basta ter uma visão 

um pouco mais crítica. O poder das fake news sobre as pessoas por elas não 

terem um referencial de verdade…

ST: Deixa eu te falar. Na verdade, tudo na vida você precisa aprender 

a interpretar, né? As próprias fake news,... Elas circulam no meio em que as 

pessoas querem assistir àquilo e você tem que tomar muito cuidado com 

a forma como a informação é difundida e a quem interessa. Eu recebi 

nessa semana um filmete. Era um programa de televisão esculhambando 

o Supremo Tribunal Federal (STF), no sentido de que os caras só tomam 

vinho 4 estrelas, tem 90 funcionários por gabinete e tal. Minha primeira 

reação, meu primeiro impacto foi. Que absurdo. Isso é uma loucura. Depois 

eu parei para pensar, mas é exatamente o que interessa aos bolso-nazis – 

destruir o Supremo. Eles não contam, por exemplo, o quanto Bolsonaro 

gastou com o cartão de crédito corporativo dele. Foi muito mais do que 

todos os juízes do Supremo juntos. Então, a maneira como você fragmenta 

a informação, você domestica as pessoas e as orienta no sentido de um 

pensamento ou de outro. Entendeu? Se você disser que no Supremo é 

assim e na presidência da república é assim, você vai dizer podres poderes. 

Mas como você só vê o Supremo, você passa a achar que ele não vale nada 

e que tem que ser fechado. E é o que esses caras querem. Então, temos que 

saber interpretar, como tudo na vida.
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Se você não vê a Globo News, que é o que eu assisto, com os quatro 

pés para trás, você vai engolir gato por lebre o tempo todo. Porque os caras 

já prometeram a você que se houvesse a reforma trabalhista iria gerar 

emprego e renda no Brasil; não gerou. A reforma da previdência, iria gerar 

emprego e renda no Brasil; não gerou. Eles agora estão querendo tirar todos 

os direitos dos funcionários públicos inferiores, de baixo, enquanto juízes, 

desembargadores, ministros e tal continuam ganhando aquela fortuna. 

Então, é a mentira que contam e a gente acredita. E tem esse fantasma 

que paira no ar, sobre nossas cabeças, que é o tal do mercado. O mercado 

faz uma especulação de notícia financeira e ele garfa do teu bolso R$ 

10.000 sem você perceber. E aí alguém ganha esse dinheiro que foi tirado 

de você. Esse é o tal do mercado, que é uma abstração. Ninguém sabe por 

que uma ação sobe ou porque uma ação desce. E as grandes empresas 

hoje, ganham muito mais dinheiro na aplicação financeira do que na 

produção industrial. Então, você tem um grande produtor de automóveis, 

ele vai ganhar muito mais dinheiro que ele aplicou no mercado do que 

ele produziu de automóveis. E o mercado não gera empregos, o mercado 

produz ouro que vira ouro, e ouro, e acabou.

FN: E a base vai deixando de existir. O que fica? Cada vez mais 

miséria…

ST: 13 milhões de desempregados no Brasil. Isso não é pandemia, 

é pandemônio. Entendeu? É isso o que eu falo. A pandemia é uma 
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consequência também da ação predatória do homem. Eu no Estados 

Gerais da Cultura21 fiz um manifesto no qual eu digo que o ser humano foi 

capaz de criar a bomba de hidrogênio, que é capaz, ao ser jogada numa 

cidade, de matar tudo o que respira, tudo o que é vivo e os bens materiais 

ficam intactos, aí o país vencedor vai lá, faz a rapinagem, leva embora as 

obras de arte, o ouro, escolhe os bens de valor. E morrem as pessoas, os 

animais e a natureza. Com a Covid-19 a natureza foi mais perversa. Ela 

só mata o ser humano, os outros animais continuam vivos. Isso é uma 

vingança da natureza contra o nosso lado predatório.

FN: Uma hora vinha…

ST: E dizem que quando vier o próximo, vai ser pior ainda. Vai ser 

devastador. A gente está avançando na Amazônia e ela tem muitos vírus 

que convivem bem e em harmonia com a floresta, mas fora da floresta, são 

letais. E a gente tá mexendo com isso.

FN: Já estava em desarmonia. Agora, vamos dizer, está indo para a 

cena final, para voltar para o equilíbrio. Caótico total, para uma hora ter 

um equilíbrio.

ST: Deus te ouça! Isso é uma visão otimista da coisa. E se a vacina 

não funcionar? Ninguém tem certeza. Nós entrevistamos um economista, 

21   O movimento Estados Gerais da Cultura surgiu da indignação pelo descaso e 
aniquilamento da cultura brasileira por parte do atual governo. Nossa proposta é a de realizarmos 
ações pela arte. Ao invés da Doutrina de Segurança Nacional, cria-se a Doutrina da Segurança 
Emocional. Em contraposição à Escola Superior de Guerra, funda-se a Escola Superior da Paz, 
para ensinar a fraternidade e a construção de uma sociedade mais justa.
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que trabalha no sistema de saúde inglês. E eles estão pensando na 

possibilidade de um antídoto ao Covid-19, de ser um coquetel tipo o que 

controla o HIV. Não é uma vacina, é um coquetel que você toma para o 

resto da sua vida. Entendeu? Para resistir ao vírus. A gente não sabe nada.

ST: Você tem as conspirações que a gente menospreza com medo 

de estar favorecendo uma teoria da conspiração. Por exemplo, ontem 

entrevistei Celso Amorim. Eu perguntei se a queda da Dilma tinha a ver 

com a queda de outros líderes no continente. Fernando Lugo, no Paraguai, 

Evo Morales, na Bolívia e aí ele falou… “Olha, eu não acredito na teoria 

da conspiração, mas que pode haver alguma coisa por aí, pode”. 

ST: Isso daí é A bolsa ou a vida…

FN: Sim, seu filme… Só para finalizar. Em alguma vez, nos seus 

filmes, você deixou a câmera com o personagem como você fez com a 

Duda?

ST: Olha, isso foi uma estética de uma determinada época. Isso 

está mais ligado ao cinema antropológico. Anos 70, por exemplo, havia 

muito disso. Quem tem que filmar é o povo. Veio uma série de restrições 

estéticas, por exemplo. Eu sou um chrismarkeriano até a morte. Então, eu 

acho que tenho direito a falar nos meus filmes. Uso muito off. Nesses anos 

70, a turma ligada ao Jean Rouch achava que o som off era um sacrilégio. 

As pessoas deveriam falar por elas próprias. Então não faziam narração 

em off. E dentro dessa experiência, dessa radicalidade também as próprias 

245



SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
P A N D E M Ô N I O

pessoas deveriam filmar e se filmar. Desse mal eu não morro. Quando a 

gente colocou a câmera na mão da Duda não foi uma experiência estética, 

foi uma necessidade. Nós todos estávamos trancados dentro de casa, em 

home office. Ela obrigatoriamente tinha que sair para trabalhar, e como criou 

uma boa relação com a gente, perguntamos “Você levaria uma câmera e 

filmaria para a gente?”. E aí ela topou. O Tao foi dando umas aulas para 

ela, uns toques… e aí ela aprendeu a filmar e hoje ela filma para nós. Não 

é uma experiência, é uma necessidade. O Galo, em São Paulo, também. 

Ele também filmou para nós. São olhares diferentes, coisas diferentes. 

O Galo é meio “estrela”. As filmagens do Galo são muito mais dele se 

fotografando com as pessoas, já as da Duda são a cidade sendo fotografada. 

Essa comparação é muito interessante.

FN: Como estamos trabalhando muito com o WhatsApp, nos 

filmamos muito. Esse olhar antropológico, me parece, que já está nas 

pessoas, quando pensamos no Instagram.

ST: Eu, por exemplo, tenho mandado muitas cartas para os meus 

amigos por WhatsApp…

FN: Agora que eu entendo melhor qual é a sua proposta com o 

WhatsApp. Vou preparar uns vídeos, umas performances para te enviar. 

Para fazer parte do seu Cine-Zap. Obrigada! Marcamos outros encontros 

em breve.
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Cine-Zap e o Último Tsunami1

[Local e data da entrevista: chamada Zoom, 20 de janeiro de 2021]

Fabiola Notari: Olá Silvio. Obrigada por me conceder mais uma 

conversa... Partimos de como você está lidando com essas questões de poética, 

técnica e ética nesse período de pandemia. Pandemônio. A ideia é desenvolver 

esse conceito, refletindo sobre o quanto a Covid-19 e o (des)governo de Jair 

Bolsonaro afetaram a sua produção. Sem contar todos esses movimentos que você 

está encabeçando. Eu acho que de alguma forma o Estados Gerais da Cultura 

devem entrar nesse recorte temporal, 2020-2021, sobre como você, Silvio, vem 

pensando e repensando o cinema, as conexões com as pessoas...

Silvio Tendler:  O cinema é uma arte libidinal. Isso é muito interessante. 

Essa confusão metafísica entre arte, amor e libido. Tudo se mistura. Os cineastas 

mais libidinais são os documentaristas, os que estão mais próximos do real. Eu 

acho que os ficcionistas sublimam a criação artística. Isso é muito curioso. Todos 

os meus gurus eram muito libidinais como, também, os cineastas que fizeram 

a minha cabeça. Chris Marker era extremamente libidinal. Joris Ivens e Jean 

Rouch, também. 

FN: Visceral. Vida e arte juntos…  Acredito que a questão seja o roteiro. 

Os ficcionistas ficam no roteiro, já os documentaristas fogem do roteiro, o qual, 

muitas vezes, não existe. Eles deixam acontecer…2

1   Entrevista publicada na Revista Mnemocine n.4 outubro de 2021.
2   Como está acontecendo neste livro – texto na forma de relato pessoal.
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ST: Eu não tenho roteiro. Eu nunca fiz roteiro na vida. Eu nunca escrevi 

um, porque acredito que o filme acontece à medida que ele é construído. Eu 

tenho projetos. Eu vou mandar para você o projeto do Cine-Zap… Eu estou 

trabalhando com uma equipe que nunca fez cinema, para fazer o Cine-Zap. 

Agora na pandemia, inventei o Cine-Zap. Porque, na verdade, eu acho que a arte 

está sendo superada pelo comércio, então, as pessoas estão muito mais ligadas 

a direitos e a propriedade do que a criação. E aí, veio a pandemia. Sempre fui 

arredio a ter WhatsApp, mas na pandemia não tive outra saída. Comecei a 

receber milhares de coisas por dia, todos os dias. Os amigos me mandam músicas, 

mensagens, um meme, um card…  Um dia essa música vem triste, outro dia 

ela vem alegre. Muita paródia sendo feita. Muita crítica. Muita política. Muito 

humor. E com esse material recebido, eu posso refazer o mapa da pandemia. 

A partir desse conteúdo recebido por WhatsApp, eu sou capaz de reconstruir 

a minha relação com as pessoas no dia a dia. E, também, posso (re)contar a 

história da pandemia. Tudo por meio desse material que eu recebo diariamente 

pelo WhatsApp. E qual é a vantagem do WhatsApp? Ele venceu. Ele derrotou 

o mundo do comércio. Tudo me chega de graça e repasso de graça. Então a 

palavra lucro foi abolida da nossa relação. Eu não ganho para te mandar coisas 

e você não ganha para me passar outras. Aí há uma relação de troca igualitária. 

Não estou vendendo nenhum produto e você também não. Nós estamos trocando 

ideias. E se eu juntar tudo isso numa linha do tempo, posso reconstituir a história 

da pandemia. E é isso o que eu estou fazendo com o Cine-Zap. É essa invenção. 
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Mas como ele tem limitações técnicas, não é possível fazer blocos longos, ele não 

transmite, então estou montando pequenos blocos que fazem parte de um projeto 

maior. Esse filme vai ser montado como um quebra-cabeças, em que o espectador 

vai assistir na ordem e na sequência que ele quiser. O filme não tem numeração. 

Não tem início, nem meio e nem fim3. 

Isso, na verdade, era a ideia do Glauber Rocha no filme A idade da 

Terra4. Quando ele fez esse filme queria que não tivesse créditos de abertura 

e de fim, que os rolos não fossem ordenados. Os rolos deveriam ser projetados 

na ordem em que o projecionista quisesse. Era um filme barroco. Com conceito 

barroco. Longuíssimo, com vários Jesus Cristos, branco e preto... A Embrafilme5 

não deixou. Ela encaretou. Obrigou colocar “Embrafilme apresenta” no primeiro 

rolo e “fim” no último rolo. E com isso você tinha uma ordem. A ideia do Glauber 

era você entrar no cinema num momento, ver um trecho do filme. Sair do cinema, 

tomar uma cachacinha, fumar um cigarro. Voltar para o cinema, ver outro trecho 

do filme. Cansar e ir embora para casa. No dia seguinte, você voltava e via mais 

um trecho. Então o filme A Idade da Terra é para ser visto com a mesma 

intensidade de que você lê um livro do Saramago, por exemplo. Ninguém lê de 

uma talagada só um livro de 400 páginas. E nem vê um filme de várias horas de 

uma vez só. Então a ideia do Glauber era essa. Era para ser uma experiência a ser 

3   Lembra a estética do romance O jogo da amarelinha, de Julio Cortázar.
4   A IDADE da Terra. Direção de Glauber Rocha (1939-1981). Brasil, 1980 (140 min.).
5   Empresa Brasileira de Filmes Sociedade Anônima (Embrafilme)foi uma empresa estatal, 
ativa entre 1969 e 1990, que desempenhou papel fundamental para a produção e difusão do cinema 
no Brasil nas décadas de 1970 e 1980.
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curtida. Ver um trecho e discutir com os amigos. Conversar sobre. Voltar no dia 

seguinte para rever, fazer uma releitura. Não deixaram ele fazer isso. Ele morreu 

com essa dor. E eu, que sou formado pela mente glauberiana, fiz um filme sobre 

ele. E agora estou fazendo uma homenagem a ele com o Cine-Zap. Este é o sonho 

do Glauber. Alguns dos meus ídolos adorariam fazer o que eu estou fazendo. O 

Chris Marker é um deles. Hoje, ele estaria fazendo Cine-Zap. E Glauber também. 

Porque é a coisa mais moderna e mais revolucionária que há.

Durante a pandemia, enquanto a vemos de uma forma extremamente 

perversa, que já matou 211.000 pessoas no Brasil hoje, no mundo, mais de 2 

milhões, também criou um outro nicho de solidariedade na humanidade que gera 

outros produtos. Ela aboliu a questão da propriedade. As pessoas interferem em 

músicas e imagens, e ninguém mete processo em ninguém. Eu recebi, por exemplo, 

por esses dias, um trecho de Casablanca,6 na verdade, uma releitura de um de 

seus trechos: era a cena de embarque de Ingrid Bergman com Humphrey Bogart, 

onde eles estão discutindo se ela vai tomar cloroquina ou não. É maravilhoso. 

Eu já recebi duas versões do filme sobre o bunker do Hitler.7 Uma, é o Hitler 

brigando. O Hitler/Bolsonaro dizendo que não vai fazer a vacinação, e termina 

dizendo que o Dória já fez. E o último, é a discussão do impeachment. Em uma 

semana, eu recebi duas versões diferentes.

O aniversário do Gilberto Gil8 foi comemorado por mais de 70 artistas. 

6   CASABLANCA. Direção de Michael Curtiz (1886-1962). EUA, 1942 (102 min.).
7   DER UNTERGANG. Direção de Oliver Hirschbiegel (1957). Alemanha, 2004 (156 
min.).
8   Link Gilberto Gil e Amigos - Andar com fé | Gil 78 anos. 
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Se você pagasse o cachê daqueles caras, seria um filme milionário. Mas ele foi feito 

de graça. Circulou de graça pelo WhatsApp. Ou seja, nós abolimos o comércio 

das nossas relações. Essa é a coisa mais revolucionária que existe.

FN: E com relação às fake news?

ST: As fake news sempre existiram. Na minha infância, existia a fofoca da 

Candinha.  Candinha9 era uma personagem que escrevia em revistas especializadas 

na vida de artistas e que contava fofocas de Cauby Peixoto, Marlene, Emilinha 

Borba... Botavam eles para brigar entre si. Isso sempre aconteceu. As fake news 

sempre existiram. Uma das manchetes da Tribuna de Imprensa10 de 1954, 

ajudou a derrubar Getúlio Vargas. A manchete dizia: “Somos um povo honrado 

governado por ladrões”; assim começou o desmantelamento do governo Vargas. 

E eu estou falando de 1954. Então, isso não é uma invenção contemporânea. 

Durante a vida inteira, o Juscelino foi chamado de ladrão, com isso, teve uma vida 

remediada. O Jango foi deposto acusado de corrupção. Nunca acharam nada na 

vida do Jango. E ele foi deposto. Então essa coisa das  fake news sempre aconteceu. 

E era dos dois lados.

Eu não acredito nessas teses conspiratórias de Steve Bannon.11 Ele 

é um ladrão que foi anistiado hoje pelo Trump que, antes de sair do governo, 

9   Mexericos da Candinha. Na fase áurea da nossa era do rádio, uma revista era leitura 
obrigatória todas as semanas: a Revista do Rádio. Naqueles anos dourados, os fãs buscavam na 
revista as últimas e excitantes fofocas sobre os astros e as estrelas do nosso rádio.
10   A Tribuna da Imprensa é um jornal brasileiro fundado em 27 de dezembro de 1949, no 
estado do Rio de Janeiro, pelo jornalista Carlos Lacerda.
11   Stephen Kevin “Steve” Bannon (1953) é assessor político. Serviu como assistente do 
presidente e estrategista-chefe da Casa Branca no governo Trump. Bannon foi diretor executivo da 
campanha presidencial de Donald Trump, em 2016.
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perdoou Steve Bannon. Na verdade, o que ele fez foi arrecadar dinheiro. Essa 

cientificidade na campanha Trump-Bolsonaro é uma mentira. O que eles 

fizeram foi se comunicar com o povo. O que nós esquecemos de fazer. Como 

não queremos falar dos nossos defeitos, só queremos falar das nossas qualidades, 

atribuímos ao outro o problema... Eu acho que as fake news são as feiticeiras de 

Salém contemporâneas. O casal Rosenberg foi assassinado nos Estados Unidos, 

e foram executados com a cadeira elétrica por causa do que seria hoje fake news, 

uma mentira. Disseram que eles eram espiões soviéticos e que enviaram para a 

União Soviética o desenho da bomba atômica. O desenho que Julius Rosenberg 

fez do que seria a bomba atômica, é um desenho mais infantil do que o de uma 

criança de 5 anos. Jamais os soviéticos construiriam uma bomba atômica com 

aquele desenho. Era tudo falso… E a gente convive a vida inteira com isso. Na 

verdade, o responsável pelas fake news não é o emissor, é o receptor-transmissor. 

Eu, ontem, recebi um negócio de que se eu não autorizasse o WhatsApp a mandar 

todas as minhas fotos para o Instagram eu seria cancelado. Aí, me ensinaram a 

cloroquina eletrônica. Eu tive que mandar uma mensagem, para 10 pessoas, com 

o texto: “Não autorizo. Não autorizo.”. O babaca aqui fez (risadas). E era falso. 

Então, eu fui mais responsável pelas fake news do que o gozador que criou isso. O 

cara falou: “Vou sacanear. Vou botar uns idiotas para circular informação falsa”.

Na época do auge da Aids, a Claudia Raia teve que fazer uma fotografia 

com a cópia do exame laboratorial dando negativo. Isso foi capa da revista IstoÉ, 

porque circulava pela mídia que ela tinha contraído Aids. Naquela época, a Aids 
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era um estigma. Ela era vista como uma doença. Ter Aids era ser banido do 

convívio. As pessoas tinham medo. As pessoas não bebiam no mesmo copo, não 

comiam com os mesmos talheres, não compartilhavam nada. Por conta de uma 

fofoca, ela teve que desmentir publicamente, por ser também uma pessoa pública.

Mário Gomes passou por algo parecido, por causa de um desentendimento 

com Carlos Imperial. Carlos Imperial queria que Mário fizesse um filme com ele, 

mas ele não aceitou. Então, o Carlos Imperial espalhou a notícia que o Mário 

Gomes deu entrada no hospital Municipal Miguel Couto, aqui no Rio de Janeiro, 

com uma cenoura enfiada no cu. O intervalo de tempo entre o Carlos Imperial 

falar e isso virar um rastilho de pólvora não demorou mais de dez minutos. No final, 

já tinha gente que dizia que a prima tinha visto ele dando entrada no hospital. Aí 

passou a ter testemunhas. No caso da Claudia Raia, tinham muitas testemunhas 

dizendo que ela tinha Aids. Na época, eu fui casado com a jornalista que fez a 

reportagem na IstoÉ sobre esse assunto. A capa que contei anteriormente, era 

assim. A pessoa que tinha visto falou: “Na verdade não fui eu, foi minha prima que 

trabalha no Miguel Couto que conhece alguém que trabalhava no laboratório: 

“E foi essa pessoa que viu a Claudia Raia dando entrada no hospital para fazer 

o exame de sangue… e ele deu positivo.”. Quando entrevistaram a tal da prima, 

ela respondeu: “Eu nunca trabalhei nesse laboratório, trabalho num escritório de 

engenharia, mas no escritório de engenharia tem uma amiga, cujo marido…”. 

