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Começando um novo ano, um novo círculo de ideias e fazeres; bom, 
assim que o ano começa o Cineclube Lunetim Mágico refaz sua traje-
tória e reverbera as ações positivas do ano que se encerrou. 

o momento do vídeo popular em 2009 foi de grandes reflexões e atitudes. 
os Coletivos, as Entidades, os Cineclubes... todos contribuindo com as ferra-
mentas que possuem, que não são poucas, mas precisam ser mais afiadas e 
cortantes. Essa reflexão é minha, e com isso não quero dizer que não valeu à 
pena, mas apenas um comentário provocativo. 

Voltando ao Lunetim. Fechamos o ano de 2009 bem diversificados em  
termos de ações e exibições. Faltou, talvez, um tanto assim de busca; uma 
busca por mais locais de exibição, não se concentrar tanto em apenas um  
local, por mais que esse local seja bem estruturado e preparado para receber 
exibições. penso que o Lunetim, como um Cineclube, deveria ser mais atirado, 
mais provocador mesmo, mas isso não ocorreu em 2009. porém algumas 
ações nossas foram muito bem sucedidas: conseguimos mostrar em 2009, 
do mês de fevereiro até dezembro 49 vídeos, sendo alguns em primeira exibi-
ção, como no caso do vídeo “A voz do Campo”, da jornalista daniella Almeida;  
outros vídeos que exibimos foram realizados em oficinas e até mesmo em  
faculdades. Assim o Lunetim Mágico mostra sua disposição para dar amplitude 
e visibilidade para esses vídeos que talvez, ficassem apenas expostos nas 

aspectos de um novo

cineclubismo.

Jonilson Nobre Montalvão
Michele Cristina Fernandes

lunetim@hotmail.com
www.lunetim.blogspot.com
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mesmo, com apenas expectadores 
do circulo audiovisual. 

As exibições não acontecem se 
não nos prepararmos antes: um 
email aqui, outro telefonema ali, indi-
cação de amigos e estamos com o 
vídeo em mãos; depois a divulgação 
do evento, mais preparos; hoje, mais 
do que nunca a internet é a grande 
chave para uma divulgação em massa; 
mas não só isso, há os tradicionais 

prateleiras de seus realizadores e, no mais 
otimista, fossem parar num Youtube.

A essência do Cineclubismo hoje 
é outra com certeza; não há mais 
aquele movimento como nos  
primórdios; alguns nem mais se  
chamam de cineclube, apenas  
Coletivos. Contemporâneos e dinâ-
micos esses movimentos são mais 
fomentadores, realizadores e até 
produtores; é o novo cineclubismo, 
assim chamado pelo movimento do 
Centro Cineclubista de São paulo, 
nosso parceiro nas noites de sábados. 
noites que exibimos vídeos, conver-
samos com o realizador e curtimos 
uma música agradável. Esse é o  
Cineclube Lunetim Mágico. Um 
novo cineclube que tenta fazer um 
movimento que não encerre em si 

A essência do Cineclubismo hoje é outra com 

certeza; não há mais aquele movimento 

como nos primórdios; alguns nem mais se 

chamam de cineclube, apenas Coletivos.
panfletos distribuídos de mão em 
mão e deixados em locais estraté-
gicos. porém, às vezes, nem tudo 
isso funciona, e o evento não se dá 
como esperado. Uma desesperança 
e amofinamento chega, mas passa 
tão rápido que nem dá tempo de 
ficar abatido completamente.

outro mês, outros preparos. os 
vídeos chegam. Alguém indicou,  
alguém falou. Então alguém sabe da 
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dia das gravações. “Futebol, a arte 
do Real” outro vídeo documentário, 
realizado pelo Movimento de Vídeo 
popular de Goiânia, revelando como 
a comunidade se relaciona com 
um dos esportes mais democráti-
cos do planeta. 

Vídeos bem produzidos, outros, 
digamos, nem tão bem produzidos, 
mas com uma vontade enorme de 
ser reproduzido; o que é um vídeo 
bem produzido? Essa pergunta 
ronda minha cabeça desde muito 
tempo e eu não tenho uma respos-
ta. Mas tenho uma alternativa à res-
posta: são vídeos realizados e isso 
é o material deixado, escrevendo a 
história, rompendo os muros da 
mediocridade e se (re)fazendo a 
cada instante. 

o Lunetim está inserido nesse 
contexto, e isso não é pouco. de al-
guma maneira revelamos um pouco 
do que acontece nesse universo, tão 
amplo, tão diversificado e ao mesmo 
tempo desorganizado. talvez, aos 
poucos, bem pouquinho mesmo, 
estamos, todos, caminhando para 
uma grande revolução do vídeo 
popular e com isso nossos desejos 
e esperanças sejam cada vez mais 
mostrados no formato audiovisual. 

existência. isso é bom. 
não estamos e nem 
somos invisíveis. o mo-
vimento continua. Há 
outros afazeres, mais 
divulgação, mais emails, 
mais telefonemas. Um 
vídeo chega, é reali-
zado em película, e aí?  
É vídeo independente? talvez não 
seja, mas fugir um pouquinho do 
nosso caminho não faz tão mal 
assim e além de tudo é um bom 
filme. Vamos exibir. pronto. o di-
retor comparece à sessão, dá uma  
pequena aula para quem lá estava e 
a coisa funciona de uma maneira tão  
esplendida, tão natural. Esse filme 
foi “o Segredo”, do diretor Luis  
Antonio pereira, ganhador de  
vários prêmios em diversos países. 

As histórias são repletas e os vídeos 
também. Conhecemos o Coletivo 
de Vídeo popular e acreditamos no 
potencial do grupo para o fortaleci-
mento do chamado vídeo popular e 
independente. outros vídeos vieram 
com essa parceria; vídeos realizados 
sem recursos, apenas com uma von-
tade de dizer, de mostrar o mundo, 
o universo entalado no cotidiano da 
vida que é diversificada: são vídeos 
como “na real do Real”, produzido 
pela galera da Favela Real parque 
que mostra o despejo violento rea-
lizado pela prefeitura de São paulo 
e a agressão da policia aos mora-
dores. porém a voz da comunidade 
é mostrada no vídeo e isso é muito 
importante para a essência da digni-
dade desses moradores. Exibir esse 
vídeo foi também muito importante 
para o Lunetim, pois a ação se faz 
aqui, tanto quanto foi feita naquele 

3º semana do vídeo popular discuteMas tenho uma alternativa à resposta: são 

vídeos realizados e isso é o material deixado, 

escrevendo a história, rompendo os muros da 

mediocridade e se (re)fazendo a cada instante. 
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Pessoas de diferentes coletivos e grupos reunidos para trocar idéias sobre 
políticas públicas para o vídeo popular. Esse foi um dos temas principais 
da 3º edição da Semana do Vídeo popular de São paulo, realizada entre 

os dias 28 e 30 de agosto na galeria olido. 
Mais uma vez os coletivos de formação audiovisual Sp se reuniram, para 

trocar idéias, experiências e exibir suas produções. nesta edição, a equipe do 
Edital nós na tela,entrou em contato com integrantes do coletivo para enviar 
ao evento um representante, Francisco César Filho, realizando o anúncio deste 
edital que contemplará projetos de documentário ou vídeo reportagem, sob 
o tema “Cultura e transformação social”. o concurso é voltado para participantes 
ou egressos de projetos de oficinas audiovisuais.

A idéia apresentada não agradou muito os coletivos, uma vez que limitan-
do o edital em tema, faixa etária (até 29 anos) e segmento (documentário ou 
vídeo reportagem) outros gêneros como ficção foram desprestigiados. Chi-
quinho explicou que essa foi uma resolução da SAV e que era o que estava de-
terminado. discutiu-se então sobre escrever uma carta que foi encaminhada 
à SAV sobre a opinião dos coletivos de Audiovisual Sp sobre as “normas” para 
se participar do edital. 

