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PREFEITURA DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI A  

 
 

Discurso do secretário municipal de Direitos Humano s e Cidadania, Rogério 
Sottili, na cerimônia de premiação do Festival ENTR ETODOS 

 
 

(13/12/13, às 16h, no Centro Cultural Cidade Tiradentes) 

 

Boa tarde a todas e todos, 

É com muita felicidade que dou início ao evento de premiação do 6º Festival 

ENTRETODOS de Curtas-Metragens sobre Direitos Humanos. Cumprimento 

meus companheiros de mesa, o Alfredo Manevy, secretário municipal-adjunto de 

Cultura, a Tata Amaral, cineasta, e o Jorge Grinspum, organizador do Festival.  

Agradeço os parceiros dessa iniciativa: a Secretaria Municipal de Cultura, a 

Secretaria Municipal de Subprefeituras, a Secretaria Municipal de Educação e a 

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, que permitiram ampliar os 

horizontes do Festival e alcançar 44 pontos de exibição, chegando a diversos 

territórios em todas as regiões da Cidade. Agradeço também o Eduardo Bittar, 

coordenador da área de Educação em Direitos Humanos, e sua equipe, pelo 

trabalho dedicado a essa ação. 

Faço uma saudação especial aos meus colegas membros do Júri: Paulo César 

Teles, Marciel Consani, Rafael Carvalho, Marcelo Machado, Michael Warmhann, 
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Tata Amaral e Francisco César Filho. E, em nome deles, saúdo todos os 

presentes.  

O Festival ENTRETODOS já é conhecido de muita gente, milhares de pessoas já 

assistiram aos filmes. Com o comprometimento de todos, o Festival vem 

ganhando força local, regional, nacional e internacional. Neste ano, tivemos vários 

filmes estrangeiros inscritos, o que ajuda a projetar o nosso país na cena cultural 

global.  

O Festival ocorre desde 2007 com a finalidade de consolidar a linguagem do 

cinema como um campo aberto para a exploração de temas e valores de direitos 

humanos. 

A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania aposta na linguagem 

artística e cultural para construir, disseminar e promover a cultura de direitos 

humanos, em contraposição à cultura de violações que desde sempre marcou a 

história do Brasil.  

Entendemos que a vocação do cinema para a formação, para o entretenimento e 

para o desenvolvimento cultural torna possível o desenvolvimento do 

conhecimento, do senso crítico e da multiplicação educativa de conteúdos. A 

imagem dialoga com o jovem, a criança e o adolescente como nenhum outro 

instrumento e também sensibiliza os educadores. 

A novidade neste ano é a exibição dos curtas nas escolas da rede municipal de 

ensino. Esse material tem forte potencial para apoiar educadores a ampliarem 

suas estratégias para além do método tradicional de ensino, e difundir novas 

formas de aprendizagem. 

Ao longo deste ano, foram realizadas três oficinas com professores e as DREs na 

Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de capacitar os educadores na 

linguagem do cinema e prepará-los para discutir os filmes como material didático 

junto aos alunos. Cada equipamento que exibiu os filmes também foi formado para 

potencializar o resultado das apresentações. 
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Esse trabalho ajuda a fortalecer a educação em direitos humanos de maneira 

transversal nos diversos projetos da Prefeitura. A gestão transversal é essencial 

para a construção da cidade educadora que queremos. 

Essa premiação também só é possível por causa do comprometimento e 

dedicação dos jurados, especialistas que nos ajudaram no processo de 

identificação das criações mais destacadas, de acordo com as categorias das 

premiações: Melhor Curta-Metragem; Melhor Roteiro; Melhor Filme Estrangeiro; 

Visão Social; Melhor Curta-Metragem Educativo e Melhor Curta-Metragem 

decidido pelo público. 

Apesar da difícil tarefa de escolher apenas um premiado para cada categoria, 

entendemos que competir, premiar e valorizar os produtores culturais é 

importante. Mas, sobretudo, valorizar a atividade de quem tem um “olhar artístico 

de direitos humanos para a realidade” é algo ainda mais importante do que a 

premiação.  

Portanto, quero parabenizar a todos e a todas que vêm tornando possível que os 

temas de direitos humanos ganhem expressão por meio do cinema, 

compreendendo a complexidade e a dificuldade de trabalhos com as questões 

sociais. Reconhecemos de antemão todos os inscritos como parceiros de uma 

única luta, por uma sociedade mais humana, mais livre, mais solidária e mais 

diversa. 

Deixo o suspense para os momentos seguintes, em que os premiados desta noite 

serão revelados! 

Parabéns a todos e todas. Forte abraço e obrigado! 