Tudo era mentira. Circulação de boato.

Esse idiota que está aí (Jair Bolsonaro) não foi eleito por causa das  fake 
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news. Ele foi eleito porque o Brasil está povoado de idiotas. Porque houve uma 

construção. Outro dia vi um filme de uma cineasta israelense da TV alemã 

(Deutsche Welle - DW) na TV Cultura. No filme, ela entrevistava pessoas nuas... 

E um americano falou que ele se preocupava muito menos com o Trump do que 

com o eleitor do Trump. Então é isso. Nesse mundo que estamos vivendo, me 

preocupo muito menos com esse idiota que está no poder do que com os seus 

eleitores idiotas. Estou cercado de idiotas. Eu tenho uma cuidadora que é uma 

pessoa maravilhosa, mas ela é fanatizada pelo Bolsonaro. E um fisioterapeuta, o 

qual tive de dispensar, porque era impossível conviver, ele entrava na minha casa 

para fazer fisioterapia e ficava me provocando. Até dá para coexistir, mas não 

ficar sendo provocado, enquanto tenho um problema de saúde…

Dentre os meus projetos atuais, tem o Último Tsunami. Por que ele se 

chama assim? Porque eu vivi muitas crises na minha vida. Vivi o Golpe de 64, o 

AI-5. Em 69, um amigo sequestrou um avião, e por ser meu amigo, fui perseguido 

e tive que me esconder. Fui morar no Chile de Allende. Em 71, minha mãe foi 

presa... Aliás, vou te mandar uma homenagem para ela. Hoje faz 50 anos que ela 

foi presa. 50 anos que minha mãe foi presa e humilhada no DOI-CODI.12 Golpe 

contra Allende. Mas também vivi muitos momentos bons: a luta pelas Diretas Já 

e pela Lei da Anistia. Vivemos o impeachment do Fernando Collor de Mello e o da 

Dilma Rousseff. Vivemos a eleição do Jair Bolsonaro... Quando achávamos que 

12   Destacamento de Operações de Informação - Centro de Operações de Defesa Interna 
(DOI-CODI) foi um órgão subordinado ao Exército, de inteligência e repressão do governo 
brasileiro durante a ditadura que se seguiu ao golpe militar de 1964.
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estávamos no fundo do poço, veio a pandemia Covid-19.

Em 2011, tive um tsunami pessoal muito complicado, quando fiquei 

tetraplégico. Um dia acordei sem nenhum movimento. Estava deitado na cama 

quando chamei a Fabiana, minha esposa, e falei: “Não consigo me mexer”. 

Ela pensou que fosse alguma brincadeira ou algo do tipo. Quando chegou no 

quarto, eu estava caído no chão. Começamos a correr o mundo para ver o que se 

poderia fazer. Fomos a um grande hospital de referência. Deram um diagnóstico 

e disseram que não iriam me operar. Aí a Fabiana perguntou: “E o que que ele 

faz?”. A médica respondeu… “Viva um dia atrás do outro”. 

Eu nem me lembro mais… Fabiana está aqui e poderá contar melhor 

essa história.

Fabiana Fersasi: A médica disse que eu estava acelerando o processo 

de morte dele e que eu não deveria mexer nele, nem tocar mais no corpo dele. 

Quando voltamos ao Rio, nós já estávamos bem desacreditados, pensando no 

que iríamos fazer, que outro especialista buscar... Conhecemos o doutor Paulo 

Niemeyer Filho, graças ao Roberto D’Avila. O doutor Paulo usou os mesmos 

exames feitos no tal hospital de referência, que o Silvio não quer dar o nome, e 

eu também não vou dar. Tivemos uma conversa muito longa. Aí percebemos a 

diferença entre o técnico, que é o cara que usa um aparelho e vê o que o aparelho 

diz, para um grande médico, que é o cara que casa a informação do resultado do 

exame com o seu histórico de vida. O doutor disse: “É… se eu não te operar, você 

vai morrer. E, Fabiana, você tem que mexer muito no Silvio. Mexer no corpo 
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dele…”. Silvio e eu ficamos nos olhando nesse momento, e o doutor perguntou: 

“O que foi?”. Respondi: “A orientação da outra doutora era para eu não mexer 

no Silvio…”. Paulo reafirmou: “Sim, tem que mexer e muito para continuar 

dizendo para o cérebro que o corpo quer continuar vivo, se mexendo.”.

ST: Existem médicos e artistas. Esse é o artista…

FF: Ele operou o Silvio exatamente uma semana depois da consulta.

ST: E eu estou aqui com você, oito anos depois. E mais de oito filmes…

FF: E o doutor Paulo não cobrou nada. Só pagamos o anestesista. E 

depois, o clínico geral, ele cobrou direitinho (risadas). Doutor Paulo Niemeyer 

Filho, ele e a equipe não cobraram nenhum centavo.

FN: Pelo visto a cirurgia foi arriscada…

ST: Não foi, na verdade foi por causa do coração… Eu enfartei duas vezes 

na mesa de cirurgia…  Estou aqui vivo contando a história. O riso é fundamental. 

Se não rir, atrofia.

FN: E você chama de Último Tsunami, porque também, chega de 

tsunami, né?

ST: É o último que estou vivendo… Até agora eu desabafei…  Agora 

vamos organizar esse filme e a história da pandemia (risadas). Vou dar um recorte 

temporal, como em alguns pontos de minha vida. Em 2006, Encontro com 

Milton Santos ou O mundo visto do lado de cá. Aliás, a entrevista com 

ele foi em 2001 e, na época, estava com poucos recursos; por conta disso estava 

apavorado, pois entrevistava um gigante. Milton Santos percebeu e me disse: 
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“Você sabe, com pequenos objetos também se fazem grandes coisas”. Recomecei 

a fazer cinema a partir daí. Milton Santos foi o primeiro corte. Em 2011, tive essa 

tetraplegia, e, para mim, tem um lado que é muito dramático, porque sempre 

gostei muito de fotografar, filmar, e perdi o movimento das mãos. Me recuperei, 

mas fiquei com uma certa parestesia, que é o primo pobre da tetraplegia, não ter 

força. Então não consigo filmar, nem fotografar. Mas negociei com Deus para não 

perder a fala e o raciocínio. E estou aqui trabalhando...

FN: Pelo menos pode dirigir quem estiver segurando a câmera, direcionar 

o olhar…

ST: Isso. De 2011 para cá, desencalacrei uma série de filmes que estavam 

na minha cabeça, incompletos, inacabados... Eu tinha feito, em 2009, Utopia e 

Barbárie e de lá para cá já fiz Os advogados contra a ditadura, Militares 

da democracia: os militares que disseram não, ambos em 2014. Em 2016, 

fiz Sonhos interrompidos e em 2017, dei continuidade ao projeto Caçadores 

da alma. Em 2018, Alma imoral, e em 2020, Em busca de Carlos Zéfiro. 

Ainda tem uma série e um longa-metragem sobre Ferreira Gullar, A arqueologia 

de um poeta. Fiz Nas Asas da Pan Am. Eu tenho uma vasta filmografia de 

lá para cá. Também virei múltiplo, porque, essa coisa que você falou no começo 

da entrevista, sempre tive uma atividade social e política muito grande e, de 

repente, comecei a virar um certo organizador. E aí foi quando, no auge dessa 

pandemia, criei o Estados Gerais da Cultura, uma forma de unir as pessoas em 

torno da questão da arte. Nós começamos em agosto e já fizemos vinte encontros. 
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O último foi maravilhoso. Com um fotógrafo cadeirante de favela; ele chama 

de favela, e não de comunidade... Ele é fotógrafo-poeta do complexo da Maré 

e Nova Holanda, Bira de Carvalho. Já foram vinte encontros, desde enormes 

professores doutores, até gente do povo tão maravilhosa e filosófica quanto. 

Pensamos o mundo. Pensamos o Brasil.

Estou refletindo sobre o Cine-Zap. Terminei um filme sobre Chico Mário. 

Estou fazendo uma série para a televisão sobre arte urbana. Quero sempre discutir 

a liberdade da arte. E a arte que ocupa a cidade é a arte da liberdade. Ela foge das 

prisões e dos casulos das galerias. Nas entrevistas, começo a descobrir que essa 

arte urbana também tem valor comercial. Por exemplo, se você quiser filmar na 

frente de um grafite, você tem que pagar seus direitos autorais. Na cidade em que 

eu moro, tem que pagar direitos autorais. Também estou discutindo essa questão. 

A liberdade da arte urbana. A liberdade para mim é a arte. Sem liberdade não 

há arte.

ST: Discuto essa questão da liberdade da arte - o que mais me importa. 

Fiz a curadoria do 53º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Em um mês, 

colocamos de pé esse festival. Ninguém acreditava que iria acontecer e teve uma 

programação incrível.

FN: Trouxe o espírito do festival de volta. Quando lemos sobre ele, no 

passado, era um festival muito importante de grande movimentação e reflexão 

entre intelectuais e artistas.

ST: ... em um mês.
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FN: Fico pensando como é importante ter uma boa equipe...

ST: Vou me elogiar um pouco... A gente também pode ser um pouco 

vaidoso também. A arte traz um pouco de vaidade (risadas). Eu sei agregar 

pessoas. A equipe que está na Caliban está “azeitadinha”. Ela é maravilhosa. 

Somos poucos, pero buenos. Nós nos gostamos. É uma produtora, ao mesmo tempo, 

é agregadora, fraterna, solidária. Briguei muito com o pessoal da equipe, que de 

sacanagem me chama de patrão (risadas). Eu digo: “Eu não sou patrão, eu sou 

companheiro, estou junto com vocês”. Eu criei essa produtora, porque se não o 

fizesse não teria feito o filme Jango. Ninguém queria produzi-lo. Tinha quem o 

financiasse, mas nenhuma produtora que topasse fazer um filme sobre Jango em 

plena ditadura. A Caliban nasceu e neste ano completa 40 anos. Tem uma bela 

história: Jango, Marighela, Milton Santos, Castro Alves. Fotografei esse 

país e consegui afinar esta equipe. No Festival de Brasília, agregamos uma equipe 

legal. No Estados Gerais da Cultura há outra equipe tão legal quanto. Então, na 

verdade, o que eu sei é agregar pessoas. 

A última atividade que estou metido, não menos importante: tem um 

cara que me procurou, o Sóca, que é um agitador cultural da Rocinha. O 

projeto dele é muito legal: Projetar três filmes no Morro Dois Irmãos para as 

pessoas assistirem de dentro das suas casas. Genial. Quando ele me contou desse 

projeto, estávamos num programa de TV, e eu disse: “Isso precisa ser filmado, 

documentado. Isso é um filme”. Ele me respondeu: “Maravilha. E então você vai 

dirigi-lo!”. Respondi: “Aceito participar com vocês, mas eu, de maneira nenhuma 
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quero roubar o protagonismo de ninguém. Se vocês quiserem convidar outro 

diretor, convidem. Pois estou dentro como equipe, quero participar do projeto, 

mas não necessariamente dirigir”. Ele disse: “Mas quem vai dirigir é você”. E aí, 

estou dentro. Eles estão fazendo uma produção com afinco, com amor. A última 

coisa que eles arranjaram, você não vai acreditar… O Sóca é gênio! Ele pediu 

para uma menina de lá, pipas com LED, e na noite da projeção, imagine, vão ter 

50 pipas com LED no céu.

Vai ser um festival maravilhoso. Vai ser um filme maravilhoso. Já combinei 

com eles uso de drones para filmar de cima. Filmar o entardecer. Filmar as casas, 

as pessoas. Algumas pessoas com o celular em casa se filmando e filmando a 

projeção. Fazer um filme na hora, no coletivo. Estou querendo dar o nome, vou 

ver se eles aprovam: “Esse filme é pra Oscar”. A gente vai falar da comunidade.

FN: Você comentou sobre a Caliban que hoje em dia é administrada pela 

Ana Rosa Tendler, sua filha. Fale um pouco mais sobre sua produtora.

ST: Ana nasceu um ano antes da Caliban. A Caliban é uma construção 

de muitos anos, porque eu tive várias Calibans, várias equipes. Todas elas 

fundamentais. A Caliban foi criada para fazer Jango. A equipe que fez esse 

filme é maravilhosa. Chico Moreira13 montou Os Anos JK,  Jango e O mundo 

mágico dos Trapalhões. Ele era uma pessoa muito querida, amada aqui no 

Rio de Janeiro. Eu tenho o maior orgulho de dizer que o Chico foi meu assistente, 

13   Francisco Sérgio Magalhães Moreira (1952-2016), o Chico, atuou como fotógrafo, 
montador, pesquisador, conservador e restaurador cinematográfico, vindo a se tornar um dos 
pioneiros do campo da restauração cinematográfica e da utilização de imagens de arquivo em novas 
obras audiovisuais.
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quando eu era o responsável pela seleção de curtas-metragens para o programa 

Coisas nossas da Embrafilmes, o qual ia para o ar pela TV Educativa do Rio. O 

apresentador era José Carlos Avellar14, eu era diretor e Chico era meu assistente. 

Era o cara que servia cafezinho... Só que descobri trabalhando com ele, que ele 

sabia mais de cinema do que eu, pelo menos umas cinco vezes mais. E que ele 

tinha a maior biblioteca de cinema, além de muitos equipamentos. Ele assistia de 

6 a 7 filmes por semana, sabia tudo. E na verdade, a seleção de curtas quem fazia 

era ele. Me entregava pacotes de curtas dizendo: “Olha, isso é lixo, nem veja… 

Estes, se faltar filme a gente pega… E aqueles é para você assistir”. Então, quando 

eu consegui o dinheiro para fazer Os Anos JK, eu o levei comigo. 

Nós fomos atrás de grandes montadores para JK, mas eles tinham o 

maior desprezo, não queriam trabalhar com um estreante. Eu era aquele cara 

que tinha acabado de chegar da França querendo fazer cinema. Imagine só, eles 

pensavam: “Trabalhar com esse cara… Já trabalhei com Cacá Diegues, Nelson 

Pereira. Você acha que vou trabalhar com esse cara aí?…”. Então falei assim para 

o Chico: “Vamos fazer nós dois esse filme. Vamos montar nós dois esse filme”. 

Chico com esse filme ganhou vários prêmios - Prêmio de Melhor Montagem no 

Festival de Gramado, Melhor Montagem pela Associação Paulista dos Críticos de 

Arte. Em seguida montou Jango e O mundo mágico dos Trapalhões. Mas, 

14   José Carlos Avellar (1936-2016) foi um crítico e gestor público de cinema brasileiro. 
Jornalista de formação, Avellar trabalhou por mais de vinte anos como crítico de cinema do Jornal 
do Brasil. Publicou seis livros de ensaios sobre cinema, e foi co-autor de dezenas de trabalhos sobre 
o cinema brasileiro e latino-americano. Avellar também dedicou grande parte de sua vida, como 
gestor, à administração cultural do cinema brasileiro.
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o que ele mais gostava era de arquivo. Então, ele só montava os filmes que ele 

quisesse.

Quando fui convidado para ser responsável pela organização do arquivo 

da Cinemateca do MAM, o Avellar e o Cosme15 me chamaram. Cada um me 

abordou de um lado e respondi: “Olha, eu não vou aceitar, porque não serei 

bom o suficiente; mas eu vou indicar a pessoa certa para vocês.”. Eles ficaram 

irritados comigo, achando que eu estava fugindo. Apresentei o Chico a eles. Mas 

o Chico era um cara meio “estranho”, tinha um cabelo estilo Roberto Carlos, e 

eles ficaram com medo, politicamente, porque ainda vivíamos aquela paranoia 

do começo dos anos 80, transição da ditadura, o governo de Figueiredo16. 

Respondi a eles: “Ele é confiável”. Assim, ele virou o responsável pelo acervo da 

Cinemateca e deslanchou em sua carreira. Fez curso na FIAF17 e foi aos Estados 

Unidos fazer curso de recuperação de acervo. Ele salvou, pelo menos, metade dos 

filmes brasileiros que estavam se perdendo por falta de conservação adequada. 

Era uma figura maravilhosa. Fundei a Caliban com ele, foi meu primeiro sócio. 

E também tinha o Américo Vermelho, que entrou na sociedade, mas só porque 

15   Cosme Alves Netto (1937-1996) foi um estudioso de cinema brasileiro, sendo, por décadas, 
diretor da Cinemateca do MAM (Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro), transformando 
o local num ponto de resistência política durante a Ditadura Militar (1964-1985). Também foi 
programador do Cinema Paissandu.
16   João Baptista de Oliveira Figueiredo (1918-1999) foi geógrafo, político e militar brasileiro. 
Foi o 30º Presidente do Brasil, de 1979 a 1985, e o último presidente do período da Ditadura Militar.
17   Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF). A FIAF reúne as principais 
instituições do mundo no campo do patrimônio cinematográfico. Seus afiliados se descrevem como 
defensores da própria forma de arte do século XX. Eles se dedicam ao resgate, coleta, preservação e 
exibição de imagens em movimento, que são valorizadas tanto como obras de arte e cultura quanto 
como documentos históricos.
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eram necessários três nomes para a sociedade. 

Olívio Petit trabalhou comigo, foi meu assistente, segurou todas as barras 

do filme Jango. Depois foi trabalhar para a Rede Globo de Televisão. Trabalhei 

com os filhos do general Muricy18. Eles vieram trabalhar comigo no filme Jango 

e conseguiram o depoimento do pai. Conseguimos um general do golpe do Jango 

graças aos filhos dele. Teve o Serginho, a Cássia, a Maria Paula Araújo, que hoje 

é uma grande professora de história. Maria Muricy, Toninho Muricy. Fotografia 

de Lúcio Kodato e Edgar Moura. Só gente importante. Trilha sonora de Wagner 

Tiso, Milton Nascimento, com músicas de Túlio Mourão e Mauro Senise. É um 

filme para ninguém colocar defeito.

Assim nasceu a Caliban e as coisas foram acontecendo, fazendo projetos... 

Teve um momento que eu troquei o cinema pela paixão. De 1985 até meados 

dos anos 90, não produzi nada. Em 1987, produzi Memória do aço, depois 

ainda dois trabalhos em Pernambuco, pouca coisa. Fiz o primeiro programa 

político do PCB, o primeiro e o segundo do PSB, mas eu estava envolvido em 

uma atormentada paixão. Tinha um desejo de trabalhar com coisas públicas, fui 

diretor da Fundação Rio do Janeiro, quando o PCB assumiu a direção da Rio 

Arte, depois, em 1995, da Televisão Brasília. Segundo minha mulher na época, 

esse canal tinha menos audiência do que o carro da pamonha (risadas). Em 

seguida, secretário de cultura do Cristovam Buarque, trabalhar na UNESCO até 

18   Antônio Carlos da Silva Muricy (1906-2000) foi comandante do Destacamento Tiradentes, 
força do Exército e da Polícia Militar mineira que invadiu o território fluminense durante o Golpe 
de Estado de 1964. Atingiu o posto de general de exército.
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que em 1998, com os filmes Castro Alves, Marighella, Glauber e assim fui 

voltando a ser o que eu era, - cineasta: Milton Santos, Utopia e Barbárie…

FN: Interessante observar a oportunidade que você teve nesses cargos 

públicos, porque assim estaria do outro lado. No lugar da gerência e não da 

produção. 

ST: Foi muito bom, tenho muito orgulho da minha vida.

FN: Isso também possibilitou o contato com pessoas diversas em diferentes 

áreas. Não só do gueto do cinema?

ST: Não gosto de ficar em casulo nenhum, não consigo viver em guetos… 

Sou de origem e formação judaica. Quando tinha 16 anos, meu pai me obrigou 

a participar do movimento sionista. Nas reuniões, dançávamos aquelas danças, 

ficávamos falando de Israel com a nostalgia de quem nunca viveu, mas sempre 

sonhou. Eu desejava ir para um kibutz em Israel e viver o socialismo. Logo veio 

a Guerra dos Seis Dias que me impactou muito. Eu quis ir combater, mas meu 

pai não deixou. Ele disse: “Você é maluco. Fica aqui. Primeiro se forma e depois 

vai para Israel.”. Saí do grupo sionista em 1967, e para a tragédia do meu pai, 

em maio de 1968, começou o movimento estudantil e escancarou o mundo, uma 

rebeldia generalizada. E falei: “Que Israel, que nada… Meu lugar é o mundo, 

quero estar nessa política de parir o loiro preto. Quero miscigenar. Abandonei 

essa história de gueto judeu. Eu tenho em mim sangue judeu, a cultura judaica 

me encanta, adoro sua comida, seus escritores, seu humanismo. Admiro sua 

formação e reflexão, mas não quero viver preso. Quero ter a liberdade total de 
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transitar de igual na favela e na Avenida Vieira Souto.19 Quando começam a me 

dar carteirada dizendo que eu não posso falar de negro, que não posso falar de gay, 

respondo: “Meu lugar de fala é o mundo. Eu tenho toda a liberdade do mundo. 