Uma outra discussão foi sobre propostas de mais espaço junto à SAV pra dis-
cutir políticas públicas para vídeo popular, tais como editais específicos. Um 
outro ponto do encontro foi a elaboração de um Manifesto do Vídeo popular, 
com pontos e diretrizes daquilo que o coletivo considera importante.  

para fechar o dia, houve a exibição de lançamento do filme A República da 
Cia Estudo de Cenas. 

3º semana do vídeo popular discute

políticas públicas.
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direta com a faixa etária dos par-
ticipantes, mas com seu acesso à 
linguagem audiovisual. não vemos 
justificativa para que seus parti-
cipantes não tenham chance de  
participação neste edital de, a prin-
cípio, é de inclusão. 
 
3 - Quanto à distribuição dos vídeos em TV 
Comunitárias:
propõe-se que os vídeos realizados 
na oportunidade oferecida a pri-
meira edição do edital, de 2008, que 
estarão finalizados em 2010, sejam 
incluídos no pacote de distribuição 
em tVs Comunitárias. 

Assim, cordialmente solicitamos 
a avaliação destas considerações 
e pronta resposta aos remetentes, 
abaixo assinados.

As mais de 100 assinaturas envia-
das foram colhidas através do site 
http://www.petitiononline.com/
egressos/petition.html entre os dias 
15 e 23 de outubro de 2009. A carta 
ainda está aberta a novas assinatu-
ras no link acima. 

da à definição prévia de tema – dá 
a entender que os participantes ou 
egressos de projetos sociais devem 
ou podem realizar apenas documen-
tários ou telerreportagens, soando 
como se não tivessem criatividade 
ou capacidade para realizações fic-
cionais, autorais ou experimentais. 
o oposto é facilmente demonstra-
do através de vídeos já realizados 
de forma independente ou em 
oficinas audiovisuais que têm con-
dições mais simples de produção. 
Além disso, limita as possibilidades 
de expressão do único concurso volta-
do a esse público sem motivação 
clara e gera uma tendência à uma  
homogeneização das produções 
que tende a prejudicar os resulta-
dos dos programas. 

2 - Não restrição quanto à idade:
os participantes e egressos de  
projetos sociais com foco em  
audiovisual não são exclusivamente 
jovens de 17 a 29 anos, principal-
mente levando em conta a novidade 
do processo de democratização. A 
participação em projetos de for-
mação audiovisual não tem relação 

 Ao Exmo. Sr. Silvio Da-Rin, Secre-
tário do Audiovisual/MinC. 

Vimos por meio desta manifes-
tar críticas e sugestões em re-
lação ao Concurso de Apoio a 

produções Audiovisuais nós na tela, 
voltado a participantes ou egressos 
de projetos sociais de formação em 
audiovisual. 

o novo formato deste edital, ago-
ra denominado nós na tela, tem 
avanços importantes em relação ao 
lançado no ano de 2008, especial-
mente no que se refere à oficina de 
desenvolvimento de projeto custea-
da pelo Ministério da Cultura ofere-
cida aos contemplados e à distribui-
ção dos curtas digitais realizados em 
tV Comunitárias. 

Mas entendemos também que 
o edital sofreu mudanças bastante 
negativas para as quais não vemos 
justificativa clara e solicitamos rea-
valiação de alguns pontos do refe-
rido concurso. Assim, solicitamos as 
seguintes mudanças: 

1 - Não restrição quanto ao gênero do projeto:
a atual restrição de gênero – soma-

carta à secretaria do audiovisual/ministério da cultura acerca do concurso 
de apoio a produções audiovisuais nós na tela, do programa mais cultura.
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o edital nós na tela é uma segunda 
edição do edital voltado para partici-
pantes ou egressos de projetos sociais 
com foco em audiovisual. desde seu 
surgimento - talvez pela origem talvez 
pela novidade - ele é não apenas inte-
ressante e necessário, mas polêmico.

É possível entender que ele é res-
posta a uma demanda. São mais de 
150 projetos sociais de audiovisual 
de diversos formatos espalhados por 
todo o Brasil; iniciativas desenvolvidas 
principalmente por ong’s, mas tam-
bém por iniciativas do poder público 
e por coletivos independentes – vá-
rios deles, formados por educadores 
ou alunos de oficinas das instituições.

pois sim, a iniciativa de um edital 
voltado ao enorme número de jovens 
formados por atividades de iniciação 
audiovisual é necessária e demonstra 
algum reconhecimento pelo poder 
público de que este grupo em forma-
ção e sempre crescente, deve ter tam-
bém assegurado seu acesso à viabili-
zação dos seus projetos culturais.

na primeira edição do edital, era 
necessária uma carta que certificas-
se que o inscrito era participante ou 
egresso de projeto social. isso foi jus-
tificado como seguranças para que o 
concurso atingisse seu público, par-
tindo do pressuposto de que a cons-
tituição jurídica é necessária para uma 
iniciativa de formação audiovisual. 
isso, especialmente para os coletivos 
da cidade de São paulo, já apareceu 
como complicador, como exigência 
burocrática que impedia que alunos 
formados pelas oficinas oferecidas pe-
los próprios coletivos, participassem.

o segundo edital, já chamado nós 

na tela, veio com diversas modificações. Algumas delas, reais avanços: como o 
oferecimento de oficinas de formação para os contemplados e a proposta de ga-
rantir que os vídeos realizados tenham exibição em tVs Comunitárias. Mas tam-
bém trouxe mudanças como a restrição de faixa etária, um tema proposto, “Cultu-
ra e transformação Social” e a condição de que o projeto seja documental ou uma 
tele-reportagem. o que gerou a carta (da página anterior), enviada à Secretaria 
do Audiovisual, onde se pode entender os motivos que levam à discordância em 
relação a essas mudanças. Mas o edital não poderia mais ser mudado naquele 
momento.

o edital teve lançamento em agosto, durante o 20º Festival internacional de 
Curtas Metragens de São paulo, quando foram apresentadas as mudanças. 
Ali mesmo já foram levantadas questões e posições, que foram respondidas,  
no sentido de justificar as mudanças, mas não com uma postura de que poderiam 
ser avaliadas modificações para a abertura de inscrições.

As justificativas dadas, ali e em outros momentos – como o anúncio do mesmo 
edital na iii Semana do Vídeo popular e na reunião do comitê consultivo da  
Secretaria do Audiovisual – dizem respeito, especialmente à inclusão do edital no 
programa Mais Cultura, que já desenvolve diversas outras ações de descentrali-
zação da produção cultural. por conta das características do Mais Cultura é que se 
restringiu a idade dos participantes; por conta da programação em tV, consideram 
necessário dar homogeneidade aos produtos realizados – e por isso, o tema e a 
restrição de gênero.

