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pela sua vasta obra, a ponto de Sylvio Back ter sido brindado pelo jornal 
“Libération” (Paris, 1987) com o epíteto de “o cineasta mais premiado 
do Brasil”. Ainda assim, costuma asseverar que “meus filmes são 
melhores do que eu”.

Em 2011, recebe a insígnia de Oficial da Ordem do Rio Branco, 
concedida pelo Ministério das Relações Exteriores
pelo conjunto de sua obra cinematográfica e de roteirista.  

Em 2012, Back é eleito para o PEN Clube, tornando-se o primeiro 
cineasta brasileiro, também poeta e escritor, a integrar o prestigioso 
organismo internacional. 

Por indicação do Governo de Alagoas, em 2013 recebe a comenda de 
Cavaleiro da Ordem do Mérito Palmares, como reconhecimento pelos 
“relevantes serviços prestados à sociedade brasileira no campo 
cultural”.  

2015: Eleito presidente da DBCA – Diretores Brasileiros de Cinema e 
do Audiovisual, sociedade de gestão coletiva pela defesa dos direitos 
autorais do diretor.

Desde 1980, Back tem praticamente toda a sua obra de curtas, médias 
e longas-metragens, primeiro lançada em vídeo (CIC-Vídeo, São 
Paulo, 1988), “Zweig: A Morte em Cena” (Coleção “Brasilianas”, 
FUNARTE, Rio de Janeiro, 1995); Frontlog-TV Cultura de São Paulo 
(2000); e   atualmente em DVD, as coleções I e II, cada pack contendo 
seis longas-metragens sob o título “Cinemateca Sylvio Back”, pela 
distribuidora DVDVersátil, de São Paulo. 

      (*) Enciclopédia do Cinema Brasileiro 
 (org. Fernão Pessoa Ramos e Luiz Felipe Miranda)
    3ª Edição, Senac, São Paulo, 2012.
              (verbete ampliado e atualizado em 2017)   
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