Eu tenho 70 anos. Lutei muito para conquistar essa liberdade. Ninguém vai me 

meter o dedo na cara. Ninguém vai me impedir de falar.” Adorei o encontro do 

Estados Gerais da Cultura deste último domingo, porque o Bira falou exatamente 

isso: “Nós temos que estender pontes e não muros”. Eu pensei: “Estou contigo”.

FN: É muito interessante a visão do Bira, pois falaram da cidade repartida, 

quando ele disse que vê a cidade como um todo. Não que os outros domingos não 

tenham sido tão interessantes e importantes quanto este. Mas este, em especial, 

trouxe o fazer artístico dentro da comunidade, foi uma virada muito bonita para 

o ano de 2021.

FN: Silvio, uma outra dúvida. Nesse período que trabalhou em cargos 

públicos, continuou lecionando na PUC-RIO?

ST: Sempre. Lecionei durante 41 anos. Em alguns momentos quando 

fui morar em Brasília, por exemplo, tive que me licenciar da PUC. Mas quando 

estava no Rio de Janeiro, na Fundação Rio, por exemplo, continuei. Fui diretor 

de Arte e Cultura da Fundação Rio quando o Partido Comunista assumiu. Eu 

nunca fui do partido, nem filiado, mas era muito amigo deles. Eu fiz seu primeiro 

19   A Avenida Vieira Souto é um importante logradouro da cidade do Rio de Janeiro, 
localizado na zona sul da cidade. É conhecida por ter o mais alto custo por metro quadrado da 
América Latina. A avenida separa o bairro de Ipanema da praia de Ipanema, banhada pelo oceano 
Atlântico.
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programa nacional, a primeira vez que tocou A Internacional20 na televisão 

em cadeia nacional, no horário nobre. Era o chefe de figuras como Modesto da 

Silveira, um super advogado, Moacir Félix, grande poeta. Depois, em 1992, fui 

diretor do Castelinho do Flamengo, uma videoteca criada no Rio de Janeiro. 

Fiquei lá por seis meses. Vi que era uma embromação, não iria acontecer nada, 

não iam comprar os equipamentos. Então, procurei a Secretaria de Cultura 

e disse: “Fui convidado para dirigir uma videoteca e descobri que sou caseiro 

numa mansão na praia do Flamengo”. Pedi demissão. Em 1995, fui morar no 

Distrito Federal para dirigir a TV Brasília, mas descobri que era um negócio meio 

esquisito. Pedi demissão. Na época, um amigo me disse: “Silvio, você ao sair de 

um emprego tem que ter outro em vista, caso contrário vão sempre te humilhar. 

Vão dizer que o Silvio se fodeu”. Daí, eu virei Secretário de Cultura de Brasília, 

durante o governo de Cristovam Buarque. Mas eu estava vivendo um massacre 

político na Secretaria de Cultura, porque nossos amigos do PT de Brasília não 

eram fáceis. A história se repetiu, falei para o Cristovam: “Vou sair, porque estou 

te atrapalhando mais do que ajudando”.  Fui para a UNESCO, encarregado da 

parte do audiovisual para o Brasil no Mercosul. Assim, comecei a preparar minha 

volta para o cinema. Desde 1998, estou nessa vida de cineasta, que é muito boa.

A PUC-RIO mudou com a nova direção. Em 2018, ela teve uma 

20   L’Internationale é um hino internacionalista, sendo também uma das canções mais 
conhecidas de todo o mundo. A letra original da canção foi escrita em francês em 1871 por Eugène 
Pottier (1816-1887), que havia sido um dos membros da Comuna de Paris. A intenção de Pottier era 
a de que o poema fosse cantado ao ritmo da Marselhesa. Em 1888, Pierre De Geyter (1848–1932) 
transformou o poema em música. A Internacional ganhou particular notoriedade entre 1922 e 
1944, quando se tornou o hino da União Soviética.
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reformulação. O meu grupo político que administrou por 41 anos o Departamento 

de Comunicação começou a se aposentar. Nós temos uma parcela grande de 

responsabilidade. Eu digo nós, porque eu me incluo nesse grupo. Nós fizemos 

as piores escolhas na sucessão. Construímos mal. Assumiram pessoas por quem 

tínhamos muito respeito, mas que se revelaram horrorosas, desmantelando o 

departamento. Acabaram com o curso de Cinema. O curso é um curso de mídias, 

sei lá o quê… Demitiram os professores mais antigos. E colocaram os amigos. 

Como eu era um dos mais antigos, fiz um acordo. Eles davam sopão para quem 

pedia demissão, eu saí com meu sopão. E estou aqui fazendo as coisas que eu 

quero, vários filmes. E aí veio a pandemia.

Estávamos fazendo Chico Mário, Arte Urbana, e começando a 

produzir A bolsa ou a vida. Ainda não havia a Covid-19 quando começamos 

com essa discussão, que mais do que nunca precisa ser debatida. E também tem o 

filme sobre o SINPRO. Em dezembro, não tínhamos conhecimento do Covid-19, 

só fomos saber dele oficialmente em março. Em dezembro de 2019, almocei com 

a presidente da FioCruz e combinamos que faríamos um filme sobre o SUS. 

Estávamos com tudo acertado quando a pandemia começou. Falamos: “Agora é 

o momento”.

A equipe que trabalha comigo agora é maravilhosa, mas meio careta. 

Filme de estúdio tem que ter cromaqui e etc… Questionaram-me: “Como vamos 

fazer? Não podemos sair para filmar…”. Nesse instante, preparei um coquetel 

- uma porção de Chris Marker com dois dedinhos de Milton Santos, que disse: 
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“Com pequenos objetos se fazem grandes coisas”. Eu filmei Milton Santos com 

uma câmera barata, uma Panasonic, que foi indicação de Chris Marker. O Chris 

Marker inventou a imagem negra no cinema, foi o primeiro a filmar em vídeo. 

Juntei tudo isso, sacolejei e disse: “Vamos filmar por vídeo conferência”. Aí meus 

preclaros colegas disseram: “Véio, cê tá louco? Você vai fazer merda.” Aí eu disse: 

“Ou a gente faz assim, ou não faz. O que vocês preferem?”. Preferiram fazer… 

(Risadas). Disse: “Vamos descobrir como recuperar esse material.”. Começamos 

a fazer as entrevistas. Não só a metodologia deu certo, como muita gente começou 

a trabalhar assim também. Virou uma estética nova. Eu criei meu pensamento, 

não sei se é original, não sei se outros devem ter pensado a mesma coisa. A arte é 

fruto da técnica, da estética e da ética do tempo que ela é produzida. Hoje você 

tem uma ética que te leva para um certo tipo de reflexão. Você trabalha a temática 

movido por essa ética. Você usa a técnica que é possível, que existe. No cinema 

silencioso você não conseguia fazer cinema sonoro. Hoje, você pode fazer filmes 

sonoros ou silenciosos. Você tem as duas técnicas que lhe são oferecidas. Você 

pode fazer cor ou preto e branco. Não podemos fazer filmagens externas, porque 

estamos respeitando o confinamento. Há alguns malucos que estão ousando, é um 

direito deles. Toda a minha produtora está em home office. Então, estamos usando 

a técnica que nos é possível, no caso, a videoconferência. Compramos StopShot. 

Estamos captando imagens da internet, para depois entrarmos em contato com os 

detentores dos direitos. Continuamos com o trabalho, fazendo essa série de filmes 

que eu te falei. Entrevistei uma artista transgênero que conheci no Festival de 
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Brasília. Ela topou participar, ser entrevistada, apresentou seu cirurgião plástico, 

o qual a está modificando. Então, vou fazer um filme sobre um tema que é um 

novo aprendizado. E agora, estou com esse pessoal da Rocinha, trabalhando com 

novas estéticas colaborativas, abarcativas entre o Estados Gerais da Cultura, a 

Escola Superior da Paz, o Cineclube Muiraquitã, o Cineclube Macunaíma. É a 

vida que segue.

FN: Como está o seu arquivo pessoal? O material que você me mandou 

do processo está bem interessante. Sei que a partir dele, conseguirei escrever sobre 

seu processo de criação. 

ST: Elianne Barroso fez um trabalho bem interessante para a Revista 

Alceu. Ela partiu de algumas fotografias. Vou te mandar o artigo do Rodrigo 

Fonseca. Ele fez uma entrevista comigo sobre o filme Em busca de Carlos 

Zéfiro. Nela, digo que estou migrando da história para a memória. Você viu 

o debate sobre Zéfiro ontem no canal do youtube do Cineclube da ABI? Foi 

maravilhoso. Entra no canal do youtube da ABI. Lá está o debate sobre o Zéfiro 

com Ricardo Cota representando o cineclube da ABI,  Juca Kfoury, Gloria Seddon, 

José Carlos Sebe Bom Meihy e Simone Rodrigues. O debate é tão bom quanto o 

filme. Ele traz o filme para a atualidade, porque eu fiquei com medo do Zéfiro 

ser superado. Ser uma coisa de época. E eles disseram que não, ele é importante 

hoje. Estamos vivendo esse negacionismo. O Zéfiro continua revolucionário. E o 

Jango também. Estamos vendo a confusão com a China. Vale lembrar que ele foi 

o primeiro político ocidental a ir para a China. Eu não estou falando da América 
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do Sul. Estou falando do mundo ocidental. O mundo era fechado para a China. 

A China só tinha relações com União Soviética, bloco socialista e Jango, apelido 

de João Goulart, vice-presidente do Brasil, que foi visitar a China. Tá lá o aperto 

de mão dele com Mao Tse Tung. Ninguém me rouba essa cena (risadas)...
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Sobre o método: diálogos
[Local e data da entrevista: chamada Zoom, 26 de fevereiro de 2021]

Fabiola Notari: Olá. Obrigada por me conceder mais um encontro...

Silvio Tendler: Hoje eu mandei um podcast1 sobre Chris Marker. É 

muito interessante. Pessoas que conviveram com ele falando e contando histórias 

de sua vida. O Chris matou o meu Cine-Zap (risadas). Uma das pessoas que deu 

depoimento, disse que em um dos últimos filmes de Chris Marker ele usou o 

celular. Ele fez o que achei que estava inventando… Ele já tinha usado o celular 

para fazer filme.

FN: A parte boa é que vocês estão tão ligados, que agora você vai poder 

continuar aqui o que ele começou…

ST: É impressionante a ligação da gente. Ela é visceral, porque um 

dos caras que deu depoimento contou que ele teve um vírus, e por causa desse 

vírus ele ficou tetraplégico. Ele ficava sentado numa cadeira. Exatamente como 

eu fiquei em 2011. E aí, ele falou com a mãe, e ela respondeu: “Quando você 

voltar, você me procura.”. Quem ia visitá-lo era o Chris Marker. Ele ia lá para 

conversar, falar de Walter Benjamin. O Chris tinha essa alma afetuosa também. 

Ele é uma figura linda. Ele não era uma pessoa fácil, não era carinhoso e nem 

emotivo, mas fazia esses gestos. Ele era muito solidário. Não era uma pessoa que 

se explicasse. Não era um franciscano. Ele era uma pessoa de gestos. Tem uma 

1   Link Qui tu es? Portrait de Chris Marker entre amis.
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história de Pierre Goldman, que é incrível. Ele participou de 68, depois resolveu 

apoiar a revolução na Venezuela nos anos 70. Deu tudo errado. Ele voltou para 

Paris e virou assaltante, criminoso comum. E aí, teve um crime, o assassinato de 

duas farmacêuticas no Boulevard Renoir, do qual ele foi acusado e condenado à 

prisão perpétua. E ainda por cima ele era judeu. Ele disse: “Ser preso, não me 

importa. Só não quero ser preso por um crime que não cometi.”. O Chris Marker 

o ajudou a escrever Lembranças obscuras de um judeu polonês na França 

contando sua história.2 Com isso, eles conseguiram quebrar o processo e o Pierre 

foi absolvido. O tempo todo no livro, Pierre dizia que sabia quem tinha cometido 

o crime, mas ele não disse, em nenhum momento, quem era essa pessoa. Nunca 

caguetou. Nunca denunciou. Tempos depois que ele foi solto, ele foi assassinado 

pelo cara, que cometeu o crime.

FN: Nossa… antes ele tivesse falado…

ST: Pelo menos em legítima defesa. O Chris Marker ajudou Simone 

Signoret com seu livro, sua autobiografia. Ele trouxe o título dos metrôs de Paris. 

A nostalgia já não é o que era. É a nostalgia da nostalgia.

Eu estou trabalhando muito com essas memórias. Um dos filmes que 

estou fazendo é Nós que sonhamos tanto. É sobre os cineastas da minha 

geração que hoje estão com 70 anos, que foram os hippies ou da contracultura dos 

anos 60. Foram os caras que ou foram para o caminho da política ou foram para 

o caminho da contracultura, dos lisérgicos. E hoje somos todos senhores de idade, 

2   GOLDMAN, P. Lembranças obscuras de um judeu polonês nascido na França. 
Trad. Maria Lúcia Autran Dourado. São Paulo: Francisco Alves, 1984.
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bem comportados…

Neste projeto, vou entrevistar Dom Mauro Morelli, que é o último bispo 

da pesada dos anos 70. Todos aqueles grandes bispos dos anos 70, que são crias 

do Dom Hélder Câmara, já morreram. Eu fiz um trabalho com Dom Morelli, em 

1987. Ele está aposentado, morando em Minas Gerais, mas trabalhando como 

um louco. Quando retomei o contato agora, perguntei se ele lembrava de mim, e 

se ele topava dar uma entrevista. Ele respondeu dizendo que lembrava sim e que 

toparia dar a entrevista. Vou entrevistá-lo em breve. E outro que eu estou tentando 

entrevistar também é o Cândido Mendes, que hoje tem 90 anos e foi o fundador, 

do que hoje podemos chamar de universidade. Ele está aqui no Rio de Janeiro e 

é casado com Margareth Pretti Dalcolmo, a pneumologista que está surfando na 

crista da onda… Ele é irmão do Dom Luciano Mendes de Almeida, já falecido. 

O Dom Luciano foi da CNBB e foi muito importante nas lutas políticas.

FN: Você coloca o padre Júlio Lancellotti neste grupo?

ST: Ele é bem mais novo. Ele deve ter uns 70 anos. Essa geração que 

estou falando hoje deve ter uns 90 anos. O padre Lancellotti deu uma entrevista 

maravilhosa para nós. E estou trabalhando no filme A bolsa ou a vida, por uma 

questão de centralidade, o ser humano e a natureza ou o cassino financeiro. Vou 

abrir com um escultor de periferia, que mora no Complexo da Penha. Eu pedi 

para ele fazer uma escultura de barro representando o mundo e ele escolheu fazer 

uma mulher carregando o globo e o homem caminhando em cima. Junto com 

imagens do homem chegando a Marte, com filmagens em tempo real de Marte. 
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E aí, corto para uma assistente social que está fazendo um filme chamado Amor 

de papelão, no qual ela filma os invisíveis da rua, a população moradora de 

rua. Ela está com histórias maravilhosas… engraçadas… dramáticas. Vou abrir 

o filme com essas três abordagens. Vou também fazer citações de filmes. Vou 

citar Mandrake3, que são os nossos ministros. Vou citar Doutor Fantástico4 

de Stanley Kubrick, aquele louco montado na bomba atômica. E aí temos o nosso 

Posto Ipiranga de plantão. Estamos trabalhando essas coisas (risadas).

FN: Isso tudo nesse contexto, certo Silvio?

ST: Nós não estamos vivendo a pandemia, estamos vivendo o pandemônio. 

As vacinas do Amazonas vão para o Amapá. As do Amapá vão para a sei lá 

onde… (risadas). Isso é feito por um general de logística. Imagine se temos uma 

guerra com a Venezuela, ele vai mandar as tropas para a Argentina. 

FN: Retomando questões sobre sua produção nesses últimos meses, o 

que mais mudou em comparação ao que se fazia antes com relação à forma e ao 

conteúdo do cinema documentário?

ST: Vamos dividir a sua fala em duas partes. A parte de conteúdo, que 

é comigo, e a parte de formato, que é com a Ana. Ela pode te falar melhor, 

porque é ela quem está cuidando da produtora agora. A questão do formato é 

muito discutida. O que é mais eficaz, um longa-metragem ou cinco capítulos? As 

pessoas estão ficando viciadas nesses capítulos. 

3   MANDRAKE, o filme. Direção de José Henrique Fonseca. Brasil, 2013 (170 min.).
4   DR. STRANGELOVE or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. 
Direção de Stanley Kubrick (1928-1999). EUA, 1964 (95 min.).
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O curta-metragem pode ser um subproduto do que você vier a fazer, 

porque é tão caro você se preparar para fazer um filme de 20 minutos quanto um 

filme de 90 minutos. Principalmente com essa tecnologia alternativa que a gente 

está usando hoje, que é a videoconferência.

A videoconferência surgiu na minha cabeça, porque nós estávamos 

fazendo vários filmes antes da pandemia, e um deles, em especial, tinha um 

requinte de linguagem, que é o filme sobre arte urbana. Então, nós filmamos 

grafiteiros, rappers, pessoas que se apresentam no metrô, artistas de praça pública, 

cujo público é fundamental, porque esses artistas se sustentam com o trabalho 

na rua. De repente, todos estavam trancados dentro de casa, sem recursos. E 

nós estávamos filmando. Eu estava com uma assistente, aí ela me perguntou: 

“Como a gente vai fazer?”. Respondi: “Vamos filmar por videoconferência.”. Ela 

comentou: “Mas nós estávamos usando o estúdio, com cromaqui, luz especial.”. 

Eu respondi: “Cada momento gera uma nova estética, nós estamos na estética 

do confinamento por videoconferência.”. Temos que fazer com os meios que a 

gente tem, pior é não fazer. Nós já temos o material deles sobre a arte, agora 

discutiremos sobre a questão do como estar confinado. O que representa para um 

artista de rua estar confinado? Ele está longe do metrô onde ele ganha dinheiro. 

Está longe da praça. Está longe do muro. É outro filme que surge. Estamos com 

todo o material; agora estamos na fase da montagem. Está ficando super bonito. 

Então, essa estética do confinamento nasceu da necessidade. Eu acho que você 

trabalhar com essas pessoas, com essa estética, é super possível.
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Sobre as questões técnicas. É necessário aumentar o potencial da 

sua internet, limpar com uma flanelinha a lente da sua câmera, ter uma boa 

iluminação. Eu tenho um operador que faz essas entrevistas comigo. Eu não 

opero, tenho limitação no movimento das mãos. Ele é quem grava. Ele tem todo 

um protocolo. Ele pede para a pessoa se enquadrar melhor. Se iluminar melhor. 

Limpar a lente da câmera para melhorar a imagem. Pede para utilizar fone com 

microfone para ter um som melhor. E aí, fazemos a entrevista. Quando a gente 

começa a gravar, ninguém comete nenhuma inconfidência. O entrevistado precisa 

saber que ele está sendo gravado, para ele falar o que ele quiser e não falar o que 

ele não quer. Ou, se você quiser perguntar coisas delicadas, ele sabe que você está 

perguntando coisas delicadas. Nós temos uma ética a seguir. Não podemos pegar 

o entrevistado de surpresa. O cara vai lá ver o filme e descobre que eu o usei 

como personagem para outra coisa, então temos que seguir um protocolo ético. 

Ter um personagem mais velho é um facilitador e um dificultador. Facilitador 

porque ele tem uma memória, muitos deles têm os arquivos dessa memória - 

fotografias, recortes de jornal - tudo aquilo o que você precisa. Agora, você vai 

ter uma dificuldade operacional. Ontem, eu tentei entrevistar uma pessoa aqui 

do Rio de Janeiro, de 80 anos. Não vou citar o nome por uma questão ética. É 

uma pessoa muito importante no terreno das artes e da cultura. Infelizmente, ele 

não se entendeu com a tecnologia. Duas horas e não conseguimos filmar e nem 

gravar. Vamos tentar hoje de novo. Ele ficou de arranjar outro celular para ver 

se funciona.
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Cada um cria o seu próprio método. Arte não tem formulário padrão. 

Cada um cria o seu próprio método. Eu não marco entrevista para ver se dá 

entrevista. Eu já marco a entrevista. E aí, a pior coisa que pode acontecer é você 

não usar. A entrevista não ficou boa. O entrevistado não se expressou bem, ou 

não estava num bom dia. Se isso acontecer, você marca uma outra entrevista. 

Porque o tempo que você vai perder consultando, ver se vale a pena entrevistá-lo 

para aí marcar a entrevista, é perda de tempo. Sem contar que pode limitar muito 

a qualidade do trabalho, porque na segunda entrevista, ele vai o tempo todo 

dizer: “Como eu já te disse… Como eu falei naquela vez... “.