A carta começou a ser escrita por ocasição da iii Semana do Vídeo popular.  
teve seu período de discussão e maturação. Começou a circular e teve adesão de 
diversas pessoas, nem todas relacionadas aos grupos de São paulo, pessoas de 
vários cantos do país. pelo adiantado do tempo, teve um caráter muito mais de 
manifestação pública de posicionamento, de visão acerca de uma política pública 
que, espera-se, possa ser discutida mais a fundo. por um lado, que o poder público 
abra-se a um debate maior e mais profundo e, quem sabe, crie alternativas. Asse-
gurar um bom orçamento para este edital é uma iniciativa importante, mas é ne-
cessário confronta-lo com os orçamentos dos demais editais abertos pela Secretaria, 
refletir se há ou não tratamentos diversos demais para um público e outro dos editais.

por outro lado, para o vídeo popular e quaisquer experiências populares de  
realização na área do audiovisual, é necessário pensar suas propostas e posi-
ções. o que é o caráter popular de seu trabalho para que os critérios das suas 
política públicas não seja sempre apenas o seu vinculo ou não com projetos 
sociais de instituições não-governamentais. Se é claro que o poder público tem  
deveres em relação ao acesso à cultura da população, é mais claro ainda que os 
os grupos que pretendem exigir seus direitos devem fazê-lo através de propostas 
pensadas e discutidas de forma aberta, coletiva e organizada, em torno os seus 
objetivos comuns de popularização efetiva da linguagem, da arte, da produção,  
do instrumento audiovisual. 

comentário:
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VIDEO POPULAR?

Quando falo em audiovisual estou 
pensando em vídeo, o suporte es-
pecífico proporcionado pelas inova-
ções tecnológicas que trouxeram o 
digital e baratearam o custo e indireta-
mente democratizou, ou pelo menos 
deu maiores condições de acesso à 
produção audiovisual.

Ao acrescentar a palavra popular 
formando o “vídeo popular”, estamos 
incluindo neste suporte um jeito 
específico de produção que inclui 
uma relação não comercial entre os 
membros da equipe de produção, 

Pretendo escrever sobre alguns 
aspectos da existência do 
Coletivo de Vídeo popular 

e também sobre a utilização do 
audiovisual nas escolas tendo 
como base minha experiência nas 
atividades do Coletivo nossa tela 
que desde 2007 faz oficinas em 
escolas públicas de São paulo e 
também exibição e produção de 
vídeos. Aproveitando para explicar 
que o nossa tela é um coletivo de 
educação audiovisual e um dos 
grupos que integram o Coletivo de 
Vídeo popular.

Mas o que é mesmo o que fazemos?

Evandro Santos
coletivo nossa tela

diálogo ou
monólogo

Exibição realizada pelo  
coletivo Nossa Tela.

uma temática decidida localmente 
pelos próprios produtores e também 
uma liberdade de uso do vídeo que 
não cabe dentro do atual modelo de 
direitos autorais.

Conceituar vídeo popular é uma 
tarefa muito difícil na conjuntura 
atual, visto que já estamos aqui 
em São paulo especificamente nos 
reunindo há alguns anos e ainda 
não temos um consenso do con-
ceito. na última Semana do Vídeo 
popular, realizada na Galeria olido 
em outubro de 2009 tentamos mais 
uma vez encontrar pontos comuns 
aos diversos grupos que de alguma 

10 Foto: Carlos Gustavo Curado



implica em fazer filmes 
com o rabo preso?

Estamos num debate 
interno atualmente so-
bre como deve ser nossa 
interlocução com o po-
der público. Em minha 
opinião nossa atuação local está diretamente relacionada a construção de 
políticas públicas nas 3 esferas (Municipal, Estadual e Federal) e assim temos 
uma ligação maior com o poder público do que com o mercado, afinal de 
contas falamos de assuntos que nos interessam e normalmente sem interes-
se comercial. É dever do Estado financiar estas iniciativas culturais populares 
tendo como contrapartida filmes livres e sem retorno comercial, afinal se o  
Estado financia grandes filmes com orçamentos milionários sem sequer ter 
participações em seus lucros, porque não deveria financiar estas iniciativas? 
não podemos aceitar que o Estado defina o que devemos falar como aconte-
ceu no último edital do governo Federal, o nós na tela, que tinha pré definido 
não apenas assunto como também formatos, linguagem. 

CINEMA DE AUTOR?

Glauber Rocha dizia que temos dois cinemas, o comercial e o de autor, 
sendo que o primeiro é a tradição que mostra uma realidade maquilada, ce-
nográfica, “sistematizado em convenções dramáticas que informam uma mo-

ral burguesa e conservadora”. Já o cinema de 
autor é “livre , anticorformista, rebelde, violen-
ta e insolente”. Ele ainda relata em seu livro 
“Revisão Crítica do Cinema Brasileiro” que no 
Brasil temos uma tradição que joga o autor para 
a produção independente já que o cinema 
nacional com raras exceções foi produzido 
por uma pequena burguesia com desejo de 
ascensão social ou grupos financeiros com in-
tenções de mecenato. E olha que escreveu isto 
na década de 60, antes do Golpe.

Em que o Vídeo popular atual se relaciona 
com esta definição de Glauber? percebo que es-
tamos muito mais perto da definição de autor 
pelo seu caráter revolucionário. Mas naquela 
época ainda ele ainda não tinha conhecido o 
suporte digital e toda sua nova concepção de 
produção audiovisual.

forma participam do Coletivo de 
Vídeo popular.

novamente, diferentes termos 
apareceram para designar o que 
fazemos. Achei interessante a 
posição do grupo do Jamac que 
denomina nosso trabalho de 
“cinema digital” e a thais Scabio 
que defende esta denominação 
têm uma atuação forte nas oficinas 
e também em produções comer-
ciais - chamo de comerciais, pois 
são contratos via a produtora 
Cavalo Marinho para realizar, por 
exemplo, filmes institucionais ou 
também para filmes autorais parti-
cipando de editais públicos. 

FINANCIAMENTO PÚBLICO, 
MERCADO, OU O QUE?

participar de editais públicos é ser 
comercial ou se vender ao sistema? 
ter um financiador de nossa ação 

Atividade do coletivo Nossa Tela.

Gravação. Coletivo Nossa Tela.
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câmera de celular na mão de qual-
quer um, desde uma criança que 
não possui qualquer formação para 
compreender a força do produto 
audiovisual.

Já que nos propomos a fazer do 
receptor do filme um sujeito ativo 
no processo de produção e não 
apenas um receptor passivo de 
nossas produções audiovisuais, é 
fundamental para completar esta 
reflexão o caráter pedagógico do 
Vídeo popular. 

Aproximar o povo da produção 
de filmes, dar uma câmera na mão e 
desmitificar este processo de produ-
ção levando a uma compreensão de 
que a mídia é uma versão dos fatos 
e que podemos e temos o direito de 
produzir a nossa versão da história.

o local desta aprendizagem pode 
ser os mais variados, dentre os gru-
pos que participam do Coletivo de 
Vídeo popular existem trabalhos 
realizados nas escolas, em asso-
ciações de bairro, centro culturais, 
comunitários, onG´s, equipamen-
tos públicos, praças, no campinho, 
ruas, becos, vielas, escadões, ou em  
casa mesmo. 

 

jamentos com discussões sociais.
dentre os grupos do panorama do 

Vídeo popular podemos citar algumas 
experiências que tem como principal 
objetivo este engajamento nas lutas 
sociais. por exemplo a Brigada 
Audiovisual da Via Campesina, os 
companheiros do Vídeo popular de 
Goiânia, do Coletivo de Comunica-
dores populares de Campinas, do 
FELCo, entre outros.

Este é um dado que faz parte do 
vídeo popular, pois é uma arte políti-
ca e enquanto arte política participe 
da tarefa proposta por deleuze: “não 
dirigir-se a um povo suposto, já pre-
sente, mas contribuir para a invenção 
de um povo.”

EDUCAÇÃO AUDIOVISUAL

insisto muito no suporte para 
definir o vídeo popular, além é claro 
da temática, do jeito de se produzir e 
da finalidade não comercial. o supor-
te digital é sem sombra de dúvida 
o mais usado nos grupos de vídeo 
popular, até mesmo porque hoje 
é possível fazer um filme com uma 

VÍDEO COMO FERRAMENTA DA 
LUTA DE CLASSES?