Você vai gravar, e depois editar. Aí, você pode ou não usar. Eu também 

tenho muitas entrevistas que não servem para nada, que a pessoa me driblou 

o tempo todo. Eu queria fazer perguntas delicadas, e você não está tratando 

com pessoas bobas, que não te respondem. Aí você fala: “Me desculpe, mas essa 

entrevista não serve…”.

FN: Você chega a propor uma segunda entrevista? Um outro encontro?

ST: Se eu achar que é um personagem que valha a pena, sim. Isso é 

um jogo. Não tem formulário padrão. Você vai entrevistar um personagem. 

Se você começou a perceber que naquele dia ele não tomou o remedinho, não 

dormiu bem, não está bem, está meio confuso… Você agradece, e diz: “Olha, 

sua entrevista está incompleta, gostaria de marcar uma outra.”. A pessoa pode ou 

não concordar com você. E sendo possível, ela vai fazer outra entrevista. Mesmas 

perguntas. E ela vai te responder de uma maneira completamente diferente. 
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Ela não vai te dizer: “Como eu já te disse…”. O problema da entrevista é o 

entrevistado o tempo todo, se referir a uma relação que ele já teve com você. 

Quando ele disse: “Aquele livro que te dei…”. Aí ferrou! Porque você vai ter que 

procurar no livro aquilo que ele falou. Na verdade, o que você quer é que ele 

expresse oralmente aquilo o que ele pensa.

Não é um trabalho muito complicado. É uma tecnologia absurdamente 

barata. Muito mais barato do que você ter que pegar um carro, reunir os seus 

equipamentos e levar assistente para ir até a casa da pessoa. Passar uma hora 

montando luz, montando toda a estrutura. Você só vai ter mais trabalho, porque 

nós estamos entrando na era da oralidade. Então, na verdade, esse quadradinho 

que eu estou te vendo agora é um espaço suficiente para você obter grandes 

revelações. Então, eu acho que vai por aí. Depois, você vai complementar isso para 

o filme não ficar, como a minha filha chama talking heads (cabeças falantes). Você 

vai ter que introduzir a computação gráfica e vai ter que introduzir os arquivos. 

E aí entra o seu gênio criador. Porque também é muito fácil fazer entrevistas com 

talking heads.

As lives estão ficando muito chatas porque são todas iguais. Eu recebo por 

dia, pelo menos, 25 lives. Está todo mundo fazendo, e todas iguais, dizendo: “Hoje 

vamos ouvir aqui o genial não sei o que…”. Aí o cara fala duas vezes a mesma 

coisa que falou num outro programa. Já deu entrevista ontem e anteontem. E aí 

vai ficando chato, repetitivo, monótono. Não acrescenta. Então, você vai ter que 

procurar na vida da pessoa para pegar depoimentos mais ricos. Você vai colocar 
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esses depoimentos. Como um filme é completamente diferente de uma live, ou de 

um podcast, você vai ter que ilustrar com imagens. E agora vou passar a palavra 

para a Ana Rosa, que vai te falar de formato.

Ana Rosa Tendler: A questão do formato… Para a internet, quanto 

menos tempo melhor (risadas). Porque é um público mais jovem que gosta de 

assistir pela internet não sou eu que tenho 40 anos, é meu filho com 12. Talvez 

uma geração de 20 anos. É uma galera que não tem muita paciência para o 

falatório. Então, para a internet, quanto mais sucinto você for ao passar o 

conteúdo, melhor. Antes, quando fazíamos muita coisa para a TV, nós tínhamos 

essa divisão: 13 episódios de 26 minutos ou 6 de 50 minutos. Assim, eles fecham a 

grade de um mês, 26 minutos fecha a grade de um programa de meia hora, com 

4 minutos de intervalo comercial. E o de 50 fecha a grade de uma hora. Esse tipo 

de produção infelizmente, acabou no Brasil. O Bolsonaro acabou com as SA.

Vislumbrando uma luz no fim do túnel, que ainda não achei, é ir para o 

Streaming. No Streaming não tem essa regra. Ele já é um conteúdo mais qualificado. 

Você consegue ser mais específico para o seu nicho. A pessoa que vai acessar, vai 

assistir ao que é de seu interesse. Não tem a regra do tempo. Hoje é a melhor 

forma de contar a sua história. Mas, em todos os casos, sempre leve sua história 

da forma mais sucinta. As pessoas estão com muita preguiça de assistir a filmes 

longos, mesmo sendo de ficção. Está todo mundo muito cansado de tela. Tem 

que pensar em cada produto. Se você dividir em partes, ao juntar, pode ficar 

muito blocado. As narrativas podem ficar separadas umas das outras, não vai ter 
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uma transição orgânica. Eu acho que são produtos diferentes e até para públicos 

diferentes. A pessoa que vai assistir ao documentário de uma hora não vai ser a 

pessoa que vai assistir um episódio de 10 minutos.

FN: E sobre o público?

ART: Nós temos que fazer para o nosso público. Porque quando tentamos 

fazer alguma coisa mais genérica você acaba não atingindo ninguém. É aquele 

velho dilema, como você faz um filme internacional? Quanto mais regional ele for, 

mais particular do Brasil, mais sucesso ele vai fazer no exterior. Tropa de Elite5 

é um case fora da curva. Mas se for proposto um filme que qualquer americano 

possa fazer, eles, com certeza, fazem melhor por terem mais recursos… Como 

você consegue colocar a sua marca? Colocando a sua marca, você fala com o seu 

público. O seu público não vai ficar satisfeito se você falar de uma forma mais 

genérica, ele vai achar vazio; e o público genérico, por sua vez, vai achar o seu 

conteúdo muito específico, e não vai ter interesse no assunto. 

ST: Nós vamos fazer um filme pós-Covid-19 - O Crime das 

Farmacêuticas. Você sabia que a Pfizer e a Astrazeneca pertencem ao mesmo 

fundo? Eles vão ganhar dinheiro se você tomar Pfizer ou se tomar Astrazeneca. 

Eles estão ganhando nas tuas costas. É uma loucura ver onde foi que este mundo 

chegou. Você teve o reitor de Santa Catarina que se suicidou. Ele foi humilhado 

por uma delegada que forjou documentos. A delegada foi pega, forjando outros 

documentos. Ela o prendeu, o tirou algemado da universidade. 

5   TROPA de Elite. Direção de José Padilha (1967). Brasil, 2007 (115 min.).
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Cartografias
[Local e data da entrevista: chamada Zoom, 17 de março de 2021]

Fabiola Notari: Sobre o pandemônio, conte mais sobre esse conceito.

Silvio Tendler: Não é só uma discussão de palavras. É uma discussão 

conceitual. Olhando por outro ponto de vista, é a tragédia como método. O 

(des)governo de Jair Bolsonaro está provocando essa tragédia. Há elementos de 

comprovação. Eliane Brum escreveu um artigo a partir de dados da USP que 

diz que a pandemia, da maneira como está sendo tratada no Brasil, é proposital, 

sendo o número de mortes proposital. Eu não sou um catastrofista a ponto de 

imaginar que seja uma coisa de laboratório, até porque atingiu o mundo inteiro, 

mas a maneira que está se dando o enfrentamento contra o coronavírus é que 

mostra que está havendo uma política mórbida, necrófila. A única questão que 

eu não entendo, dentro de uma racionalidade, é porque está morrendo gente 

de todos os lados1. Se estivesse atingindo uma determinada camada social, um 

grupo político ou cultural, nós entendemos que há um direcionamento. Mas 

morreu nessa semana o deputado que apresentou o projeto contra a lei de vacina 

obrigatória.2 

Esta questão da tragédia como método é o que gera a ideia da 

1   Importante refletir sobre esta afirmação. A maioria absoluta de mortos é das classes sociais 
do nível inferior de nossa sociedade. Só não houve muito mais mortes, devido ao atendimento do 
SUS, tão desprezado pelos governantes em suas lógicas neoliberais. O número de mortos entre um 
e outro lado é incomparável.
2   E quantos da população dos invisíveis morreram?
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pandemônia. O trabalho que estou fazendo, é com o vírus, mutante. No 

momento estou trabalhando em três propostas: A bolsa ou a vida, SUS: a 

saúde tem cura, e um filme sobre o sindicalismo. Os três filmes estão sujeitos 

às circunstâncias e conjunturas políticas. Então, estou tendo de mexer neles, 

porque os acontecimentos políticos, históricos e cotidianos os vão alterando. Eu 

estou nesse caminho da criação pandemônica, tanto do ponto de vista estético, 

filosófico, político, quanto de realidade que estamos vivendo no Brasil.

Diferente de Portugal que tem um governo preocupado em combater 

a Covid-19, no Brasil, há um governo completamente irresponsável, no qual o 

Presidente da República sai no auge da pandemia para comer cachorro-quente 

em espaço público. Passa a mão no nariz e na sequência cumprimenta as pessoas. 

Ele não usa máscara, e recomenda às pessoas a não usarem. Diz que é contra a 

vacina e evita a compra delas. É uma realidade muito diferente. Imagino que seja 

difícil para o europeu entender. Ele vai achar que nós estamos com um discurso 

paranóico, mas se ele acompanhar uma semana de jornal no Brasil, verá o quanto 

o governo é irresponsável e genocida. 

FN: Em algumas conversas e entrevistas suas pelo YouTube é possível 

observar que há uma relação direta entre os filmes e seus contextos históricos, 

como também a influência do contexto na interpretação de um filme, um 

influenciando o outro e vice-versa. Como dito por você, há hoje a estética do 

confinamento ou estética da videoconferência, que considero estar no contexto 

do pandemônio. É apenas uma questão formal, plástica ou também conceitual?
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ST: Esses conceitos são uma construção. Quando o mundo fechou para 

o que ainda seria a pandemia, eu e minha equipe fomos para a videoconferência. 

Não havia essa formulação da estética do confinamento, era o cinema do possível. 

Todo mundo trancado em casa, sem poder sair. Nós nos vimos pessoalmente 

pela última vez no meu aniversário, 12 de março. Três dias depois, no dia 15 de 

março, o Secretário Geral da OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou 

a pandemia e o Brasil fechou, assim como os muitos países do mundo. Ninguém 

mais se encontrou. 

Uma assistente do filme Arte Urbana, uma pessoa recém-chegada ao 

cinema, estava muito preocupada com a estética. Até então, estávamos fazendo 

as entrevistas em estúdio, com fundo cromaqui para inserir depois a arte daquele 

artista, ou fundo preto para ressaltar a imagem do entrevistado. De repente, 

fomos para casa, começamos a entrevistar da mesma forma como estou aqui 

conversando com você. Essa assistente disse que as imagens não ficariam boas… 

Respondi: “Ou fazemos assim ou não fazemos nada. Eu prefiro fazer assim.”. 

Fomos para a videoconferência. 

Minha geração já viveu outras pandemias. Na época, não usamos esse 

termo porque não tinha esse alto grau de letalidade. Foram elas: Gripe Aviária 

(Influenza e a H1N1), Peste Suína e Vaca Louca. Percebemos que o processo seria 

mais lento do que imaginávamos. Era uma questão mundial, e não só brasileira. 

Fomos então para a estética do confinamento, porque era o que permitia.

Para o Arte Urbana, entrevistei artistas que ganhavam seu sustento se 
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apresentando publicamente em espaços públicos – grafiteiros, poetas, músicos 

etc. –. Com o isolamento social essas pessoas param de ganhar o seu sustento. 

Precisaram se reinventar para viver. Pediram ajuda, fizeram “vaquinhas”. 

Algumas organizações que trabalham com cultura foram generosas e compraram 

lives deles para que pudessem se apresentar. Os grandes artistas ganharam muito 

dinheiro, com grandes espetáculos, cenário, iluminação, som… Mas os artistas de 

rua fizeram suas apresentações com a estética do possível. Eu parei de registrar 

esses artistas na rua, e comecei a registrá-los em suas casas conversando comigo. 

O grafiteiro mostrou seu caderno de processo, seus sketchs, o rapper fez um rap 

para mim. Nessa semana, tivemos um violinista que tocou exclusivamente para 

nós. Tudo se tornou uma grande construção.

Para os outros filmes que estavam sendo produzidos, capturamos 

imagens na rede. Estamos construindo a estética do confinamento. E agora, nesse 

momento, saímos do isolamento social para o caos social. Hoje o Brasil tem mais 

de 14 milhões de desempregados passando fome.3 As pessoas que moram em 

favelas, como podem fazer isolamento social com dez pessoas morando na mesma 

casa? No mesmo cômodo? Local onde o ar não circula. Não há água, nem esgoto. 

Nas valas do esgoto, o vírus circula. Então, fomos para o caos. Assim, surge o 

conceito pandemônio. E tudo isso entra nos filmes, incide sobre A bolsa ou a 

vida, sobre o filme do SUS e no filme do sindicalismo, pois na última reforma 

trabalhista, houve perdas nos direitos sociais, deixando a população desprotegida. 

3   Cerca de 20 milhões passam fome no Brasil de 2021, segundo relatório da Oxfam.
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Para mim, vivemos uma pandemonia. O problema não é só na saúde, é 

a asfixia coletiva que vivemos. Na questão da arte e cultura é mais grave. Como 

política eleitoral e de governo, Jair Bolsonaro já anunciava o corte a todos os 

subsídios às artes e à cultura, então, em 2018, os artistas já estavam com problemas. 

Alguns se juntaram em coletivos na tentativa de se fazer a arte do possível, mas 

já estávamos numa crise econômica e de produção antes da pandemia. Ela só 

agravou a nossa situação. Essa é uma construção pensada pelo governo, que 

também atingiu a educação e a saúde.

Isso não é pandemia. É pandemônio. Uma tragédia provocada. O 

genocida eleito pelo povo, que quer exterminar a si mesmo.

FN: Imagino que para você, enquanto cineasta, seja doloroso ver esse 

extermínio. No caso, o silenciar da voz do povo, dos invisíveis e suas memórias.

ST: Minha caminhada é outra. Eu sei que estamos vivendo em meio a 

uma tragédia. Estamos numa “câmara de gás a céu aberto”.4 Eu aprendi com 

algumas experiências de campo de concentração que, na verdade, não devemos 

nos entregar à morte. Em Deus e o diabo na terra do sol5 de Glauber Rocha6 

há uma cena em que o personagem diz assim:

- Se entrega, Corisco!7

- Eu não me entrego, não!
 Eu não sou passarinho

4   Citação ao manifesto do Estados Gerais da Cultura.
5   DEUS e o diabo na terra do sol. Direção de Glauber Rocha (1939-1981). Brasil, 1964 
(120 min.).
6   Em 2021, quarenta anos sem Glauber Rocha.(1939-1981).
7   Link trecho Deus e o diabo na terra do sol.
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 Pra viver lá na prisão
- Se entrega, Corisco!
- Eu não me entrego, não!
 Não me entrego ao tenente
 Não me entrego ao capitão
 Eu me entrego só na morte
 De parabelo na mão
- Se entrega, Corisco!
- Eu não me entrego, não!
 (Mais forte são os poderes do povo!)

A letra reflete o espírito de luta. Eu não baixei a cabeça. Então, fui 

formulando. Me irritava, na primeira fase da pandemia, nós estarmos pautados 

pelo genocida. Ele falava uma babaquice, ficávamos uma semana respondendo, 

até que ela se esvaziava. Na semana seguinte, outra babaquice, e ficava todo 

mundo respondendo. Não devemos responder, temos de ser propositivos. Foi 

assim que criei o Estados Gerais da Cultura, o qual mobiliza muita gente. No 

último domingo tivemos a 30ª reunião. 

Quando começou a briga por vacina, propus um manifesto. Chamei 

Dom Mauro Morelli como parceiro, alguns jornalistas e escrevemos o manifesto 

Vida acima de tudo. Um grande economista criticou nosso manifesto. Como é um 

grande amigo, tive a liberdade de responder no privado: “Os mortos não têm 

pátria. Os genocidas não têm perdão.”.

Você já parou para imaginar a quantidade de viagens que tenho feito pelo 

mundo com essa caixinha aqui? Ao invés de me entregar, eu busco alternativas. 

Estamos reagindo contra o genocida.
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FN: Não tem como separarmos o artista do agitador cultural. E isso vale 

também para o processo de criação. Sempre foi assim? Você sempre teve essa 

postura contestadora? Aglutinadora?

ST: Eu sempre fui um agitador, desde criança, eu era o pior aluno na 

escola, onde eu comandei greves. Fui cineclubista e presidente da Confederação de 

Cineclubes. Virei presidente da Associação de Cineastas. Não me satisfaz apenas 

o espaço de criador, quero ser um aglutinador. A minha estratégia é a da fagulha. 

O jornal do Lênin se chama Iscra (Искра) que quer dizer faísca, centelha. Eu não 

gosto de elementos sedimentados, gosto de provocar incêndios… É fundamental 

criar amálgamas, links.

FN: Fazer cinema é pensar de forma coletiva. Ser esse agitador é 

orquestrar ações.

ST: Ninguém faz cinema para si próprio. Quando faço um filme, eu quero 

conversar com o público. Quero falar para quem não conheço e para quem não 

conhece o tema. Quero chamar atenção para esse tema. Assim foi com Jango, Os 

Anos JK, Marighella, Encontro com Milton Santos, Glauber, o Filme, 

Labirinto do Brasil. Estou sempre trabalhando o lado oculto dos personagens, 

aquilo que ninguém discute. Para mim, cinema é essa criação, agitação. Não há 

formulário padrão, cada filme é um filme.

FN: Pensando sobre um mapa de afinidades, uma cartografia dos afetos. 

Quais seriam os pontos de contato? Pontos que ligam o criador, Silvio às criaturas, 

como Jango, JK entre seus mestres e/ou gurus e suas produções?
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ST: Na verdade, a vida é construção. Eu não comecei a fazer cinema 

quando conheci o Chris Marker ou Joris Ivens. Eu conheci o cinema quando 

nasci, dentro de casa, porque meu pai sempre foi um homem de vanguarda, ele 

sempre quis ter a última novidade tecnológica em casa. Eu olhava para o armário 

de roupas dele e tinha uma infinidade de câmeras fotográficas que hoje eu sei, 

eram a tecnologia de ponta da época.

Eu guardei duas das câmeras do meu pai. Uma Rolleiflex, que foi a 

última câmera profissional que ele comprou nos anos 50 e uma Filmadora Revere 

16mm também dos anos 50. Eu não cheguei ao cinema! O cinema chegou até 

mim, na minha casa. Meu pai tinha um Projetor Bell Howell de cinema 16 mm. 

Todo final de semana havia sessão de cinema. A Citera Produtora e Distribuidora 

Cinematografica LTDA, localizada aqui no Rio, alugava filmes e seriados - 

seriados Western, da África, de terror - víamos tudo de cinema. Havia uma outra 

empresa, a Corrêa Souza Filmes LTDA que distribuía desenhos animados. Tinha 

uma pessoa que trabalhava na Metro Goldwyn Mayer, que pegava as cópias de 

16 mm dos filmes e as alugava. Por exemplo, eu vi em casa O Grande Caruso8. 

Então eu via esses filmes em casa. Essa é a primeira afinidade.

A segunda afinidade tem relação com minha mudança aos seis anos para 

a Rua Raimundo Correia, em Copacabana, número 27, apartamento 602. Anote 

esse endereço! Ele será importante para a história, e ele vai ter consequências 

cinematográficas posteriores. Esse prédio localizava-se numa transversal da 

8   O GRANDE Caruso. Direção de Richard Thorpe (1896-1991). EUA, 1951 (109 min.).
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Avenida Copacabana. Ela ficava entre a Rua Santa Clara e a Rua Constante 

Ramos, duas grandes ruas de Copacabana. Em frente a minha casa, há uns 

100m, tinham os três maiores cinemas de Copacabana. 

O Metro Copacabana tinha o melhor ar condicionado da cidade. Lá, 

passavam os grandes clássicos - Ben Hur,9 Os 10 mandamentos10 –, os 

ingressos tinham lugar marcado e havia lanterninhas com luvas brancas que te 

levavam ao seu lugar na sala. Um domingo por mês, pela manhã, havia sessões ou 

de Tom e Jerry, ou Carlitos ou O Gordo e o Magro. Dos seis anos de idade 

em diante passei assistindo a esses filmes. Ao lado dessa sala de cinema, ficava o 

Art-Palácio, onde assisti aos filmes europeus, principalmente italianos. Foram os 

filmes da minha adolescência.

A sala de cinema Copacabana ficava a poucos metros atrás. Nessa sala, 

eu assisti Detetive de Saias.11 No dia 1º de abril de 1964, eu estava lá, quando 

eu soube que Jango tinha saído do Rio de Janeiro e tinha ido para Brasília. Eu 

ouvi a gritaria em Copacabana e fui logo para casa. Mas ali, em 1968, eu tive 

um dos melhores dias da minha vida. Cheguei ao cinema e vi que Nara Leão 

estava sentada na sala em companhia de uma senhora, provavelmente sua mãe. 

Na hora, em plena juventude, pensei: “Tenho que falar com ela”. Fui até ela e 

perguntei: “Você dá aula de violão?”. Ela riu e respondeu: “Eu não, mas tenho 

9   BEN Hur. Direção de William Wyler (1902-1981). EUA, 1959 (212 min.).
10   OS DEZ mandamentos. Direção de Cecil B. DeMille (1881-1959). EUA, 1956 (229 
min.).
11   MURDER, Inc. Direção de Burt Balaban (1922-1965), Stuart Rosenberg (1927-2007). 
EUA, 1960 (103 min.).
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uma amiga que dá”. E me indicou a Wanda Sá, que, anos depois, foi casada com 

Edu Lobo. 

Eu frequentava esses três cinemas. Minha mãe me levava muito ao 

cinema. Eu conhecia todas as chanchadas. Eu gostava tanto de cinema que eu 

chegava ao ponto de esconder da minha mãe as críticas que saía no jornal, só 

para ir ao cinema ver o filme e tirar minhas próprias conclusões. Vi Violeta 

Ferraz, Grande Otelo, Oscarito. Assisti a um documentário que me marcou para 

o resto da vida - Kirongozi, Mestre Caçador.12 O diretor era um brasileiro 

rico de São Paulo que foi fazer uma caçada a elefantes na África e a documentou, 

fazendo um longa-metragem. Naquela época, eu devo ter ficado com pena do 

elefante, não me lembro, mas achei a ousadia de um brasileiro filmar na África 

uma atitude ousada.

Essas experiências vão me construindo. Vão fazendo a minha cabeça. 

Quando há o Golpe de 64, há também o nascimento do Cinema Novo. Um filme 

que eu não assisti na época, pois não tinha idade, mas que eu morria de vontade 

era Os Cafajestes13 de Ruy Guerra, com Norma Bengell nua na praia. Eu fiquei 

com essa coisa na cabeça. Anos depois, me tornei um grande amigo de Norma. 

Nós chegamos tarde um na vida do outro, mas minha história de amor com ela 

começa com esse filme.

Tudo é uma construção... Depois, comecei a ver muita comédia italiana. 

12   KIRONGOZI, Mestre Caçador. Direção de Geraldo Junqueira de Oliveira. Brasil, 1957 
(76 min.).
13   OS CAFAJESTES. Direção de Ruy Guerra (1931). Brasil, 1962 (100 min.). 
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Ontem, hoje e amanhã,14 Il sorpasso.15 Quando me politizei, meu filme da 

vida foi Os companheiros16 – um filme sobre uma greve de ferroviários e um 

professor que os ajuda. Nós usamos esse filme no Brasil de forma militante. Eu, 

muitos anos depois, fui à Itália e conheci Mario Monicelli. Ao entrevistá-lo, contei 

essa história, ele me respondeu: “Engraçado, aqui na Itália era uma comédia.”.

Fui me construindo. Depois de 64, o Jornal do Brasil (JB) era o grande 

jornal liberal do Rio de Janeiro junto ao Correio da Manhã. O JB e a Mesbla, 

que era uma grande loja de departamentos, promoveram o Festival de Cinema JB 

Mesbla. Eu vi jovens, um pouco mais velhos que eu, fazendo filmes. Pensei e disse: 

“Se eles podem, eu também posso.”. No mesmo instante, olhei para a prateleira 

do meu pai e vi uma filmadora. Aí eu começo a sonhar em fazer cinema.

O que se tem que fazer? Tem que organizar. Criei o cineclube 4C - 

Cineclube Charles Chaplin. Nós não tínhamos sede, ele era itinerante, funcionava 

nas nossas casas, uma vez por semana alguém projetava os filmes. E as mães 

ofereciam cachorro-quente e refrigerante, enquanto debatíamos filmes. Vimos 

O Processo17 de Kafka adaptado por Orson Welles. O filme mais palatável que 

tinha era A guerra dos botões18 de Yves Robert. Tudo isso vem fazendo a 

minha cabeça.

14   ONTEM, hoje e amanhã. Direção de Vittorio De Sica (1901-1974). Itália, 1963 (119 
min.).
15   IL SORPASSO. Direção de Dino Risi (1916-2008). Itália, 1962 (105 min.).  
16   OS COMPANHEIROS. Direção de Mario Monicelli (1915-2010). Itália, 1963 (126 
min.).
17   O PROCESSO. Direção de Orson Welles (1915-1985). EUA, 1962 (119 min.).
18   A GUERRA dos botões. Direção de Yves Robert (1920-2002). Itália, 1962 (90 min.).
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Depois de montar o cineclube, precisei registrá-lo na Federação de 

Cineclubes. Nessa época, a sede da federação era na Cinemateca do MAM, e foi 

assim que comecei a frequentar a Cinemateca. Conheço seu diretor. Ele deve ter 

me achado o garoto mais chato, porque eu não o largava, perguntava sobre tudo. 

Um tempo depois, eu viro presidente da Federação de Cineclubes e esse diretor 

me ofereceu uma entrada permanente na Cinemateca - tive total liberdade de 

entrar na Cinemateca e assistir a algum filme. Este foi Cosme Alves Netto, diretor 

da cinemateca. Pode colocar no mapa das afinidades. Ele me dá uma bolsa para 

o curso de cinema com Ronald Monteiro. E adivinhe? Quem apresentou neste 

curso o filme Macunaíma?19 Joaquim Pedro de Andrade. Tudo isso aos 18 anos 

de idade.

Eu ficava no bar que tinha no MAM, ao lado da Cinemateca. Era um 

bar frequentado por todos os artistas da época. Tinha uma galeria de cursos lá, 

que era frequentada pelos melhores - Rubens Guerra, Rubens Gerchman. Todos 

os grandes artistas estavam lá. Eu tomava guaraná e comia torta. Era uma torta 

maravilhosa, de creme com umas bolinhas… Vi lá Macalé (Jards Anet da Silva), 

Caetano Veloso, Gilberto Gil… Era um ponto de encontro das artes. 

Nessa mesma época, no MAM, Paulo Afonso Grisoli estava encenando a 

peça A Construção. E um dia, para fazer finanças, eles organizaram uma récita 

com Vinicius de Moraes e Pablo Neruda. Lembro que pedi ao Grisoli para entrar, 

mas ele não deixou, me fez esperar. Quando Neruda entrou, cheguei perto dele e 

19   MACUNAÍMA. Direção de Joaquim Pedro de Andrade (1932-1988). Brasil, 1969 (95 
min.).
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disse: “Yo quiero verlo y no tengo diñero”. Ele respondeu: “Venga”. Nessa hora, 

entramos Vinicius, Neruda e eu. Meu mundo era esse.

Eu frequentava o bar Tangará, cheio de artistas populares - o Limão Sul. 

Era uma mistura de passeatas, movimento estudantil e cineclube. Nós fizemos 

uma faixa - Cineclubes contra a Ditadura. Nós vivíamos o mundo, enquanto 

aprendíamos cinema. Frequentando a Cinemateca do MAM, eu conheci Ney 

Sant’Anna, grande cineasta brasileiro, que aparece no mapa dos afetos. Conheci 

também o Geraldo Sarno, menos afeto e mais cinema.

Eu tomei conhecimento de um panfleto que eles fizeram no MAM 

do cinema de Joris Ivens. É o primeiro texto sobre documentário que eu leio. 

No panfleto tinha a seguinte frase: “Onde tem fogo, eu estou lá”. Lendo essa 

frase, pensei: “Quero ser como ele”. Nesse mesmo momento, conheci Vladimir 

Carvalho, um jovem paraibano. Estamos em 1968. Ele tinha sido assistente de 

Eduardo Coutinho na primeira fase do filme Cabra marcado para morrer.20 

É ele quem tira a Dona Elisabeth Teixeira do engenho onde estavam filmando, 

quando chega o exército. Ele me chama para filmar com ele no sertão da Paraíba. 

Ele diz: “Vamos lá, menino. Vamos aprender.”. Naquele momento, não aceitei, 

mas ficamos amigos. 

Voltando para a Rua Raimundo Corrêa… No meu prédio morava, no 4º 

andar, o Zelito Viana, casado com Vera de Paula. Ele era o produtor e sócio de 

Glauber Rocha.  Um grande agitador. Eu vivia na casa dele. Foi lá onde conheci 

20   CABRA marcado para morrer. Direção de Eduardo Coutinho (1933-2014). Brasil, 1964-
1984 (119 min.).
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Leon Hirschman e Eduardo Coutinho. Na parte dos fundos do prédio, nº 404, 

morava o Paulo Alberto Monteiro de Barros, que depois mudou de nome, virou 

Arthur da Távola. Ele queria fazer um filme produzido pelo Zelito. Como não 

tinha dinheiro, me chamou para ser assistente. Eu fui.

No 7º andar, morava um vizinho excêntrico que fazia teatro infantil. Esse 

vizinho chamava-se Paulo Batata, depois ficou conhecido como Paulo Coelho. 

Tudo no mesmo prédio. Eu o apresentei ao Paulo Alberto e ao Zelito. Paulo 

Batata mostrou uma música que ele tinha feito que encaixava perfeitamente no 

filme que tínhamos feito, Fantasia para ator e TV.21 Com Marcelo Cerqueira, 

que hoje é advogado e deputado, uma figura incrível, amigo querido, participação 

especial de Leila Diniz, trilha sonora de Paulo Batata e cantada por Nara Leão. 

Essa foi minha estreia no cinema.

Na sequência, vou para o Chile. Paulo Alberto tinha morado no Chile, 

ele me passou seus contatos. Lá conheci Miguel Littin, grande artista chileno, 

Pedro Chakel e o pessoal do Centro de Cine Experimental de la Universidad de 

Chile.

Vou para França, em 1972. Mas, antes, em 1968 no Brasil, conheci 

Pierre Castel, cineasta francês que trabalhava no Cahiers du Cinéma. Foi um 

grande agitador cultural. Eu o acompanhei em sua visita ao Rio de Janeiro, o 

levei para ver apresentação de escolas de samba e para tomar caipirinha. Ele 

ficou apaixonado pela irmã de um amigo meu. Ela me deu uma carta e pediu 

21   FANTASIA para ator e TV. Direção de Paulo Alberto Monteiro de Barros (1933-2014). 
Brasil, 1968.
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para que eu marcasse de encontrá-lo. Ele me recebeu todo ansioso, crente que era 

uma carta com uma declaração de amor dela. Mas na carta dizia: “Tô colocando 

o Silvio em contato com você. Ajude-o no que for possível.”. Eu nunca tinha visto 

uma brochada tão antológica. Ele foi gentil, fez contato com Jean Rouch, o qual 

me arranjou a documentação necessária para ficar na França.

Fui do Chile para a França num navio. Quando paramos no Peru, entrou 

um francês, um tanto ligado ao Partido Comunista. Era um pintor surrealista, 

Fernand Tessier. Ele me apresentou o crítico de cinema Philipe Odequer e sua 

esposa Denise. No caminho até a França, eles me “adotaram”. Conversando 

com eles sobre minhas ideias meio confusas, meio comunista, meio rebelde, meio 

anarquista, Philipe me orienta a não procurar o grupo do Partido Comunista pois 

iria me decepcionar. Disse: “Para as suas ideias eles são muito conservadores. Vá 

no grupo do Chris Marker. Vá ao grupo SLON. Ele vai te receber.”

Quando cheguei na França, Chris estava no Chile. Deixei um bilhete em 

espanhol para ele. Dizia: “Soy brasileño. Estoy acá en França. Me gustaría verlo.”. 

Deixei meu contato, o telefone do Hotel Stela. Um dia, estou no hotel, que era 

uma espelunca, no 5º andar, sem elevador. A recepcionista era uma portuguesa, 

que me chamou em francês para avisar que havia uma ligação para mim. Vou 

até o telefone, e ouço: “Aqui Chris Marker.”. Chris mandou eu ir até ele naquele 

momento. E desde então, ele me adotou. 

Algum tempo depois, conheci Joris Ivens e ele também me adotou. E 

assim, eu monto o meu mapa de afetos para você: Fernand Tessier, Philippe e 
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Denise Odequer, Pierre Castel, Jean Rouch, Chris Marker e Joris Ivens. Com 

isso você tem a construção na minha vida. Os outros são subprodutos que vão 

chegando.

FN: É muito interessante você me relatar esses encontros, essas memórias...

ST: Vamos chamar de um acaso construído.

FN: Gostei muito de ouvir a importância de Vladimir Carvalho na sua 

formação.

ST: Vladimir participou comigo de uma live nessa semana e combinamos 

de fazer um filme a quatro mãos. Quem sabe?

FN: Na entrevista anterior, você comentou que segue um protocolo ético. 

Você poderia me dizer mais sobre.

ST: Eu tenho um protocolo ético ao entrevistar e ao editar a entrevista. 

Primeiro, quando vou entrevistar, eu aviso que estou gravando. Eu não vou pegar 

nenhuma grande declaração de surpresa. Se o entrevistado, no off, comentar 

alguma coisa genial, eu posso até perguntar se a pessoa topa gravar. Se não topar 

gravar eu posso, de alguma maneira, incorporar como informação minha, mas 

sem botar na boca do entrevistado e sem sacaneá-lo. Eu parto do princípio, que a 

pessoa que me dá entrevista, está me respeitando, confiou em mim, então, não me 

interessa se eu concordo com ela ou não. Me interessa o respeito que eu tenho que 

ter com ela. Por exemplo, eu entrevistei para o Jango vários personagens com os 

quais eu não concordo, e eles me deram a entrevista sabendo quem eu era. Então, 

houve uma relação de respeito recíproco. Eu não tenho o direito de sacanear nem 
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o Magalhães Pinto, nem o General Muricy, nem desmoralizar ninguém.

Eu tive um diálogo com o General Muricy, quando o filme ficou pronto, e 

ele me falou: “Seu filme é muito bom. Você é um rapaz muito inteligente. Pena que 

você seja comunista.”. Falei: “General também admiro muito o senhor, lamento 

que o senhor seja um homem de direita.”. É isso, respeito. Magalhães Pinto foi 

o articulador civil do Golpe de 64. Me respeitou, foi simpático, generoso. Eu 

não tenho por que no filme sacaneá-lo. Eu tenho colegas que fazem entrevistas e 

montam arapucas. Eu não faço isso, eu tenho um código ético.

Agora, eu vou, e isso é um direito meu, desconstruir o argumento do 

entrevistado usando fatos, usando informações. Isso eu faço. Jango é um filme 

contra o Golpe de 64. Eu coloquei todas as informações, tudo o que o General 

Murici contou sem sacaneá-lo. Eu perdi uma grande entrevista para o Jango, 

porque um jornalista foi fazer comigo e ele não usou essa técnica. Ele, no meio 

da entrevista, mostrou para o entrevistado um documento da CIA que citava 

o seu nome. Virou uma saia justa e não aconteceu nada, não usamos. Eu não 

usei algumas entrevistas por essas razões. Teve uma outra, com uma pessoa 

de extrema direita que me falou uma série de coisas complicadas. Ao final da 

entrevista, ele me pediu dinheiro. Eu falei: “Eu pego essa lata agora, abro, queimo 

tudo e ainda jogo no mar.” Estávamos numa praia, aqui perto da zona oeste do 

Rio. “Mas eu não vou te dar um centavo, porque você vai sair daqui e vai dizer 

que você falou isso tudo, porque estava precisando de dinheiro. Então, eu não vou 

usar o seu material”. Não dei nenhum dinheiro para ele e não usei o material. 
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Este é o meu padrão ético, respeitar na entrevista e respeitar na edição, sem que 

necessariamente eu concorde.

FN: Sobre o Festival de Brasília de 2020, me conte como foi? Sendo um 

cineasta, como foi ser curador de filmes de outros cineastas? 

ST: Esse não foi o primeiro festival que dirijo. Em 1996, fui Secretário de 

Cultura de Brasília, no governo do PT. Eu estava pela cota pessoal do governador. 

Então, eu estava na secretaria contra a vontade do PT. Eles apostaram no meu 

fracasso ao se retirarem do festival, se recusaram a trabalhar comigo. Assim, 

tive que montar a equipe, que foi leal e querida. Fizemos o melhor festival de 

Brasília. Na época, a turma do PT espalhou fake news, diziam que eu traria Robert 

Redford… Eu nunca falei isso… (risadas).

Eu sou plural e abarcativo por definição. Eu convidei todas as tribos de 

cinema para estarem naquele festival, que foi presencial. Foi no Hotel de Brasília, 

o melhor lugar para se ter um festival. Quando assumi a secretaria, o festival 

era no Hotel Kubitschek. Um hotel escuro, com poucos espaços para as pessoas 

ficarem juntas. Eu falei que queria o retorno do festival para o Hotel Nacional, 

que é o seu berço natural. Fiz das tripas coração, mas consegui levá-lo para onde 

eu queria. O Hotel Nacional tem uma piscina e um saguão, onde você consegue 

ver todo mundo que está no festival. Convidei todas as tribos, apostamos no 

renascimento do cinema brasileiro, na sua retomada. No festival entrou Baile 

perfumado22, os filmes da Tata Amaral, da Sandra Werneck e do Murilo Sales. 

22   BAILE perfumado. Direção de Paulo Caldas (1964) e Lírio Ferreira (1965). Brasil, 1996 
(93 min.).
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Tinha de tudo ali. Foi um festival com uma semana de encontros. 

O festival de 2020, foi um arremesso no meio da quadra. O secretário 

de Cultura, Bartolomeu Rodrigues, queria fazer o festival, nós já estávamos em 

plena pandemia e ele seria cancelado, mas o secretário queria fazê-lo de qualquer 

jeito. Ao consultar um amigo, que  também é jornalista, este disse que só o Silvio 

Tendler pode fazer esse festival. Me ligaram num sábado à noite e na segunda eu 

já estava numa reunião do festival. Esse festival foi uma construção, porque havia 

uma guerra entre os artistas de Brasília e o festival.

Foi tudo virtual. Tive reuniões com artistas brasilienses, que me disseram: 

“Em você nós confiamos.”. Fiquei como intermediário. O secretário também 

me deu carta-branca para o que eu quisesse. Na sequência, eu deleguei, pois 

pensei: “Eu não vou ficar julgando filme dos outros. O festival não é do Silvio. 

O festival é de Brasília.”. Convidei jurados do Brasil inteiro e de tendências de 

cinema diferentes para fazer a seleção de filmes. Achamos que teríamos poucos 

filmes inscritos, foram 700 inscrições. Assim, o problema foi outro: como julgar 

700 filmes em 15 dias? Fizemos uma seleção rigorosa e o júri de longa-metragem 

propôs uma loucura: 5 documentários. Na hora falei: “Desde que vocês não 

digam que a ideia é minha, porque todo mundo vai achar que fui eu… Vou 

conversar com o secretário. Se ele apoiar, está tudo certo.”. Ficaram surpresos 

com a ousadia. Este foi o único festival de cinema no mundo que teve cinco 

documentários e uma ficção, que foi o filme do Orlando Cena. 

Conseguimos fazer um festival que chamou a atenção. Trouxemos o Ken 
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Loach. Criamos mesas de debates com diversos temas. Mulheres no cinema. Mesa 

de arquivo. Homenagem à Cinemateca Brasileira. O que propuseram de mesas, 

eu topei. Teve de tudo. Todos os grupos, de todos os gêneros. Assim, deu certo. O 

melhor caminho é a liberdade. Você quando trilha o caminho da liberdade, você 

não tem que enfrentar dissenso, você constrói consensos. 

Eu sempre me envolvi na parte administrativa. Eu não sou apenas um 

cineasta, nem um excêntrico talentoso. Eu sou da construção. Quando fui Diretor 

de Arte e Cultura da Fundação Rio, eu tive sob meu comando Moacir Félix, um 

grande poeta, Manduca, Arthur Boener e Fausto Wolff. Depois, fui Secretário de 

Cultura de Brasília. Dirigi o Castelinho do Flamengo, era uma videoteca aqui no 

Rio. A minha produtora existe desde 1981. Ana Rosa a dirige desde 2011. Mas 

de 1981 a 2011, eu a administrava sozinho. Eu sempre estive envolvido com a 

parte administrativa, porque sempre fui o produtor dos meus próprios filmes. Eu 

não consigo me imaginar produzindo para outros. Na verdade, eu já fiz, é muito 

deprimente.

O Zéfiro não ficou tão bom quanto o que eu queria porque o canal se 

meteu. Eu estou esperando vencer o contrato com o canal para poder fazer a 

minha versão do filme, que vai ter muito mais saliência. Como é que você faz um 

filme de saliência sem saliência?

FN: Silvio, muito obrigada por mais essa conversa. Tenho certeza que 

vamos fazer um lindo livro juntos.