Entre Glauber e nossa situação 
atual temos toda a década de 80/90 
que traz à nossa discussão uma 
experiência que resgatamos em 
nossas discussões desde a primeira 
Semana de Vídeo popular, em 2007 
no Centro Cultural Authos pagano, 
organizado pelo nosso compa-
nheiro diogo noventa e também na 
segunda Semana do Vídeo popular 
em 2008 já na Galeria olido. Estou 
falando do uso do vídeo como uma 
ferramenta na luta dos grupos 
populares. 

Luis Fernando Santoro chamou 
de Vídeo popular “o conjunto das 
produções e dos modos de atuação 
dos grupos de vídeo junto aos movi-
mentos populares”, ou seja relacionou 
estas novas tecnologias ao momento 
político vivido no Brasil de abertu-
ra democrática e reconstrução dos 
movimentos sociais. Este texto é da 
década de 80, momento em que 
surgem grupos como o MSt, a CUt, as 
CEB´s, o pt ente outras siglas que hoje 
se transformaram bastante, ou deram 
origem a muitos outros movimentos. 
na década de 80 o videoteipe era o 
grande suporte que dava estrutura 
a estas produções, seja em U-Matic, 
VHS, Betamax ou super-8mm.

Hoje com a ampliação do suporte 
o Vídeo popular não se restringe ape-
nas a esta atuação engajada, apesar 
de ainda termos uma grande afinida-
de com esta atuação. Grande parte 
dos vídeos de nossas oficinas (quan-
do falo de nossas oficinas estou me 
referindo a minha experiência dentro 
do nossa tela) buscam algum enga-

Atividade do coletivo Nossa Tela.
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conceito ou hierarquização distin-
tos materiais imagéticos e sonoros, 
combinando-os de diversas formas. 
optamos por um roteiro não linear, 
pautado por temas. nosso intuito 
era articular um discurso fílmico 
coerente e direto, que abordasse a 
conjuntura atual da luta de classes, a 
partir da perspectiva do campo. 

Fala-se em discurso fílmico porque 
Lutar Sempre!, assim como nós mili-
tantes, toma partido, ao apresentar 
e defender seus argumentos políti-
cos. não nos preocupa uma preten-
sa imparcialidade, porque acredita-
mos que a realidade não se capta 
em imagens, mas sim se constrói. .

Como resultado do trabalho e 
empenho de militantes do MSt e da 
Via Campesina, Lutar Sempre! é uma 
obra coletiva e participativa. isso 
porque todo o processo de concep-
ção e realização – que começou três 
meses antes do início do Congres-
so – contou com a participação e 
colaboração de diversos militantes, 
dos mais distintos estados e organi-
zações. tanto a discussão de roteiro 
e planejamento de ação, passando 
pela captura das imagens e depoi-
mentos durante o Congresso, bem 
como a edição – que ocorreu no 
ponto de Cultura da Escola nacional 
Florestan Fernandes – foram feitas 
por militantes do MSt e da Via Cam-
pesina. 

A partir dessa experiência, come-
ça a se constituir a Brigada de Au-
diovisual da Via Campesina, com o 
desafio de encarar a produção au-
diovisual como legítimo instrumen-
to de formação e transformação da 
classe trabalhadora.

Nos comprometemos a jamais es-
morecer e lutar sempre! 

Lutar Sempre! – 5º Congresso Nacional do MST é fruto da construção coletiva 
de militantes do MSt e da Via Campesina. Ele surgiu da necessidade, partida 
do próprio Movimento, de produzir um vídeo que ultrapassasse os limites do 
mero registro e se tornasse um instrumento de formação e politização da luta 
dos trabalhadores. para além do registro, seu objetivo é aprofundar e proble-
matizar os temas e reflexões discutidos durante o Congresso.

 para tanto, foi preciso se livrar não só dos filmes-de-casamento – aqueles 
que só se preocupam em registrar algo –, como também dos filmes-de-ga-
binete – aqueles em que se dá uma pretensa disputa entre as opiniões das 
lideranças e dos especialistas, ficando os trabalhadores na condição de objeto 
ou mero espectador. 

o protagonista de nosso vídeo são os 17.500 trabalhadores e trabalhado-
ras que estiveram presentes e construíram o 5º Congresso nacional do MSt. 
Acreditamos que os trabalhadores organizados na luta são os únicos que têm 
o direito de contar sua própria experiência, não por um jogo de espelhos no 
qual se contempla a própria imagem conhecida, mas sim problematizando e 
questionando a realidade que os cerca, para conhecê-la e – principalmente – 
transformá-la.

Encarando o audiovisual como ferramenta de estranhamento diante do co-
tidiano, nossa preocupação ao realizar este vídeo foi descobrir até que pon-
to ele poderia contribuir para provocar uma tomada de consciência e uma 
atividade conseqüente no espectador. por isso, utilizamos sem qualquer pre-

Thalles Gomes e Felipe Canova

 integrantes da Brigada de Audiovisual da Via Campesina

lutarsempre.
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Você acredita que o audiovisu-
al pode ser um instrumento de 
transformação social?

 não em especial, mas é um instru-
mento que deve ser usado quando 
se quer atuar na transformação da 
sociedade. o audiovisual sozinho 
não, mas depende do que nós vamos 
fazer por meio do audiovisual, através 
do audiovisual. Como o cinema - e 
hoje a televisão - têm uma penetra-
ção muito grande e há sempre mui-
ta gente vendo filmes no cinema 
ou na tevê, a tendência é achar que 
simplesmente dizendo alguma coisa 
por meio desses caminhos nós che-
garíamos a tocar um número muito 
grande de pessoas e a arrebanhar 
essas pessoas para uma melhor 
compreensão da sociedade em que 
elas vivem. não necessariamente. 
isso vai depender sempre de como 
nós utilizemos esses meios e de 
como nós utilizemos os recursos 

expressivos do cinema e da televisão 
para veicular algumas informações - 
e para veiculá-las de modo a que o 
expectador apreenda, ao receber 
o conhecimento, mecanismos não 
só para receber a informação, mas 
para pensar a sociedade. não ima-
ginemos que fazer um filme ou uma 
transmissão de televisão vá mudar 
a sociedade. Mas não imaginemos 
também que consigamos mudar a 
sociedade sem uma ação em todos 
os meios disponíveis. Um filme 
sozinho não vai fazer uma mudança, 
mas se a pessoa que quer fazer uma 
mudança na sociedade se utilizar do 
filme, se utilizar do audiovisual de 
um modo geral, aí sim você vai ter 
uma possibilidade de trabalho 
extremamente rica.

Como se deu a relação entre 
política e cinema ao longo da 
trajetória deste, em especial se 

pensarmos a experiência latino-
americana? 

durante longo tempo o que nós 
tivemos na América Latina foi uma 
repetição do modelo de cinema que 
se produzia nos Estados Unidos e na 
Europa, deste modo incorporando 
certo comportamento ideológico, 
ainda que não fosse consciente essa 
incorporação, mas incorporando a 
maneira de pensar o mundo que 
vinha dessa produção mais forte-
mente industrializada. E essa produção, 
para agir mais eficientemente do 
ponto de vista da propaganda polí-
tica, se dizia apolítica, dizia: ‘nós não 
nos metemos nisso, nós fazemos 
arte’. Era um modo especialmen-
te eficiente para que algumas pro-
pagandas políticas pudessem ser 
veiculadas ao expectador sem que 
ele se desse conta. É razoavelmente 
bem conhecida uma estratégia ado-
tada pelo cinema durante o período 

 – entrevista com José carlos avellar
provocador onírico
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se encontravam passou a ser algo 
comum, importante. E certamente 
na América Latina as primeiras dessas 
manifestações começaram a surgir no 
momento em que foi se formando a 
consciência da existência de um ou-
tro tipo de colonialismo na Amé-
rica Latina, que era a colonização do 
gosto das pessoas, a colonização 
cultural. não mais a necessária pre-
sença de um exército armado domi-
nando as vontades da colônia, mas 
a inserção de idéias que levavam a 
um fascínio com o país colonizador 
ou economicamente mais forte. E essa 
consciência gerava uma expressão 
absolutamente libertária. dessa ati-
tude libertária, e porque ela come-
çou a provocar algumas repressões, 
algumas oposições, é que se come-
çou a tomar mais e mais consciência 
de que uma expressão artística é 
uma expressão politizada e os filmes 
produzidos na América Latina, mes-
mo aqueles mais afastados de qual-
quer intento de fazer um trabalho 
militante, mesmo aqueles que esta-
vam diretamente discutindo como 
construir uma linguagem artística 
nacional, passaram a se expressar 
enquanto uma afirmação política. É o 
momento em que as pessoas começam 
a ter consciência de que a expressão 
audiovisual é com freqüência utili-
zada para fazer propaganda política 
e dar ao expectador não apenas a 

dirigir politicamente para o expec-
tador. ou seja, não só como uma 
peça de propaganda do que o Estado 
ou o poder queria fazer chegar às 
pessoas, mas como uma espécie de 
conjunto de elementos que poderia 
permitir que o expectador passasse 
a refletir politicamente, passasse a 
reconhecer o que ele enquanto 
individuo poderia provocar com sua 
ação individual num quadro polí-
tico, desde que se associasse a 
outras pessoas, desde que tivesse 
um entendimento do mecanismo 
da sociedade como um todo. É difícil 
precisar exatamente em que medida 
esse sentimento era apenas um de-
sejo ingênuo e simples, em que me-
dida obedecia a uma ação partidária, 
em que medida era resultado de uma 
compreensão do artista enquanto 
uma pessoa que não está isolada do 
ambiente em que se encontra. Mas, 
de alguma maneira, por alguma 
dessas ações, a consciência de que 
fazer uma obra audiovisual signifi-
cava também intervir, interferir, dis-
cutir politicamente com a sociedade 
em que o realizador e o expectador 

em que Hitler esteve no poder na 
Alemanha. nos filmes alemães de 
ficção não se podia falar da guerra, 
não se podia apresentar a imagem 
de Hitler, não se podia apresentar 
a imagem de um soldado ou de 
nenhum l íder mil itar.  não se 
deixava de continuar falando desde 
um ponto de vista nazista, mas não 
se usava um material imediatamente  
reconhecível como sendo um  
material de propaganda política do 
Estado nazista. Essa propaganda se 
fazia indiretamente através da incor-
poração aos personagens dos valo-
res deste Estado, mas não falando 
diretamente desse Estado. Então, de 
certo modo, esse comportamento 
na produção industrial mais organi-
zada era o que acabava interferindo 
nos modos de produção do cinema 
e do audiovisual como um todo na 
América Latina. Gradativamente, a 
partir de uma preocupação em ter 
a sua própria imagem refletida no  
cinema, por mais ingênua que tenha 
sido essa vontade, é que se começa 
a discutir que existe uma presença, 
existe um comportamento político, 
existe uma atitude politizada nesses 
filmes que se dizem apolíticos. E a 
compreensão da expressão artística 
como sendo alguma coisa dotada 
de um pensamento político inerente 
a ela começou a ficar mais claro e 
os filmes passaram a buscar uma 
expressão a partir de uma compre-
ensão política da sociedade, e a se 

E essa produção, para agir mais eficientemente 

do ponto de vista da propaganda política, se di-

zia apolítica, dizia: ‘nós não nos metemos nisso, 

nós fazemos arte.

Todo gesto humano é essencialmente político e 

a compreensão disso hoje vai como base. Não 

há quem possa ignorar esse fato.
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que não existem nem fórmulas para 
fazer isso, nem uma receita para 
identificar onde é que está isso. isso 
vem de uma relação viva do produto 
artístico com o momento histórico 
em que ele se faz. 

 Quais os caminhos possíveis 
para a produção audiovisual dentro 
das organizações populares?

isso vai depender da estrutura de 
cada organização popular. Eu acho 
que a questão não é econômica, 
não é saber como é que nós vamos 
conseguir os recursos para produzir 
dentro de uma organização popular. 
A questão é compreender de que 
modo o lidar com o meio de ex-
pressão cinematográfica poderá 
permitir uma abertura de visão e de 
entendimento do mundo de uma 
organização popular, qualquer que 
seja ela. não é documentar o fato, não 
é documentar o dia-a-dia, mas sim 
buscar, em qualquer que seja a docu-
mentação que se faça, que o contato 
com a linguagem cinematográfica 
permita que se compreenda melhor 
o mundo em que se vive. Quando 
uma pessoa é alfabetizada, quando 
aprende a ler ou escrever, não é o fato 
de ela saber como escrever o nome 
dela que vai fazer com que ela apren-
da alguma coisa. Mas sim que, uma vez 
alfabetizada, ele continue a ler e a ter 
acesso à leitura, e o processo de leitu-
ra passa a informá-la do essencial, do 
seu modo de raciocinar, do seu modo 
de pensar o mundo. nós raramente 
pensamos que as pessoas precisam 
ser alfabetizadas do ponto de vista 
audiovisual, aprender a fotografar, 

contra-informação, mas um modo de pensar politicamente a expressão audio-
visual é fundamental para a existência de uma expressão nacional. 

 Nos dias de hoje, há no Brasil experiências de um cinema de liberta-
ção? E no mundo, quem está pensando cinema e política hoje? É possível 
falar num desenvolvimento ou estagnação do conceito de arte revolu-
cionária?