ST: Beijo Grande! Vamos em frente.
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PÍLULAS TENDLERIANAS

Tempo e memória são os eixos principais deste 

capítulo. Em outros, sigo pela trilha história e memória, 

peças fundamentais na filmografia tendleriana. Mas,  neste, 

fico obcecada em compreender cada nuance, cada dobra 

que há no processo de criação de Silvio Tendler. Recolho, 

organizo e edito a voz de Silvio Tendler. Transcrevo-a, como 

se a escrita pudesse perpetuar sua existência, perdurar os 

momentos de reminiscência. Na informalidade de uma 

conversa casual por WhatsApp desvela-se o verdadeiro e o 

espontâneo do homem. 

Persigo essa voz. Fico a imaginar outros tantos áudios 

trocados com seus pares. Vontade de recolher tudo. Ser 

uma colecionadora desses fragmentos diários. Paro. Penso. 

Percebo que essa tarefa é impossível. Respiro. Compreendo 
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a tarefa incansável do pesquisador que investiga o processo 

de criação, sempre estaremos passos atrás. Perseguimos as 

pegadas na areia, na tentativa de preservá-la, antes que a 

onda as apague. Impossível não ser metafórico. 

Criar é colocar a realidade como devir, isto é, aos 
olhos do criador não há mundo sensível já realizado 
onde é preciso se integrar. Criar não é buscar. Não é 
buscar um lugar ao sol, mas inventar um sol próprio. 
(...) Agora é importante enfatizar que tal ocorre não 
porque falte alguma coisa à existência, mas porque 
não há vida sem criação.1

 

Sendo a criação intrínseca ao homem, compreende-

se que a todo instante, tem-se a potência de algo novo. 

Novas sinapses, novas pontes, novos olhares. Assim como 

eu, como Silvio Tendler, Marcel Proust era um obcecado 

pelas questões relativas ao tempo. Preocupava-o o passar dos 

anos que leva tudo de arrasto, modificando, transformando, 

vencendo e extinguindo todos os sentimentos, ideias, 

opiniões e até os corpos. 

O tempo prossegue em sua tarefa destruidora, mas, 

como recuperá-lo? É nesse ponto que a memória torna 

-se sua aliada. Não a memória comum, produto da nossa 

1   DIAS, Rosa. Nietzsche, vida como obra de arte. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2011, p. 65-66.
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inteligência, um mero arquivo que fornece fatos, datas e 

nomes, mas a memória involuntária, que está adormecida 

em nós e que um fato qualquer pode fazer subir à consciência, 

são as sensações e emoções que experimentamos outrora.

Torno-me uma arqueóloga de memórias. Será que 

existe um nome mais apropriado? Mnemóloga?2

De 31 de maio de 2020 a 15 de julho de 2021, recolhi 

áudios trocados com Silvio Tendler. São áudio-pistas, 

áudio-testemunhos, áudio-confissões. Chamo de pílulas. 

Como vitaminas, revigoram. Nas camadas do tempo, 

encontro a fala de um artista, e nela a criação. Fragmentos 

do pensamento poético. Seus filmes fazem parte da história 

do cinema nacional, é reconhecido mundialmente por seus 

documentários que retratam o Brasil e suas personalidades 

mais importantes. Neste livro, desvelo algumas das camadas 

do processo, o que representa a força e a coragem de 

continuar produzindo cinema em plena pandemia, em 

pleno pandemônio.

Sua bandeira sempre foi a luta pela liberdade e pela 

cultura. Agora, mais do que nunca, sua vida e obra são 

2   Neologismos enquanto criação artística. Junção de palavras e 
significados de diversas línguas para nomear o inomeável, é o que John Koening 
faz. Link site.
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necessárias. Mais do que um retrato do Brasil, Silvio nos 

apresenta a potência do vir a ser do Brasil. Que a fé num 

futuro melhor nos dê forças para continuar trabalhando, 

pois ainda há muito a ser feito. Que o tempo passe devagar 

e rápido o suficiente para que a obra de uma vida seja 

realizada, ou vida em obra.

31 de maio de 2020 - 12:42
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O ineditismo a gente cria. Vamos discutir hoje a estética da 

pandemônia. Como está tudo fechado e não dá para filmar. Eu 

estou fazendo cinco filmes por videoconferência. Aí todo mundo 

diz: “Mas cai a qualidade da imagem”. Sim, mas essa é a imagem 

possível. Não pode parar de documentar. Não pode parar de 

filmar, porque não tem a qualidade do estúdio. Então, eu abri os 

filmes com filmagem bonita, luz bonita e cromaqui e, agora, eu 

estou fazendo essas coisas meio turvas. Mas está legal, estamos 

filmando por celular. Tô gostando muito. Podemos conversar. É 

novo. Beijos grandes… 

12 de junho de 2020 - 22:06

A tradição da paródia na música brasileira é fundamental. 

Na época da ditadura tinha uma música do Zé Keti, Máscara 

Negra, que era uma baita música de Carnaval e nós fizemos uma 

paródia política contra a ditadura, e nós cantávamos. E a paródia 

sempre foi muito importante. O cara que fez essa com a Geni é 

um gênio. A letra é perfeita, não tem uma frase que não encaixe. 

Tá impecável. Ela é tão perfeita que chego a duvidar se não foi 

um músico quem a fez. Então é isso, eu resolvi mandar para você.

12 de julho de 2020 - 21:34

Maravilhoso esse trailer (Two or Three Things I know about 
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Edward Hopper de Wim Wenders). Mil obrigados. Vou guardar. 

Vou botar no meu Tsunami. Tô fazendo um filme em WhatsApp.

17 de julho de 2020 - 17:20

Semana que vem vai ter uma live de Cinema, História e Psicanálise. 

Aí vai ser um furdúncio legal. Vamos eu, José Carlos Sebe 

Bom Meihy e uma psicanalista, minha amiga, Glaucia Danley. 

Ela gosta muito de cinema. Vamos debater o cinema… A arte 

prensada entre a história e a psicanálise. E aí, dá para fazer uns 

textos legais… Eu estou escrevendo umas coisas legais. Fazendo 

umas pesquisas legais. Tô gostando muito dessas discussões, 

porque concordo com você: a minha pegada é outra, eu não sou 

teórico, nem pretendo ser e nem os artistas que eu admiro têm 

essa relação com a teoria. Então, é um universo diferente. Mas 

acho legal as pessoas que se aventuram nesse mundo teórico. A 

construção da obra de Meihy é bem diferente. Foi ele quem fez 

o catálogo (In)disciplinado, que deu aquela forma… Ficou legal. 

Ele tem uns livros muito interessantes de história oral. Ele tem um 

que eu gosto muito sobre a Guerra Civil Espanhola, em que ele 

ouviu brasileiros que lutaram durante essa guerra. Ele trabalha 

com história oral. É muito maravilhoso. Você deveria dar uma 

olhada, conhecer… E aí, é outro universo. Vamos conversar. 
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Quero a tua ajuda sim. Quero trocar muito com você. Também 

quero te ajudar no que você precisar, e vamos juntos vida afora. 

Beijo grande.

15 de setembro de 2020 - 15:33

Tá uma bagunça (fortuna crítica). Você vai ter uma trabalheira. 

São muito bagunçados. Mas eu vou te botar em contato com 

a minha equipe e eles vão te ajudar a decifrar esses hieroglifos, 

ideogramas… e tudo o que vier mais. Para você poder fazer um 

lindo trabalho, tá bom? Saudades muitas. Não te chamei para o 

café ainda, porque estou enroladíssimo terminando quatro filmes 

e organizando Estados Gerais da Cultura. Assim que tiver um 

tempinho te chamo com calma. Beijo bem grande.

19 de setembro de 2020 - 17:34

Olhei o seu plano de trabalho. Maravilhoso. Se você quiser pegar 

a coisa quente, eu já posso ir gravando coisas e te mandando. Tem 

muito material ilustrativo entre outros. Eu entrevistei duas figuras 

seminais para este momento. Um é o cineasta Ken Loach sobre 

cinema político. Já que o que eu faço é um trabalho político. E 

o outro foi o Galo que é líder dos motoboys de São Paulo e está 

assumindo um certo protagonismo público pela estruturação da 

311



SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
P A N D E M Ô N I O

cabeça dele e da visão política que ele tem do mundo. Aqui no Rio, 

eu entrevistei a Duda que é uma jovem estudante de Arquitetura, 

que vem de uma família pobre de Nova Iguaçu, que também virou 

uma espécie de liderança. Ela é motogirl entregadora, estudante 

de arquitetura na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 

e está documentando a vida dela para nós. Ela está com uma 

câmera pequena - GoPro - filmando para entrar no filme A bolsa 

ou a vida. Então tem uns protagonismos muito interessantes. 

Muitas entrevistas feitas por videoconferência e a estruturação de 

um filme feito em WhatsApp. E além disto eu estou escrevendo o 

roteiro de um filme metafórico chamado O mistério da dama 

de Santa Teresa. Tá bom? Vamos conversando. Adorei o seu 

projeto. Tudo lindo. E eu acho que você já poderia acrescentar 

na bibliografia o livro da Marcia Paterman. Acho que hoje ela 

assina mais como Marcia Paterman Brookey, porque ela se casou 

e ela foi a primeira a fazer um trabalho de mestrado sobre o 

meu trabalho. Talvez valesse a pena você dar uma consultada e 

acrescentar na tua bibliografia. Mais tarde a gente se fala. Beijo 

Grande. Adorei! Adorei mesmo a tua pegada. Tô super feliz. 

Beijo bem grande e tudo de bom.

23 de setembro de 2020 - 15:43

Você pode conversar agora? Você está liberada? Ou você prefere 
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marcar mais tarde ou em outro dia para discutirmos os títulos? 

Eu gostei muito. Eu acho que você escolhe o título, mas se você 

quiser conversar, agora eu tô liberado. E não sei, recebi isso de 

uma amiga, achei muito engraçado e resolvi mandar para você. 

Beijo grande.

23 de setembro de 2020 - 16:43

Agora amada, eu não tenho ideia ainda. Eu tô fazendo entrevistas 

o dia inteiro. Deixa amanhã eu receber a minha pauta de 6a 

feira e aí eu te falo amanhã mesmo para podermos agendar. 

Mas pode ficar tranquila que nós vamos discutir legal essa tua… 

esse seu pós-doc, que eu acho que é uma pegada muito nova, 

muito legal. O cinema da pandemônia… Mas eu entendo sua 

professora, ela acha que tem que ser um… Pandemônio é um 

conceito meio caótico e a universidade não está pronta para 

receber isso. Mas quando eu chamo de pandemônia é porque 

na verdade… Eu vou explicar para você… É o caos que nos 

cerca que antecede a pandemia. Nós já vínhamos descendo a 

ladeira antes da pandemia. Você já tinha milhares de mortos 

tentando fugir da fome e da guerra na África, nos países árabes, 

que morriam naquela travessia rumo a Europa. Você tinha as 

lutas na Europa, o racismo contra os mulçumanos e, ao mesmo 
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tempo, a necessidade de acolher, então havia um caos. A eleição 

do Trump nos Estados Unidos e do Bolsonaro no Brasil foi 

jogando a gente num mundo que estava muito difícil de coexistir. 

A coisa piorou quando apareceu esse vírus truculento que mata 

toda a humanidade. Eu não sei se você leu o texto que eu fiz para 

a 6ª reunião do Estados Gerais da Cultura em que eu digo que 

o ser humano inventou o tungstênio, que é uma bomba atômica 

capaz de matar todos os seres vivos numa região e deixar todos 

os bens materiais inteiros, é a forma que você tem de ocupar a 

área do inimigo. Roubar, saquear. Só matando seres vivos, sem 

destruir patrimônio. E aí, veio a natureza e se vingou. Criou 

uma arma mais letal ainda e que só mata o ser humano. É a 

vingança da natureza por conta de tanta destruição. Para mim, 

essa é a pandemonia em que a gente está existindo. E eu tô 

trancado em casa desde março… Quando fiz exatamente 70 

anos, no dia 12 de março… No dia 14 fiquei trancado em casa e 

estou até hoje. A minha forma criativa de reagir é fazer cinema 

por videoconferência e cinema por WhatsApp. Essas duas fotos 

que te mandei, foi uma palestra que eu participei no Barão de 

Itararé, que é um grupo de jornalistas. Um dos caras que estava 

presente fez um curso, me fotografou, me mandou essas fotos e 

por coincidência nós nunca conversamos sobre o Cine-Zap, e ele 
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me falou que estava fazendo Arte-Zap. Eu achei que tinha a ver 

com o teu trabalho, mandei então para você. Vamos conversar. 

Trocar ideias. Amanhã te digo qual a hora boa de 6a feira, e aí, a 

gente conversa, tá bom? Beijo bem grande e tudo de bom.

23 de setembro de 2020 - 17:28

Amanhã a gente marca… Mas eu posso ir te mandando algumas 

coisas aqui por áudio também. E aí você vai escarafunchando 

e você também pode me fazer algumas perguntas por aqui e a 

gente vai fechando. O que você precisar. A dúvida que você tiver 

é só me perguntar que eu te respondo com o maior prazer.

23 de setembro de 2020 - 17:47

Zap como linguagem. O Zap como busca e pesquisa acadêmica. 

Olha que luxo! Beijo grande.

12 de novembro de 2020 - 23:22

Trabalhando como um louco. Tô louco, louco, louco, louco… 

Trabalhando.

12 de novembro de 2020 - 9:53

Aqui tá complicado. Tô trabalhando em quatro filmes. Fazendo 
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a curadoria de um festival e organizando Estados Gerais da 

Cultura. Tô louco. Beijo grande. Bom dia.

19 de novembro de 2020 - 9:27

Vamos tomar esse café em breve a cores. As coisas estão se 

ajustando agora. Selecionamos os filmes para o festival. Boa 

seleção. Agora estamos montando as mesas… E aí eu te digo?

04 de janeiro de 2021 - 10:39

Tudo a gente não consegue na vida. Tudo não dá. Então quando 

eu vivo uma situação dessas, eu passo em cima como um trator. 

Você procura uma pessoa com todo afeto, tento estabelecer  pontes 

e a pessoa te ignora. Você diz: “Tá bom. Não era para ser.”. Eu 

vivo isso todos os dias. Olham meus filmes, acham maravilhosos, 

grandes entrevistas… E se a gente for listar as entrevistas que 

não consegui fazer? As pessoas que não atenderam o telefone? 

Que não responderam às minhas mensagens? Que ignoraram, 

que disseram não? Não há por nada… Vou continuar existindo. 

Vá em frente. Beijo bem grande. Tudo de bom.

04 de janeiro de 2021 - 18:32

Legal essa tua caminhada. Gostei. Apresentar o criador atrás da 
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criatura. É muito bom. As pessoas não olham para o autor. Elas 

olham para o documentário e acham que é uma verdade em si, 

uma realidade em si. E, na verdade, tudo na vida é construção. 

Então, eu acho que você tem razão. Tá num caminho muito 

bom para fazer um trabalho legal. E essa coisa dos filmes que eu 

não fiz… A Silvia Oroz já tentou fazer uma série de livros assim, 

acho que ela parou no cubano, que fez Morangos e Chocolates e 

tentou fazer um com Cacá Diegues, mas não conseguiu. É difícil 

você falar dos filmes que você não fez e considerar parte da obra. 

Eu posso falar de entrevistas que não consegui, mas elas fazem 

parte da não-obra. Da obra incompleta, na medida em que 

você não conseguiu aquelas entrevistas. Essas pessoas também 

deixam de acontecer por não estarem dentro dessa obra. É uma 

discussão legal sobre documentário. Põe isso daí no seu pós-doc 

que vai dar samba. Beijo grande.

13 de janeiro de 2021 - 9:54

Meu arquivo fílmico… os filmes históricos, os rolinhos… o 

acervo está fechado, porque toda a Caliban está trabalhando de 

forma virtual. Eu tenho muita memória que eu gravei. Hoje, no 

meu arquivo, a parte mais importante talvez seja a que eu venho 

fazendo de alguns anos para cá, do que a anterior a isso. Porque 
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a anterior tem filmes históricos muito importantes dos anos 50, 

anos 60 e tal. Mas eu tenho uma memória de entrevistas que está 

uma loucura. Desde o Ken Loach que eu já fiz duas vezes no ano 

passado. Eu fiz uma particular, privada, sobre o espírito de 45 e 

aquela que foi para o Festival de Brasília. Eu tenho Costa-Gavras 

(Konstantinos Gavras). Eu tenho Zé Celso (José Celso Martinez 

Corrêa). Eu tenho todo um acervo completo das entrevistas que 

eu fiz com o Glauber. Com isso eu fiz Alma Imoral. Fiz Sonhos 

Interrompidos. É um acervo riquíssimo. Desse tem alguma 

coisa disponível, porque antes de entrarmos na virtualidade, 

as pessoas que trabalham comigo levaram para casa e estão 

protegidas em HDs, mas tem os originais que estão todos lá (na 

produtora). E tem muita coisa que eu estou fazendo agora, são 

três filmes. Então, existe um acervo maravilhoso. Existem fotos, 

anotações… Eu posso te mandar algumas. Tem anotações boas. 

Vou te mandar algumas coisas para você trabalhar. Inclusive, eu 

tenho dois textos, calhamaços, que eu tô atualizando e escrevendo 

agora que vou compartilhar com você. Vão servir como base… 

Vou te mandar rascunhos, coisas com erros de português, de 

digitação, de pontuação, mas vão te servir como base para poder 

trabalhar.

13 de janeiro de 2021 - 10:30
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Mandei um bando de filé-mignon por e-mail. Você está lá com 

o rascunho dos textos que tenho escrito… Tem lá o que eu fiz 

para Nas Asas da Pan Am. Você tem o rascunho do Utopia 

e Barbárie. Você tem dois textos recentes que fiz para um livro 

de cinema e educação. Você recebeu umas quatro… cinco coisas 

agora. Teu pós-doc está quase pronto. Beijo grande querida. 

Bom dia.

14 de janeiro de 2021 - 14:47

O trabalho está pronto. Tá aí mais uma fonte para teu pós-doc. 

Beijo grande.

18 de janeiro de 2021 - 7:57

Foi muito lindo ontem. Adorei. Estados Gerais da Cultura 

deram uma virada ontem. Foi lindo. E aí, hoje eu posso. Vamos 

conversar hoje de tarde?

22 de janeiro de 2021 - 14:06

Mandei o Manifesto Zap por e-mail.

26 de janeiro de 2021 - 11:14

Fica calma, vai dar tudo certo. Você vai fazer um belíssimo 
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trabalho. Belíssimo. Segura. Tranquila. Exultante com sua 

qualidade. Não quero nada menos que o trabalho que você fez 

no seu doutorado. Não quero nem um pontinho a menos. Não 

quero explicação, porque, não sei o quê… É a chance de em 

nossas vidas termos um trabalho decente. Beijo bem grande.

28 de janeiro de 2021 - 11:16

Foi o Chris Marker que disse que não existirão filmes de guerra 

enquanto não houver o cheiro no cinema. Nós do Estados Gerais 

da Cultura encontramos um grupo de teatro de cegos e para 

cegos. Mas eles não podem fazer por videoconferência, porque 

o teatro para cegos inclui o tátil e o odor. Então não dá para 

fazer por videoconferência. Mas me deu a ideia de discutir a ideia 

dentro do filme. Vai ser um filme de discussão de estéticas. Ética 

sempre.

9 de fevereiro de 2021 - 17:34

Vamos fazer um trabalho bonito. Eu gostei daquela tua ideia. 

Fazer uma exposição com objetos. Eu acho que podemos fazer 

virtual ou por fotografia, melhor que presencial. Essa pandemia 

me contagiou com síndrome de João Gilberto, quero ficar mais 

tempo trancado sozinho, não aguento muito mais a humanidade. 
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10 de fevereiro de 2021 - 11:07

Saio dessa academia sem nenhuma saudade, Fabiola. Eu sei 

que ela é necessária até para sustento, para as pessoas viverem, 

fazerem trabalhos, terem visibilidade; eu entendo. Mas eu não 

tenho nenhuma saudade por conta dessas pequenezas. Foi muito 

feio. Procura em artigo nesta revista (DOC on-line) assinado por 

Adriana Braga. É uma entrevista comigo. Aí dá uma olhada no 

teor da entrevista. Todo o trabalho foi feito por mim. Ela não 

adicionou uma linha. Ela não viu um filme, ela não sabe do 

assunto. Beijo grande.

18 de fevereiro de 2021 - 15:13

São 150 anos da Comuna de Paris. Vamos brindar e comemorar 

juntos. Depois vamos construir histórias por videoconferência. 

Beijo Grande.