nem sei se podemos falar num cinema de libertação no Brasil. Acho que a 
gente tem um cinema que já foi libertado, de certo modo. Como também é 
impossível hoje deixar de ter conhecimento da relação arte e política, não só 
no cinema, mas entre arte e política como um todo. talvez até um pouco antes 
da 2ª Guerra Mundial, o cinema era um meio de diversão de tal modo popular 
e ao qual não se prestava muita atenção, que a idéia de que ele pudesse não 
ter nada a ver com política, que ele não fosse politizado, podia ser aceita. A 
partir da 2ª Guerra Mundial, a partir de toda propagando política do Eixo nazi-
Fascista e a partir da contra-propaganda ao Eixo, fica difícil aceitar a idéia de 
que possa existir um cinema ou uma expressão artística que não tenha nada 
que ver com um entendimento das relações políticas de uma sociedade ou 
de uma época. Então, não existe hoje quem não deixe de ter esse entendimento 
quando vai começar a fazer um filme. A posição da pessoa, a posição do 
artista, do realizador que vai fazer um filme pode variar. Ele pode negar-se a 
ter uma atuação política na sociedade, mas ele não ignora que, independente 
disso, o que ele vai fazer vai ter uma resposta política na sociedade. todo gesto 
humano é essencialmente político e a compreensão disso hoje vai como base. 
não há quem possa ignorar esse fato. pode se recusar, isso é outra coisa. Você 
pode por uma questão de posição política dizer ‘eu não vou fazer nada polí-
tico’. Mas é uma posição política sua dizer isto. Quando nós estamos falando 
de cinema político, de um cinema que seja revolucionário, nós estamos 
falando de um cinema que, enquanto expressão artística, enquanto uma forma 
de permitir que uma sensibilidade diga o que acha do mundo, se faça com o 
entendimento político da sociedade em que esse artista vive. A construção de 
uma expressão artística revolucionária supõe sempre uma relação absoluta-
mente democrática e dialética, ou seja, ela supõe uma resposta do outro, ela 
não é uma fórmula acabada em si que vai dizer o que você deve fazer, mas é 
um provocador onírico. Você começa a sonhar naquela mesma direção, você 
começa a se relacionar com aquilo de modo a entender melhor o mundo em 
que você vive ou viver melhor no mundo em que você vive. É difícil indicar 
onde estariam, ou de que forma estariam sendo feitos os filmes revolucio-
nários hoje, mas com segurança a gente pode dizer que o conhecido não se 
apaga, o conhecimento que se adquiriu nos anos em que explodiu a idéia de 
que cinema e política andam juntos não é mais uma coisa capaz de ser jogada 
fora. isso faz parte da herança histórica que nós temos. o melhor disso tudo é 
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aprender a filmar, a ver filmes, a ver fotografia, a ver uma 
pintura, no entanto isso faz parte do aprendizado. Quando 
a gente entra em contato com o processo de construção 
cinematográfica, é possível que a gente possa pensar um 
pouco diferente. É como aprender a falar uma outra língua 
e aprender a ler o que se escreveu na outra língua. Se uma 
comunidade passa pela experiência de fazer alguns filmes, 
seguramente os membros dessa comunidade vão passar 
a ser expectadores mais exigentes. Seguramente eles vão 
passar a ver o cinema e a televisão de um outro modo. 
Mesmo que eles nunca mais venham a fazer outro filme, 
se essa experiência foi profunda o suficiente, eles continuarão 
a fazer cinema enquanto expectadores, eles continuarão a 
discutir com os filmes e não mais se resignarão à condição 
de receptores passíveis. Eu sublinho isso porque na maior 
parte do tempo o que a gente pensa é levar a uma 
comunidade a idéia de que é preciso fazer filmes militantes, 
ou seja, associados a uma ação política que possa levar a 
uma expressão 
de protesto pela 
m a rgi n a l i d a d e 
em que ela vive 
ou a uma ação 
transformadora 
das condições 
materiais da re-
gião. nada contra. 
Mas o essencial, 
se a gente pensa 
do ponto de vista 
do cinema, é levar 
a expressão cine-
matográfica para 
essa comunidade, para que ela possa dizer melhor o que 
ela pensa através do cinema.

Qual a mensagem que você daria para um traba-
lhador que pretende começar a construir uma lin-
guagem cinematográfica?

nós somos os menos adequados e os menos prepara-
dos para poder dar uma mensagem desta. A única coisa 
que a gente pode dizer é que tire dentro de si o que você 

quer fazer com o cinema. na verdade, a gente pode dar 
uma informação instrumental, a gente pode dizer como 
funciona uma câmera e alguns dos elementos da narração 
cinematográfica, mas isso deve ser apresentado sempre 
de forma a que o trabalhador compreende que o que ele 
vai fazer com esse instrumental deve sair da experiên-
cia direta dele. Lidando com esse instrumental é possí-
vel não só que ele se expresse, como também passe a 
compreender o mundo em que ele vive. o que o cinema 
pode dar para as pessoas? A possibilidade de articular al-
guma coisa, de articular a expressão. E essa articulação 
vai me interessar na medida em que ele não diga o mesmo 
que eu digo, mas sim o sentimento dele. Até o surgimento 
do cinema as pessoas sonhavam para si mesmo, a partir 
do cinema você pode ser convidado a compartilhar do 
sonho de outrem. na essência, o que gente pode dizer é 
que o conhecimento da linguagem cinematográfica 
ajuda as pessoas a se entenderem melhor e a se ex-

pressarem melhor, 
não só fazendo fil-
mes, mas falando, 
olhando, vendo as 
coisas do mundo. 
Se a gente conse-
gue dominar essa 
invenção do sécu-
lo xx, aí a gente 
tem uma efetiva 
condição de, en-
tendendo melhor 
o mundo em que 
estamos, saber 
como torná-lo 

mais humano. normalmente, o trabalhador é conde-
nado a não pensar e a não se expressar. por isso, a 
interação com um meio artístico, qualquer que seja, 
é uma ação de tal modo liberadora e absurdamente 
transformadora. Ao adquirir essa nova linguagem, o 
trabalhador vai fortalecer a habilidade de articulação 
do pensamento para si mesmo e para os outros. Eu 
acho que cinema é especialmente isso. não é só fazer 
filmes, não é só mostrar filmes nas salas de cinema. É 
um processo de pensamento, é um modo de a gente 
compreender melhor as coisas. 

Se uma comunidade passa pela experiência 

de fazer alguns filmes, seguramente os 

membros dessa comunidade vão passar a 

ser expectadores mais exigentes. Segura-

mente eles vão passar a ver o cinema e a 

televisão de um outro modo. 
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a virada no Negro JC e Montanha
coletivo: filmagens periféricas

audiovisual.
18

Dia de exibição do projeto 
Cinema de Periferia, ativi-
dade do Filmagens Periféricas 
na Cidade Tiradentes.

Crianças gravando na 
Cidade Tiradentes.



O coletivo Filmagens periféricas, que ao longo de oito anos desenvolve 
trabalhos ligados ao audiovisual, especificamente no bairro de Cidade 
tiradentes, está desenvolvendo um canal que possa contribuir para 

com o crescimento e informação dos moradores de cidade tiradentes.
A tV Quebrada é um canal audiovisual que exibirá a produção de vídeos 

comunitários de curta duração e exibição na internet. o foco é a realização de 
vídeos culturais, com uma grade de programação pensada pelos moradores 
do bairro de Cidade tiradentes e que atenda as principais demandas do bairro 
- o lazer, cultura, trabalho e informação - de uma forma contemporânea, dinâ-
mica e comprometida com a comunidade. 

 o objetivo é produzir vídeos de utilidade pública que mostrarão as expe-
riências positivas que existem na comunidade, iniciando uma mídia de 
contrapartida sobre o bairro que comumente aparece na grande mídia de forma 

pejorativa, pois as matérias jornalísticas 
sobre violência são os fatores mais explo-
rados pela imprensa na região.

A tV Quebrada vem com a proposta 
de causar um impacto social positivo, 
favorecendo seu público alvo direto, 
informando a população sobre diversos 
assuntos da ordem dos direitos cívicos, 
para que tenham uma noção sobre 
garantias de direitos enquanto cidadãos 

e que, a partir disso, possam saber que existem diversos meios legais para 
mudar sua realidade social e o meio em que vivem, tendo como referências as 
ações pró-ativas de pessoas da comunidade.

na produção dos vídeos estão sendo incorporadas as vivências práticas 
para melhorar a percepção das pessoas sobre bairros periféricos perante 
grupos importantes da sociedade como: banqueiros, empresários, policiais, 
moradores de Cidade tiradentes e de outras regiões e os meios de comunica-
ção de massa. 

A tV Quebrada é um modelo alternativo de democratização dos meios de 
comunicação bem como uma nova maneira de veicular a imagem dos moratt 
modificar a imagem estereotipada veiculada nos grandes meios de comuni-
cação, que muitas vezes mostram os moradores das periferias, como “maus 
elementos”, pois as notícias estão na maioria das vezes ligadas às questões de 
violência, associadas com as pessoas que habitam as regiões periféricas.

tV Quebrada, a virada no audiovisual da periferia.  

 O objetivo é produzir vídeos de utilida-

de pública que mostrarão as experiências  

 uma mídia de contrapartida.
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Público da 
Cidade Tiradentes em 

exibição ao ar livre.



a competência racista
do cinema brasileiro contemporâneo.

Rafael Villas Bôas
militante do mst
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Ao refletir sobre a trajetória no subdesenvolvimento do cinema brasileiro o 
crítico paulo Emílio Salles Gomes (1916-1977) escreveu sobre nossa incapa-
cidade criativa em copiar os modelos cosmopolitas do mundo do cinema1.

nos últimos tempos, com o empenho dos quadros da premiada indústria 
publicitária brasileira – esmerada no exercício de democratizar o desejo do 
consumo para uma sociedade cuja maioria não tem poder aquisitivo para 
os gastos que vão além de sua sobrevivência diária – e do envolvimento de 
grandes produtoras, como a Globo Filmes, tentáculo cinematográfico da 
Rede Globo, temos feito filmes “de gente grande”, capazes de competir em 
mercados cosmopolitas, de receberem indicações aos principais festivais de 
cinema e orgulhar a ingênua crítica local, cujo foco e parâmetro nunca deixou 
de ser a metrópole da vez.

não há mais precariedade à vista, seja ela proposital ou não. do ponto de 
vista técnico, os filmes não deixam nada a dever à técnica da indústria norte-
americana, que galvanizou a sensibilidade de décadas de espectadores 
brasileiros, ao ponto de qualquer proposta não convergente com a líder de 
mercado ser considerada estranha. não custa lembrar que a geração quaren-
tona de cineastas brasileiros cresceu sob a vigência da influência política e 
cultural estadunidense e pôde assimilar os esforços do regime militar e das 
grandes empresas de tV de erigir uma imagem midiática de país em ascenso 
que não condiz com o país real, como constatou Maria Rita Kehl. não à toa, a 
estética da forma publicitária hoje é predominante no cinema nacional.

para exemplificar centraremos o foco em comentários breves sobre algumas 
produções que, no Brasil, são vistas pelos aficcionados pelos filmes de aven-
tura e ou de comédia, e ou por aqueles que tentam conhecer por intermédio 
do cinema nacional o país paradoxal em que vivem: Cidade de Deus (2002), 
O homem que copiava (2003), Tropa de Elite (2007) e Meu nome não é Johnny 
(2008).

para os exemplos listados, fica a hipótese: para essa vertente do cinema 
brasileiro, quanto mais competência para a imitação técnica do modelo 
estrangeiro, menos capazes os filmes se tornam de apreender a especificida-
de da experiência brasileira. para aferir essa hipótese, elegemos como instru-
mento de aferição a dinâmica de representação dos personagens brancos e 
negros.

O homem que copiava (2003) é história protagonizada por um homem negro 
e uma mulher branca, ambos de classe média baixa: ele, fotocopiador, e ela, 
vendedora numa loja de roupas. Curioso é assistirmos uma história de amor 
entre ambos como se no Brasil essa opção de relacionamento multirracial 
não fosse carregada de conflitos decorrentes do preconceito e do racismo. 
A solução aqui é suprimir o problema, como se fossem dois personagens 
brancos, que sofrem somente pela condição desprivilegiada de sua classe. 
poderia-se argumentar que o comentário é arbitrário, porque se trata de 

1  Cinema: trajetória no subdesenvolvimento. Ed. paz e ter-
ra: Rio de Janeiro, 1980.
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de” quando torna-se um assassino 
impiedoso obstinado pela vingança 
da morte de seu amigo de infância. 
tornar-se um algoz de seus iguais é 
uma alternativa viável de ascensão 
social no filme, que seria crítica, pelo 
entulho de cadáveres que empilha 
no processo, não fosse o fato de, 
novamente, em nenhum momento 
haver tensão racial no ar. ou melhor, 
o personagem representado pelo 
ator negro, sendo minoria na cena 
em que defende a polícia do ata-

que dos estudantes da 
faculdade de direito 
gera no espectador a 
identificação com o 
“mais fraco”: o opres-
sor (polícia) em pele 
de cordeiro (negro). A 
empatia da luta anti-
racista funciona como 
legitimação de outras 
injustiças.

 Meu nome não 
é Johnny tem como 
protagonista um trafi-
cante branco de classe 

média que, no filme, se torna o “rei 
do tráfico” na Zona Sul sem tomar 
parte na violência encarniçada dos 
morros, apenas promovendo e parti-
cipando de festas de viciados. o tra-
ficante é “um de nós, um cara legal” 
parece ser a mensagem do filme. o 
tom conivente com o protagonista e 
seus amigos muda quando entram 
em cena os personagens negros 
encarcerados na penitenciária e na 
prisão manicomial. o registro alterna 
entre indiferença – mais uma vez os 
negros como adereços de cena – ou 
o estereótipo do negro engraçado. A 
cena da briga entre os presos negros 

“A elite da tropa”, que reúne depoi-
mentos e análises sobre a posição 
do Batalhão de operações Especiais 
(Bope) no combate ao narcotráfico 
alcança o clímax com o estouro de 
vendas na pirataria e a premiação do 
Festival de Berlim, em 2008.

no início do filme o espectador 
é informado que a obra deve sua 
história à experiências verídicas e, 
em seguida, somos apresentados 
ao personagem capitão nascimen-
to. A história que assistimos está 

submetida ao filtro subjetivo desse 
narrador protagonista, cujo obje-
tivo é explicar como arranjou um 
substituto para seu posto, para que 
pudesse dedicar-se mais à família, e 
sair da linha de frente do ofício que 
admira ao mesmo tempo em que o 
deprime. É por esse ponto de vista 
mediador que assistimos ao assas-
sinato em série de uma porção de 
negros favelados e à construção do 
substituto de nascimento, o negro 
Matias, um policial idealista, que 
apesar de ter crescido como menino 
pobre e negro, acredita no sentido 
da justiça mas só “atinge a maturida-

uma questão de opção problematizar 
ou não a questão racial no caso de 
amor e na vida de ambos. o fato é 
que no Brasil, o conflito racial não se 
trata de uma opção temática entre 
outras, ele está enraizado histori-
camente na experiência brasileira, 
e por isso ele é matéria social em 
busca de formalização. Velar a ques-
tão é não agarrar a especificidade. 
diga-se de passagem que no caso 
de Jorge Furtado, diretor dos pre-
miados Ilha das Flores (1989) e O dia 
em que Dorival encarou 
a guarda (1986), am-
bos com contundente 
pegada crítica, data de 
sua vinculação com a 
Globo a linha regressi-
va de seu trabalho: em 
suas produções patro-
cinadas pela emissora 
os recursos técnicos e 
de linguagem usados 
outrora de forma crítica, 
passam a vigorar como 
casca oca, como fetiche.

o livro Cidade de 
Deus (1997), de paulo Lins registra a 
condição de discriminação em que 
vivem os favelados negros, em per-
manente tensão com os cidadãos 
habitantes do “asfalto”, entretanto, 
no filme a relação entre ricos e pobres, 
e brancos e negros é extirpada do 
roteiro, e os negros favelados apare-
cem como que numa redoma, com 
instinto nato para a violência: da 
condição de vítimas da segregação 
e brutalidade, eles passam do livro 
para o filme à condição de algoz.

Em Tropa de Elite (2007) a junção 
do formato thriller de aventura, de 
Hollywood com o material do livro 

Fica a hipótese: para essa vertente 

do cinema brasileiro, quanto mais 

competência para a imitação técnica 

do modelo estrangeiro, menos capaz 

os filmes se tornam de apreender a espe-

cificidade da experiência brasileira.
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E, nos casos raros em que é evidenciado o corte óbvio do racismo na violência, 
os personagens negros não são capazes de tomar atitudes conseqüentes contra 
o problema.