18 de fevereiro de 2021 - 17:34

Fabiola, eu vou te responder falando. Porque primeiro, é meu 

hábito, segundo, é mais cômodo e terceiro, você pode repassar 

para suas companheiras do Instituto Angelim. Eu entrei, vi 

algumas falas de jovens que querem aprender tecnologia. Vi a fala 

da Mirlene apresentando o instituto. Achei muito interessante esse 
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trabalho, muito bonito. Te faço uma primeira pergunta. Vocês só 

trabalham com mulheres? Já que vocês trabalham com arte e 

cultura também… Outros temas podem fazer parte do escopo do 

instituto? Pergunto isso, porque poderíamos estabelecer algum 

tipo de parceria com a Caliban. Temos uma equipe montada, 

uma produtora funcionando com larga experiência. Eu estou 

indo para os meus 53 anos de cinema e meus assistentes estão 

formados e há muitos anos trabalham comigo. Poderíamos 

montar algum tipo de parceria, não só de cursos, mas também de 

filmagens, repasse de tecnologias e etc… Então, vamos conversar.

18 de fevereiro de 2021 - 17:36

Em terceiro lugar, a questão da tecnologia que usamos… Não 

existe nenhum segredo. Da mesma forma que vocês fizeram as 

entrevistas com as jovens, que foram usadas para a divulgação do 

Instituto Angelim, eu faço as minhas entrevistas. Eu abro uma 

sala de Zoom. Eu alugo uma sala de Zoom anualmente. Faço as 

entrevistas. Na verdade, eu centro a entrevista no personagem. 

Se vocês quiserem dá para fazer com dois personagens. Aí tem 

que ter dois operadores de máquinas, mas é uma coisa muito fácil 

de ser feita, não requer nenhum mistério, nenhuma ciência. O 

que é importante é saber criar e produzir.
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Você sabe, arte não tem formulário padrão, arte não se ensina 

na escola. Eu coloquei isso no prefácio do livro de Mario 

Abbade, que terminou seu mestrado e agora está publicando 

sua dissertação. Arte é criação; é invenção. Na verdade, é isso 

que vocês têm que passar para as alunas de vocês. Ensinar muito 

filme, mostrar muitos filmes, muitas linguagens. A tecnologia é a 

parte menos importante e mais fácil nesse momento. Basta uma 

sala de ZOOM, gravação e depois edição. Aí mora o mistério. 

Beijos grandes. Silvio.

18 de fevereiro de 2021 - 18:40

Cantares (Caminante No Hay Camino), uma canção do cantor 

Joan Manuel Serrat, a partir dos versos do poeta espanhol 

Antonio Machado.

21 de fevereiro de 2021 - 9:51

O Zéfiro não está no canal. Os outros que estão no canal, 

é só pegar lá. Mas os últimos não estão. O Zéfiro não está. A 

Arqueologia de um Poeta não está. Acho que o Fio da meada, 

não está. Vou ver quais que não estão, e te mando. Eu te mandei 

um texto agora, que escrevi para o encontro do EGC de hoje. 
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22 de fevereiro de 2021 - 23:21

Sobre o título… contexto pandêmico ou pandemônio… Eu acho 

que deu uma boa explicação na resposta. Na verdade, o contexto 

pandêmico me atrapalhou muito menos do que a pandemônia 

criada por esse governo terraplanista, negacionista, que assumiu 

como estratégia de governo destruir o pensamento, a arte, a 

ciência, a educação e a cultura. Isso é uma coisa proclamada pelo 

presidente eleito, então, eu acho que a pandemônia reflete muito 

mais a realidade do que o contexto pandêmico. O problema ali 

não foi o contexto pandêmico, foi a falta de recursos, a falta de 

incentivo à produção cultural. Aí sim, aliado à pandemia que 

nos manteve trancados em casa e nos obrigou a reagir, utilizando 

a videoconferência como uma forma de entrevista. Se nós não 

estivéssemos sofrendo as restrições... Que estamos sofrendo até 

hoje…. Falei de 2018, e nós estamos em 2021 e continuamos 

sem Ministério da Cultura, a Ancine perseguindo os cineastas, 

a produção está paralisada. Então eu diria que o problema da 

gente não é a pandemia em si, mas a ação governamental. É isso, 

por enquanto. Daqui a pouco vou mandando mais. 

23 de fevereiro de 2021 - 8:32

É sempre bom aprender. Vamos lá. Depois eu pensei… que 
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coisa restritiva… Contexto pandêmico. Na verdade, está tudo 

ligado. A tecnologia usada na pandemia realmente é forçada 

pela impossibilidade de sair de casa, mas se nós estivéssemos com 

o cinema funcionando melhor e com mais recursos, estaríamos 

usando outras tecnologias capazes de superar a crise. É isso. Beijo 

grande. Bom dia.

23 de fevereiro de 2021 - 9:21

O que eu te mandei foi uma colagem de boas noites. Olha o 

vozerio de Boas noites. Você pode fazer colagens incríveis com 

essas fitinhas do WhatsApp. É uma loucura.

23 de fevereiro de 2021 - 9:41

Em plena pandemônia, minha vida é um canteiro de obras. Além 

de estar fechando quatro projetos, estou começando outros cinco. 

A vida não pode parar. Meu modelo é o Manoel de Oliveira. 

24 de fevereiro de 2021 - 8:07

Estou trabalhando dois novos temas. O homem priápico libidinal 

é o mais criativo, é o primeiro. E o segundo, Memórias inúteis, 

as experiências alheias não servem para nada. Você olha a 

experiência alheia, aí você diz que é igualzinha, é verdade… Mas 
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não acredita, só acredita quando está acontecendo contigo.

24 de fevereiro de 2021 - 8:07

Novo projeto, não sei como, vai ter que ser presencial… Muda a 

história do Brasil. Beijo Grande. 

24 de fevereiro de 2021 - 8:08

Sem vaidades, sem egos, sem delírios… Caiu no meu colo uma 

história muito louca. O cara me procurou, se dispôs a se expor 

e a contar essa história. Eles estão tão a fim de tirar da gaveta 

que vão arranjar o dinheiro para fazer. E vai ter inclusive viagem 

internacional. Estou te falando isso para você contar para a 

Manuela que cada filme é um filme, cada caso é um caso.

24 de fevereiro de 2021 - 8:22

Conheci muito bem a Fayga. Ela era uma pessoa muito querida. 

Participei de debates com ela. Ela tinha o instituto, e tinha uma 

coisa surrealista. Ela pagava as pessoas para debaterem com 

ela. O simples prazer de estar com ela, de ver o trabalho dela 

já era um cachê. Para que pagar? Mas ela fazia questão. Era 

impressionante. Era uma figura organizada, maravilhosa. Uma 

grande artista. Adorei vê-la citando-a. Muito bom. Então é isso. 

Depois te mando o projeto. Peraí… caiu no colo anteontem. 
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Ontem eu trabalhei nele, por isso que eu estava enrolado. E 

aí, quando acabei, à noite, eu resolvi fazer as correções para a 

Fabiola, mas ontem foi um dia muito intenso por isso.

24 de fevereiro de 2021 - 8:22

Sempre digo que arte não se responde em formulário padrão. 

Cada obra de arte é diferente da anterior, mesmo que ela esteja 

sendo construída no mesmo processo, pelo mesmo artista. Mas 

cada filme é uma realidade em si, cada sequência, cada cena tem 

uma solução diferente da anterior, e se você buscar um método ou 

princípio geral, você não vai entender nem a arte, nem o artista, 

nem o resultado, nem a criação. Arte não responde a formulário 

padrão.

24 de fevereiro de 2021 - 8:26

O Josué de Castro saudava as esquinas da vida. E dizia: “Esquinas 

da vida produzem o acaso dos grandes encontros.”. Essa frase tem 

fonte, pode citar, ex-prefeito de Recife, Pelópidas Silveira. Ele foi 

prefeito no mesmo momento que Miguel Arraes foi governador 

nos anos 60, e igualmente foi cassado em 64. Era um gozador, 

um brincalhão. Um leitor atento de Eça de Queirós. Figura 

maravilhosa. Quando ele falou de Josué, ele contou essa história.
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Prefiro ler no seu livro, que será em papel, eletrônico, virtual. 

Eu gosto de coisas completas. Eu não gosto do pensador do 

Instagram. Quando eu preciso citar uma poesia, eu vou direto 

no autor. Cada dia está mais difícil, porque o Google está 

fragmentando as informações. Os direitos autorais não deixam 

você copiar a poesia… Eu não gosto do pensador que pinça 

uma frase, que tira do contexto, e você não sabe. Eu te contei a 

história do por que dessa frase, quando e de quem. Isso tudo é tão 

importante quanto a frase. Beijo Grande. Bom dia.

24 de fevereiro de 2021 - 8:38

Gostei dessa ideia do mapa de afinidades. É uma pegada diferente. 

Gostei. Manda brasa. Não deixe o diploma te atrapalhar, faça o 

melhor livro, isso é o importante. Não deixe que te obriguem a 

tropeçar nas próprias pernas. A academia é castradora. Voa… 

Voa… Que nem o Boaventura de Sousa Santos que está fazendo 

rap, manda brasa.

(...)
VIVEMOS SEPARADOS NO MESMO QUINTAL
UMA LINHA ABISSAL
E A DIVISÃO ELA É TÃO DESIGUAL
UMA LINHA ABISSAL
NÃO QUERO ACHAR NORMAL
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ESSA LINHA ABISSAL

24 de fevereiro de 2021 - 8:43

Estou escrevendo um trabalho O homem priápico. Todos 

os meus heróis são priápicos. Martin Luther King, Salvador 

Allende, Marighella, Jango, JK, Milton Santos, Castro Alves. 

Só o priapismo salva a humanidade. Gasta-se energia vital em 

prazer e não em guerra. “Faça amor, não faça guerra.” É uma 

declaração do clássico princípio priápico. Beijo grande. Bom dia. 

28 de fevereiro de 2021 - 9:46

Vamos poder juntar algumas coisas. Nós não estamos mais no 

início do século XX, quando uma fotografia tinha um papel 

fundamental. Hoje em dia as coisas acontecem numa velocidade 

impressionante. Eu tenho fotos em casa durante a pandemia que 

você poderá fazer montagens. Tenho cadernos, rascunhos… 

Tenho pensamentos. Os últimos que eu fiz, te mandei. Mas tudo 

por computador. Você bem sabe, em 2011, perdi a sensibilidade 

das mãos, então eu não escrevo há muitos anos. Não tenho 

mais texto escrito com aquelas garatujas bonitas, que ilustram 

os cadernos… Tenho até 2011. Depois desse ano, tudo por 

computador. Mas se você fosse exigir isso de Stephen Hawkings, 

você não faria um filme sobre ele. Vamos nos falando. Eu gosto 

dessa sua ideia (narrativa com imagens). Eu sempre tive essa 
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ideia. Nós podemos substituir por recortes de imprensa, tenho 

muita coisa publicada, muitas fotografias, que dará para você 

usar. Eu até comprei uma máquina para escanear esse material, 

mas acho que você vai ter que passar um tempo aqui, porque é 

muita coisa. Tá bom. Bom dia.

3 de março de 2021 - 19:11

Fabiola, obrigado. Eu estava entrevistando Cândido Mendes, por 

isso que não te respondi de imediato.

4 de março de 2021 - 16:58

Acabei de fazer uma entrevista com uma artista de rua com pais 

moradores de rua. Ela foi criada numa favela, aqui no Rio, Del 

Castilho, e agora está morando em Pernambuco. Isso é vida 

dura. Isso é a triste realidade. Beijo Grande. 

4 de março de 2021 - 17:08

Ela faz uns trabalhos tão bonitos com o pessoal do Complexo da 

Penha, da Rocinha. Essa mulher, eu peguei para o Arte Urbana. 

Ela é cantora de metrô. Aí, ela contou a vida dela… Eu não 

tenho o que reclamar, tenho que dar graças a Deus. É isso amiga, 

vamos lutando. Beijo bem grande…
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5 de março de 2021 - 16:55

Resistir ao genocida! O genocida ontem falou parem de MI 

MI MI. Parem de lamento. Hoje no Libération da França saiu: 

“Bolsonaro proíbe o povo de gemer”. É a nossa luta… Tô 

fazendo um manifesto em defesa da humanidade, uma carta à 

humanidade. Vamos juntos nessa luta, companheira.

5 de março de 2021 - 16:56

Agora de Portugal… Boaventura de Sousa Santos. Entra nessa 

praia que é boa.

7 de março de 2021 - 13:56

Mais uma para os seus escritos. Eu fiz em 1981 um filme para os 

Trapalhões. O mundo mágico dos Trapalhões. E o crítico 

que escrevia no Jornal JB era um cara muito embolado, e me deu 

uma puta porrada. Que naquela época, imagina! O cara que fez 

os Anos JK, um filme extremamente político, fazendo um filme 

sobre os Trapalhões. Eu tenho uma amiga muito querida, que é 

minha amiga até hoje, Flora Sussekind, que escrevia no mesmo 

jornal sobre teatro infantil. Ela teve a gentileza de ver meu filme 

e fez a crítica, não era a área dela, mas ela fez em defesa do 

amigo. E ela escreveu que eu tinha feito os filmes dos Trapalhões 
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da mesma forma que uma criança desmonta um brinquedo para 

saber como funciona por dentro. Bonito isso, né? Eu tenho essa 

curiosidade infantil. Eu gosto de saber como funcionam as coisas 

e as pessoas. Beijo Grande.

7 de março de 2021 - 13:57

Penso o cinema como uma extensão da minha vida, ou a minha 

vida é uma extensão do cinema… Eu funciono assim.

10 de março de 2021 - 16:13

Memória é tudo. Memória é futuro. Beijo.

11 de março de 2021 - 12:32

O caos como método… Você vai ter uma pesquisa para fazer no 

Deleuze, no Guattari e no Glauber Rocha. Deixa eu te mandar 

aqui, Estética do Sonho…

Pega esse texto do Glauber, também. Com uma ressalva: eu 

nunca tinha lido, mas fala da estética do sonho.

11 de março de 2021 - 12:34

Eu não li todos esses filósofos, mas os professores-doutores 

adoram. Vale para o pós-doc. Coloca como citação sua. Beijo. 
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11 de março de 2021 - 12:41

É, eu também. O meu bode com a universidade é que as pessoas 

pararam de ver filmes para ler Deleuze. Criaram um antagonismo 

desnecessário. Mas como eu já conversei com alguns cineastas 

que citaram Deleuze, de repente, é interessante. Esse cara que me 

mandou esses textos e a própria Estética do Sonho do Glauber, 

essa citação de Deleuze e Guattari é o Vladimir Santafé, que 

trabalha comigo no Estados Gerais da Cultura e está montando 

um filme comigo. É uma relação muito interessante, porque ele é 

doutor e professor de Filosofia. Ele tem uns debates pela internet, 

chamado Linha de Fuga. É um agitador cultural também… 

E com formação acadêmica, uma formação muito rica, muito 

interessante, por isso que te mandei, tá bom? Beijão.

12 de março de 2021 - 16:55

Pandemia e pandemônio todos juntos e misturados. Expandindo 

os territórios com os indígenas. Olha que beleza, a luta se amplia, 

se estende.

E olha que essa questão de pandemia e pandemônio não fui 

eu que puxei o assunto, foi ele (Paulo “Galo”) que falou. Beijo 

grande.
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14 de março de 2021 - 23:12

A próxima bandeira é criar um banco de ciências e humanidade. 

Vamos concentrar e distribuir as vacinas contra o coronavírus 

de uma maneira democrática, para que todos tenham acesso 

à vacina. Os que compraram em excesso depois vão sendo 

reembolsados pelos que precisam. Não tem sentido ficarem 

milhões de doses guardadas, enquanto tem gente morrendo de 

coronavírus. Vamos democratizar o acesso às vacinas. 

18 de março de 2021 - 10:54

Dom Mauro Morelli. Com quem estou fazendo um trabalho. 

Vamos reescrever a civilização. Olha que beleza. Pode colocar 

aí na sua pesquisa que eu estou fazendo um trabalho com Dom 

Mauro Morelli, de repensar e reescrever a civilização com 

palavras e imagens. Trabalho imagético. É o próximo…

20 de março de 2021 - 11:19

Lindo esse filme (Nas Asas da Pan Am). Lindo. Tem uma 

versão que tem as fotografias da festa de aniversário. 

20 de março de 2021 - 11:29

É essa daí. Pode ver tudo, mas vai direto para o final, porque essa 
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versão termina com a estética da pandemônia. Falo da minha 

vida na pandemia e do cinema que eu estou fazendo hoje. Essa 

é fundamental. Ela contempla seu trabalho. Manuela vai amar. 

Beijo grande!

20 de março de 2021 - 11:30

Não deixe de ver essa última não. Depois que o filme acaba, eu 

falo da pandemia, do trancamento em casa. Está cheio de fotos. 

Está tudo aí.

23 de março de 2021 - 14:23

Essa invenção é revolucionária. O cinema por videoconferência 

é revolucionário. Ainda mais quando a pessoa usa o celular para 

mostrar o ambiente que está vivendo, o habitat; é maravilhoso.

23 de março de 2021 - 14:24

Valdimir (Carvalho) é meu primeiro guru. Foi o primeiro cineasta 

que eu conheci pessoalmente em 68, que me disse: “Vamô, 

menino! Vamô, lá pro sertão filmar”. E aí eu virei documentarista.

23 de março de 2021 - 14:26

Não tem teoria do cinema… Tem práxis… Sou da práxis…
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25 de março de 2021 - 10:16

Sim, vai ficar tudo gravado. Hoje em dia, tudo fica gravado. Nada 

mais é oculto. As pessoas perderam os bloqueios e as barreiras. 

Hoje tudo fica gravado.

30 de março de 2021 - 8:46

Essa é minha luta com a memória. A memória é isso, ela apaga, 

ela esconde, ela oculta, ela revela, ela te solta num bom momento, 

num mal momento. A luta com a memória é permanente.

30 de março de 2021 - 8:48

Eu estou trabalhando agora os outros extratos da memória. 

O que eu quero revelar e o que eu não quero revelar. É muito 

interessante este combate. Estou vivendo ele.

30 de março de 2021 - 8:49

Acabei de batizar o que está acontecendo comigo. Amnésia 

eletrônica. Alzheimer-zap. Que tal? Ou Zap-Alzheimer?

03 de abril de 2021 - 12:25

A produção humana é impossível de você exibir tudo. Para 

pensar agora, nesse segundo, quantos filmes estão sendo feitos, 
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produzidos? Quantas fotografias estão sendo clicadas? Quantas 

estéticas estão sendo criadas, nesse segundo, agora? Há milhões 

de crianças sendo fotografadas pelos pais, cada uma com uma 

luz diferente, um enquadramento diferente. Isso tudo é criação 

humana. Isso tudo é impossível de você exibir e assistir. Então, na 

verdade, nós temos que escarafunchar. Vamos criar a estética dos 

escarafunchos.

12 de abril de 2021 - 13:53

Acho ótima a ideia. Vou levar para Estados Gerais da Cultural. 

Acho que eles vão aprovar na hora. E estou levando para o filme 

A bolsa ou a vida. É um contato muito interessante. Na semana 

passada, eu fiz para A bolsa ou a vida uma entrevista com a 

Profa. Deisy Ventura, não sei se ela está dentro desse memorial 

(Memorial da Pandemia), mas ela que denunciou a política 

necrófila do governo. Ela que fez a pesquisa que Eliane Brum 

publicou. E este memorial tem tudo a ver. Vou levar tanto para A 

bolsa ou a vida quanto para Estados Gerais da Cultura. 

12 de abril de 2021 - 17:19

Vou fazer agora um filme sobre sonhos com meu parceiro, hoje 

com 81 anos. Ele fez comigo Os Anos JK, em 1980. 41 anos 
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atrás. Ele tinha 39 e eu 29 anos.

05 de maio de 2021 - 13:45

Terceiro cine-zap. Estética da pandemônia. Tudo por Whatsapp. 

06 de maio de 2021 - 13:45

Como disse Chris Marker, “a fotografia é a caça dos anjos”. A 

gente mira, vê e clique. Ao invés de produzir um morto, produz o 

imortal. E hoje vou encerrar a minha experiência com mais dois. 

Estou fazendo cinco zaps. E vou fazer o último, para encerrar, 

fugindo da pandemia pela janela. Consegui umas fotografias de 

uma pessoa, saltando de paraquedas. Colocarei como se fosse eu.

06 de maio de 2021 - 17:49

Participei na semana passada de um debate com historiadores. 

Eles recuperam essa frase do Marc Ferro: “O filme fala muito 

mais sobre o momento que ele é produzido do que o personagem 

que ele aborda”.

06 de maio de 2021 - 17:54

Os episódios de Arte Urbana são várias viagens. E algumas 

entrevistas bem tristes, porque foram logo depois da pandemia. 
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Com fala de gente que vive de recitar no metrô, e estava trancafiado 

em casa e ele iria começar a pedir o auxílio emergencial. 

09 de maio de 2021 - 14:45

O Glauber não acreditava em roteiro. Ele fazia roteiro para 

vender filme. 

14 de maio de 2021 - 13:58

Eu acho que o teaser dá uma ideia do trabalho. Tem vários filmes 

aí. Tem três filmes. Todos de arte, tipos de filmagem. Eu acho que 

essa pluralidade abarcativa é fundamental.

14 de maio de 2021 - 19:46

Eu estou migrando para o cine-jornal-zap. Vou fazer com duas 

pessoas. Um cine-jornal como os de antigamente, que tinham 

dez minutos e tinham várias notícias.

23 de maio de 2021 - 12:35

Agora resolvi fazer um trabalho sobre a gênesis do racismo. Vou 

fazer um filme sobre a África. Vou diretamente às raízes.
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23 de maio de 2021 - 13:16

Vai ser um filme sensacional. Vou trabalhar com as diferenças 

étnicas que permitiram e incentivaram a escravidão do adversário. 

Começa com Thomas Moore, com Utopia. Em regime perfeito 

no interior da sociedade, mas que permite escravizar o inimigo, 

o vizinho, o derrotado. Estou cada dia melhor, mais maduro. Na 

vida que não para de pulsar.

23 de maio de 2021 - 13:35

Documentário é sempre surpreendente, o documentarista mais 

ainda.

23 de maio de 2021 - 7:35

Estou fazendo uma reflexão sobre o homem priápico e a mulher 

orgásmica. Só eles mudarão o mundo…

23 de maio de 2021 - 7:55

Te escolhi para biógrafa. Não sei o porquê. Mandei este texto de 

manhã para o Boaventura e ele me respondeu em cinco minutos. 

Olha só.
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23 de junho de 2021 - 11:44

Chico Mário está bombando. Ele está em três festivais: em 

Santos, no In-edit, ao mesmo tempo, e acabou de ser convidado 

para o Miami Film Festival.

Está bombando.

23 de junho de 2021 - 11:45

Tem até o nome do capítulo: bombando na pandemia.

30 de junho de 2021 - 11:00

Eu tenho uma dívida com as mulheres. Eu tenho poucos 

personagens femininos. Quero trabalhar isso.

05 de julho de 2021 - 11:57

Mas a professora se curvou à academia e transformou 

pandemônios em pandêmicos. Conta para eles que filmar em 

tempos pandêmicos outros fizeram. Manter uma produtora com 

sete pessoas fixas trabalhando, mais vários freelancers fazendo 

cinco filmes com as fontes de financiamento asfixiadas por uma 

política ferozmente anti-cultural… Explica a eles que pandemia, 

resolvemos com tecnologia e home office. Perseguição ideológica, 

resolvemos com garra, da mesma forma que fiz Os Anos JK 
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em plena ditadura com AI-V. Jango era ditadura e esta série é de 

pandemônios. Se você não falar daqui, alguém fará.

15 de julho de 2021 - 10:27

O filme do SINPRO está em produção. E o filme do SUS está 

pronto; só preciso dar uns tratamentos.

15 de julho de 2021 - 10:28

Quentinho, saindo do forno. Por favor, sigilo absoluto. Essa 

é a cópia que vai passar dia 19 para os arquitetos - Congresso 

Mundial de Arquitetura.

Vai ser uma pré-estreia.

15 de julho de 2021 - 11:52

Gente! Como eu estou aliviado com o fim do filme. Nem acredito! 

Hoje eu sou outro homem. Como eu andei tenso por esses dias. 

Nossa Senhora! Obrigada gente! Que calma...! Estou até me 

sentindo outro…
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Link Cinema de combate em tempos híbridos | Silvio Tendler
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CONSIDERAÇÕES DE CONTINUIDADE

Ainda há muito o que escrever e refletir sobre 

o processo de criação de Silvio Tendler. São camadas e 

camadas a serem acessadas. Labirintos que nos convidam 

a nos perder, para assim termos novas experiências ao 

acessarmos sua filmografia. A cada troca de mensagens 

por Whatsapp ou por e-mail ou a cada live realizada, Silvio 

Tendler revela, aos poucos, seus projetos. São projetos e 

mais projetos. Ainda há muito o que dizer.

Este livro tem um recorte temporal e um objetivo 

bem definidos: apresentar reflexões acerca do processo 

de criação tendleriano durante a pandemia do Covid-19, 

melhor dizendo, durante o pandemônio brasileiro, pois, 

para além do problema sanitário, o Brasil sofre um problema 
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humanitário. Essa não foi uma tarefa simples, pois Silvio 

Tendler é intenso e na mesma intensidade produz seus 

filmes. Está profundamente ligado ao contexto brasileiro, 

e assim relaciona-se com o mundo, comprometido com o 

ideal social, com a utopia. O cinema é a sua língua, e é por 

meio dela que se comunica com o mundo.

Sendo múltiplo, atua em diferentes frentes: agitador 

cultural, cineclubista, curador, cineasta… Como gosta de 

dizer: um “aglutinador” de pessoas. Este livro não poderia 

ser diferente em forma e conteúdo. Suas partes/capítulos 

articulam-se entre si, textos e imagens possibilitam leituras 

atravessadas, que procuram apresentar em sua forma, 

o processo de criação, onde se articula o conceito de 

montagem, tanto aplicado às artes quanto ao cinema, e por 

que não, à estrutura deste livro.

A relação tecida entre o fazer artístico e a dificuldade 

encontrada no contexto, não é nenhuma novidade. Todo 

artista precisa lidar com seu espaço e tempo - com limitações 

tecnológicas e com censura -, com maior ou menor 

intensidade. Todos esses elementos interferem no resultado 

de uma obra, e o artista não consegue ficar indiferente a 

essas influências. Na mesma medida, o inverso também é 
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verdade: a obra de arte também consegue alterar o meio 

em que está inserida.

As capacitações para trabalhar bem com a resistência 
são, em suma, reconfigurar o problema em outros 
termos, reajustar o próprio comportamento se ele 
persistir por mais tempo que o esperado e identificar 
-se com seu elemento mais indulgente.1

Dos filmes realizados, aos sonhados. Das facilidades 

tecnológicas do século XXI, às dificuldades políticas. A 

falta de incentivo financeiro público e privado fazem a 

produção cinematográfica parar. A pandemia do Covid-19 

só fez agravar a crise social causada pelo (des)governo 

de Jair Bolsonaro, que persegue a cultura, “mata” seus 

artistas e queima suas instituições culturais. Sofremos as 

consequências de um processo equivocado de votação para 

eleição de nossos representantes nas diferentes instâncias de 

governo. A tragédia já estava anunciada. E o preço é alto.

No entanto, a arte resiste. Da maneira que está 

sendo possível! E como? Trabalhos colaborativos, redes 

e conexões, a internet torna-se ferramenta, meio e fim. 

O artista reinventa-se. Muitas perguntas ainda estão 

1   SENNETT, Richard. O artífice. Trad. de Clóvis Marques. Rio de 
Janeiro: Record, 2009, p. 247.
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sem respostas sobre a real abrangência dos impactos 

do pandemônio sobre a cultura brasileira. Talvez Silvio 

Tendler seja uma exceção. Não parou de trabalhar, e 

não pretende parar tão cedo.2

Como seus mestres e antecessores, tomou a 

“nova” tecnologia sem nenhum preconceito e continuou 

a dar forma à voz que não pode calar. Se por um lado a 

videoconferência oferece uma imagem precária, ela torna-

se a ferramenta da pandemia, propondo diálogos entre 

diversas áreas, expandindo, por irônico que seja, a produção 

cinematográfica para além de seus dogmas e limites. Para o 

povo, com o povo e pelo povo.

Na pesquisa apresentada neste livro, busca-se trazer 

uma diversidade de registros, que falam de um vasto campo 

de experimentação. São textos, áudios, imagens, filmes e 

entrevistas que apresentam um (recorte do) panorama do 

processo de criação tendleriano entre 2020 e 2021. Assim, 

ao traçar uma possível teoria de cineasta, ocupo tanto o lugar 

de artista-teórica, quanto de espectadora dos conteúdos 

produzidos e exibidos por Silvio Tendler e sua produtora – a 

Caliban. Essa recepção deve ser vista e entendida como um 

2   Link Conde entrevista | Silvio Tendler.
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modo de apropriação que, além de transformar os objetos 

culturais recebidos, os reformula. Cada um deles traz 

sentidos diferentes para pessoas diferentes, dependendo de 

como ele é  interpretado e das ferramentas interpretativas 

de quem o lê.

O papel do cinema na sociedade é múltiplo: possui 

uma inegável função social e cultural – instrumento 

para a materialização de ideologias e veículo de 

sensações, emoções e sentimentos.3 Para abranger 

esta multiplicidade de significados produz signos - estéticos 

e comunicacionais - híbridos. O trânsito entre estas formas 

de expressão constitui um complexo sistema intersemiótico, 

que faz parte da própria natureza do meio. A imagem 

cinematográfica constitui-se assim num meio de expressão 

singular, baseado em conceitos determinados e se organiza 

a partir de um complexo sistema de códigos.

Certamente, não vamos fingir uma nova infância, 
esquecendo que somos adultos, ou colocar-nos fora 
de nossa época. Nem tampouco vamos abrir mão 
dos conhecimentos e das conquistas da tecnologia 
moderna. Não faria sentido algum. Mas a tecnologia, 
como acervo cultural, poderia - e deveria - ser 
usada numa visão mais humanista do viver. Para tal 

3   Link Estação Sabiá | Silvio Tendler.
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discernimento, o primeiro passo seria tentar resgatar 
nossa sensibilidade. Só através de nosso ser sensível 
poderemos falar uns com os outros de igual para 
igual. Só assim seria possível encontrarmos critérios 
e formas de realização individual, e também de 
convívio coletivo, diferentes daqueles propostos pelos 
padrões agressivos da sociedade de consumo.4

A vida como obra, a obra como vida. Em nenhum 

outro momento a fé na arte foi tão forte. Ela salva por mais 

que as pessoas não reconheçam. Filmes, séries, podcasts 

- tudo na palma da mão. Youtube, Vimeo, Videocamp… 

Streaming como alternativa para acessar o mundo. Que 

mundo? Tudo está sujeito ao mercado, mas há quem o 

subverta e compreenda numa dimensão expandida a 

potência dos objetos culturais. Vamos sobreviver. O homem 

criativo vencerá!

Com arte, ciência e paciência mudaremos o mundo.5

4   OSTROWER, Fayga. Acasos e criação artística. Campinas: 
Editora UNICAMP, 2013, p. 173.
5    Máxima do Estados Gerais da Cultura.

354 SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
P A N D E M Ô N I O



CONSIDERAÇÕES DE CONTINUIDADE 355



biblio/filmografia

Livros escritos pelo cineasta

TENDLER, Silvio; DIAS, Maurício. Jango – Como, quando 
e porque se depõe um presidente. Porto Alegre: L&PM 
Editores, 1984. 
TENDLER, Silvio. Quatro Baianos Porretas: Castro Alves, 
Carlos Marighela, Glauber Rocha e Milton Santos.Rio de 
Janeiro: Ed. PUC; Rio: Garamond, 2011.

Livros  e filmes sobre Silvio Tendler

BROOKEY, Marcia Paterman. História e utopia: o cinema de 
Silvio Tendler. Rio de Janeiro: Editora Multifoco, 2010.
MEIHY, José Carlos Sebe Bom. Silvio Tendler: Catálogo (in)
disciplinado. Rio de Janeiro: Lacre, 2020.

 A ARTE do renascimento.  Direção de Noilton Nunes 
(1947). Brasil, 2013 (72 min.)

356 SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
P A N D E M Ô N I O



Filmografia tendleriana1

ENTREVISTA COM JOÃO CÂNDIDO
1968 - ?

FANTASIA PARA ATOR E TV
1968 - 10 min.

LA CULTURA POPULAR VÁ!
1973

LA SPIRALE
1975 - 145 min.

OS ANOS JK - UMA TRAJETÓRIA POLÍTICA
1980 - 110 min.

O MÁGICO MUNDO DOS TRAPALHÕES
1981 - 88 min.

JANGO - COMO, QUANDO E POR QUE SE DERRUBA UM 
PRESIDENTE
1984 - 114 min.

RONDÔNIA: VIAGEM À TERRA PROMETIDA
1986 - 53 min.

MEMÓRIA DO AÇO
1987 - 41 min.

PROGRAMA NACIONAL DO PCB
1987 - ?

1   Informações transcritas do site Caliban Cinema e Conteúdo e do 
livro Catálogo (in)disciplinado de José Carlos Sebe Bom Meihy.
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PROGRAMA DO PSB
1987 - 60 min.

APRENDER, ENSINAR E TRANSFORMAR
1988 - 34 min.

CAÇADORES DA ALMA I
1988 - 59 min.

CHEGA DE SAUDADE
1988 - 37 min.

A ERA JK - SAUDADES DO BRASIL
1992 - 22 min.

ANOS REBELDES
1992 - 680 min. (total)

NOSSAS CRENÇAS
1992 - 13 min.

50 ANOS - VALE DO RIO DOCE
1992 - 3 min. (total)

VIVER EM CONDOMÍNIO
1993 - 17 min.

JOSUÉ DE CASTRO – CIDADÃO DO MUNDO
1994 - 50 min.

CONCEIÇÃO DAS CRIOULAS: VESTÍGIOS DE QUILOMBO
1996 - 31 min.

ANTONIETA
1997 - 20 min.
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CIDADE CIDADÃ
1998 - 17 min.

CASTRO ALVES - RETRATO FALADO DO POETA
1998 - 70 min.

ENVIRA
1998 - 15 min.

DR. GETÚLIO - ÚLTIMOS MOMENTOS
2000 - 7 min.

BÓSNIA
2000 - 19 min.

RIO REPUBLICANO
2000 - 5 min.

MILTON SANTOS, PENSADOR DO BRASIL
2001 - 97 min.

MARIGHELLA, RETRATO FALADO DO GUERRILHEIRO
2001 - 55 min.

ENTREVISTA COMPLETA DE MILTON SANTOS
2001 - ?

ABRINDO ESPAÇOS
2002 - 15 min.

JK - O MENINO QUE SONHOU UM PAÍS
2002 - 57 min.

PÍLULAS HISTÓRICAS
2002 - 78 min. (total)
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GLAUBER - O FILME, LABIRINTO DO BRASIL
2003 - 98 min. e 40 min.

FRAGMENTOS DO EXÍLIO
2003 - 6 min.

MEMÓRIA, PAZ E INCLUSÃO DIGITAL
2003 - 4 min.

TZEDAKÁ
2003 - 10 min.

PAULO CARNEIRO: ESPELHO E MEMÓRIA
2003 - 38 min.

OSWALDO CRUZ – O MÉDICO DO BRASIL
2003 - 32 min.

AS REDES QUE A UNESCO TECE
2004 - 18 min.

CORRENDO ATRÁS DOS SONHOS
2004 - 19 min.

INSTITUCIONAL IRB
2004 - 6 min.

MILTON SANTOS - POR UMA OUTRA GLOBALIZAÇÃO
2004 - 55 min.

O OLHAR DE CASTRO MAYA
2004 - 12 min.

MEMÓRIA E HISTÓRIA EM UTOPIA E BARBÁRIE
2005 - 55 min.
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ENCONTRO COM MILTON SANTOS: O MUNDO GLOBAL 
VISTO DO LADO DE CÁ
2006 - 89 min.

MEMÓRIAS DO MOVIMENTO ESTUDANTIL – O AFETO QUE 
SE ENCERRA EM NOSSO PEITO JUVENIL
2007 - 103 min.

ERA DAS UTOPIAS
2009 - 132 min. (total)

UTOPIA E BARBÁRIE
2009 - 121 min.

PRETO NO BRANCO, A CENSURA ANTES DA IMPRENSA
2009 - 56 min.

CARTA A ZELITO VIANNA – AO MESTRE COM CARINHO
2010 - 34 min.

GIAP – MEMÓRIAS CENTENÁRIAS DE RESISTÊNCIA
2011 - 16 min.

MATZEIVA, JULIANO
2011 - 5 min.

TANCREDO, A TRAVESSIA
2011 - 104 min.

O VENENO ESTÁ NA MESA
2011 - 49 min.

CAÇADORES DA ALMA II
2012 - 2774 min. (total)
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SUJEITO OCULTO NA ROTA DO GRANDE SERTÃO
2013 - 26 min.

O BRASIL NA TERRA DO MISHA
2013 - 26 min.

MARCHA DAS MARGARIDAS
2013 - 18 min.

AGRICULTURA TAMANHO FAMÍLIA – UMA ALTERNATIVA 
AO AGRONEGÓCIO
2014 - 59 min.

BRASIL MÍSTICO
2014 - 355 min. (total)

J. CARLOS – O CRONISTA DO RIO
2014 - 30 min.

MILITARES DA DEMOCRACIA: OS MILITARES QUE 
DISSERAM NÃO
2014 - 99 min.

PRIVATIZAÇÕES: A DISTOPIA DO CAPITAL
2014 - 56 min.

OS ADVOGADOS CONTRA A DITADURA: POR UMA 
QUESTÃO DE JUSTIÇA
2014 - 130 min.

OS ADVOGADOS CONTRA A DITADURA
2014 - 265 min. (total)

O VENENO ESTÁ NA MESA II
2014 - 70min.
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HÁ MUITAS NOITES NA NOITE
2015 - 211 min.

PARIR É NATURAL
2015 - 26 min.

HAROLDO COSTA – O NOSSO ORFEU
2015 - 26 min.

CASTRO MAYA – CARIOCA DA PERFEIÇÃO
2016 - 15 min.

SONHOS INTERROMPIDOS
2016 - 262 min.

DEDO NA FERIDA
2017 - 91 min.

SONHOS INTERROMPIDOS II
2017 - 86 min.

CAÇADORES DA ALMA III
2017 - 364 min. (total)

BRASIL, TRAVESSIAS
2018 - 338 min. (total)

FERREIRA GULLAR, ARQUEOLOGIA DO POETA
2018 - 103 min.

FIO DA MEADA
2019 - 77 min.

ALMA IMORAL
2019 - 122 min.
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IBIÚNA, PRIMAVERA BRASILEIRA
2019 - 81 min.

SANTIAGO DAS AMÉRICAS OU O OLHO DO TERCEIRO 
MUNDO
2019 - 93 min.

EM BUSCA DE CARLOS ZÉFIRO OU POR TANTO LEITE 
DERRAMADO
2020 - 90 min.

NAS ASAS DA PAN AM
2020 - 110 min.

CHICO MÁRIO - A MELODIA DA LIBERDADE
2020 - 100 min.

A BOLSA OU A VIDA
2021 - 102 min.

ARTE URBANA
2021 - ?

BRIZOLA
Em produção

A SAÚDE TEM CURA
Em produção

364 SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
P A N D E M Ô N I O





CRÉDITO DAS IMAGENS

pp. 38
Cartaz de Aleksander Ródchenko para o filme O Encouraçado 
Potemkin (1925) de Serguei M. Eisenstein

pp. 39
Cartaz do filme Jango (1984)

pp. 42
Retrato de Serguei M. Eisenstein feita por Hermilo Jimenez (1931)

pp. 43
Retrato de Silvio Tendler feita por Antônio de Albuquerque (1980)

pp. 97
Cartaz da 53ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro

pp. 112, 113, 135, 136, 137, 138
Frames do filme Nas Asas da Pan Am (2020)

pp. 198, 199, 201, 202, 203
Frames do film Chico Mário - a melodia da liberdade (2020)

pp. 208, 209, 212, 213, 214, 215, 219
Frames do filme A bolsa ou a vida (2021) 

366 SILVIO TENDLER E O PROCESSO DE CRIAÇÃO NO CONTEXTO PANDÊMICO
P A N D E M Ô N I O



367CRÉDITO DAS IMAGENS







SILV
IO

 T
EN

D
LER

E O
 PRO

C
ESSO

 D
E C

R
IA

Ç
Ã

O
 N

O
 C

O
N

T
EX

TO
 PA

N
D

ÊM
IC

O
FA

BIO
LA

 N
O

TA
R

I
SILV

IO
 T

EN
D

LER

Este livro resulta da pesquisa de pós-doutorado de Fabiola 
Notari desenvolvida na Universidade da Beira Interior 
(UBI), no âmbito da abordagem Teoria de Cineastas, com a 
supervisão de Manuela Penafria.
Escrito a quatro mãos, a pesquisadora e o cineasta Silvio 
Tendler revelam ao leitor camadas do processo de criação 
cinematográfica durante o isolamento social causado pela 
Covid-19, de 2020 e 2021.
Entre palavras e imagens, reflexões e descrições, este livro 
materializa o processo vivido por Silvio Tendler - reinventar-
se a cada dia para (sobre)viver ao novo contexto global (local) 
em diálogo com  as novas tecnologias do mundo digital.

Editora LabCom
www.labcom.ubi.pt
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Visuais (FASM). É co-fundadora e diretora do Instituto Angelim. 
Silvio Tendler cineasta, pesquisador e professor. Recebeu mais de 
sessenta prêmios, dentre eles seis Margaridas de Prata - C.N.B.B e o 
Prêmio Salvador Allende no Festival de Trieste, Itália, pelo conjunto 
da obra. Em 2011, recebeu o Notório Saber da Pontifícia Universidade 
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