 Em geral, esses filmes legitimam determinadas leituras da realidade 
já dadas no senso comum e escamoteiam problemas que, se formalizados, 
poderiam dar a ver outras dimensões do real. São filmes que satisfazem es-
tética e politicamente aqueles que procuram confirmar pontos de vista pré-
concebidos sobre a questão da desigualdade sócio-racial, da violência, do 
narcotráfico e da criminalidade.

todavia, existem exceções que fogem à regra do panorama asfixiante da 
mercantilização da produção. São casos que, em geral, contam com finan-
ciamento pequeno, de fontes alternativas. o filme Quanto vale ou é por quilo 
(2005), de Sérgio Bianchi, que traça uma analogia entre o Brasil escravagista 

do século xix com a 
atual exploração da 
miséria pelo marke-
ting social, é um deles.

nesse filme a potên-
cia crítica do conto de 
Machado de Assis, 
que dá a ver a ex-
periência brasileira 
pelo viés negativo – 
do desajuste entre a  
miragem do modelo 
importado e a matéria 
local – é transposta 
para o cinema em 

dois tempos: o contexto do século xix em que se passa o conto e o momento  
contemporâneo visto como conseqüência daquele processo marcado pela 
escravidão e relações de favor, em que o aspecto mercantil e oportunista dos 
projetos sociais de solidariedade capitaneados pelas onG´s fica desvelado. 
Essa estrutura, aliada ao didatismo das histórias verídicas extraídas das fontes 
de documentação oficiais, inseridas de modo entrecortado no roteiro, dão a 
ver um aspecto do real que não está dado no senso comum, em que a pers-
pectiva é dar conta de abarcar uma espécie de argumento geral da totalidade 
da experiência social em que nos inserimos. Filmes como esse nos sugerem a  
prédica “compreender para transformar”, ao invés do costumeiro “consumir 
para entreter e conformar”.  

brasileiros e os negros africanos, em 
estilo cômico de filmes da sessão 
da tarde, não poderia ser mais pre-
conceituosa: o protagonista branco 
é chamado para mediar, como tra-
dutor, a pendenga. Sua tentativa 
de apaziguar os ânimos irritadiços 
dos dois grupos é frustrada e a força 
bruta aparece como única alternativa 
de diálogo entre negros africanos e 
brasileiros.

Essa vertente branca, de classe 
média, de estética publicitária do 
cinema brasileiro en-
cara a violência con-
tra os negros pobres 
como uma atitude de 
defesa, ou como efeito 
colateral do progresso. 
E ainda lucram com o 
marketing da inclusão 
social ao “investir” na 
transformação de favelados 
em atores de cinema 
e tV. os personagens 
negros pobres são repre-
sentados ou como os 
geneticamente aptos 
para a violência, cujo expoente é Zé 
pequeno, personagem do filme 
Cidade de Deus, ou como uma massa 
desprovida de individualidade, os 
outros de classe, sempre ameaçado-
res personagens que aparecem em 
quantidade, e não em qualidade, 
quase como componentes utili-
tários básicos das cenas de violência. 
Quando o negro aparece como per-
sonagem não marginal, com indivi-
dualidade elaborada, geralmente 
sua experiência como sujeito sobre-
vivente num ambiente discriminador 
é expurgada de sua subjetividade, 
como em O homem que copiava. 

São filmes que satisfazem estética e 

politicamente aqueles que procuram 

confirmar pontos de vista pré-conce-

bidos sobre a questão da desigualdade 

sócio-racial, da violência, do narco-

tráfico e da criminalidade.
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Domingo, o sol dava adeus e a lua nos presenteava com suas carícias. 
tudo estava pronto para exibição. A faixa permanecia com a ajuda 
do vento lá no local onde fora afixada, duas semanas antes da data  

prevista. Chegamos ao espaço (Centro Comunitário) e já organizamos “a  
correria”, ficamos esperando o horário para dar andamento à exibição.  
18 horas e 45 minutos deu-se inicio à programação dos filmes de ficção.  
poucas pessoas presentes. Aos poucos foram surgindo outras e indo embora outras.  
A exibição foi concluída e no final falamos sobre os filmes, poucas palavras 
saíram da boca das pessoas, apenas que gostaram. Encerrada a exibição. Ficou 
marcada para o próximo domingo. no domingo caminhamos até o espaço 
para a próxima exibição, quando lá permanecemos até as 20 horas e nada do 
rapaz que nos emprestou o projetor. Ficamos putos. na segunda entrei em 
contato com o rapaz e ele disse que não ia mais participar do evento alegando 
que teve poucas pessoas. Respondi que o processo é lento. Ele não quis nem saber. 
Resolvemos cancelar o evento. Beijos a todxs! 

exibição do circuito de vídeo popular na cidade de 
araçatuba(sp) 6, 13, 20 e 27/9

ladesgracionepelicula cineclube
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De um lado, foi feita uma canoa, onde se exibiam filmes gratuitos, a cada 
quinze dias. na outra margem, havia mais uma canoa, que pretendia 
cursar o caminho da prática audiovisual. Quando as duas canoas - que 

faziam o mesmo percurso - se juntaram, tornaram-se um barco, mais forte e 
com mais remadores!

Surgiu assim o Cinestésicos. Um coletivo que propõe explorar o cinema em 
suas diversas formas. discutindo-o, experimentando, produzindo, educando, 
entre tantas outras possibilidades.

Mas, deixemos a introdução piegas de lado! 
Em meados de 2009, Lucas duarte, 19 anos, aluno da Escola Livre de  

Cinema e Vídeo de Santo André elaborou um projeto para implementar o  
Cineclube 7livre no parque da Juventude (onde trabalha), na zona norte da capital.  
paralelamente, outro aluno da ELCV, diego Urbaneja, 25, engendrou um grupo 
para repensar e questionar a política cultural da cidade de São Caetano do Sul, 
onde mora. A idéia ocorreu após a pré-Conferência de Cultura do município.

não demorou muito para que os amigos juntassem seus projetos, formando 
um coletivo.

7 livre cinestésicos

vanessa reis

Outro fator, é a carência de políticas culturais 

que há em muitas cidades; como em São 

Caetano, que desfruta do título de melhor  

 cidade do Brasil, mas não tem um projeto 

consistente que atenda aos produtores e ao 

público. Não tem sequer uma sala de cinema!
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é a falta de material fílmico indepen-
dente e com direitos autorais livres, 
para serem exibidos gratuitamente.

por isso, o Cinestésicos aproveita 
esta publicação para pedir o apoio 
dos produtores audiovisuais, se 
você procura um espaço pra exibir, 
entre em contato e enviem para nós 
os seus filmes.

precisamos saber o que estão  
produzindo e mostrá-lo ao público e 
aos novos ingressantes no universo 
independente.

Onde nos encontrar

o coletivo tem feito reuniões na 
Estação Jovem, no centro de São  
Caetano. Lá é um espaço público 
cultural muito bacana, que tem 
dado apoio aos nossos projetos.

na internet, é possível nos encontrar 
nos blogs cinestesicos.wordpress.
com ou 7livre.wordpress.com. ne-
les, você ainda acha links para a 
comunidade Cinestésicos do orkut  
e o twitter.

Se você quiser saber mais sobre 
nós, participar de uma reunião, com-
partilhar seus filmes ou apenas con-
versar! Entre em contato pelo email 
cinestesicos@gmail.com 

de tocar o projeto. Existe também 
certa dificuldade de tempo e des-
locamento do ABC até a zona norte, 
para que os membros do cinestésicos 
fortaleçam a atividade. por isso, o 
objetivo desde sua criação, é fazer 
com os moradores da zona norte e 
frequentadores do parque da Juven-
tude e EtEC de Artes tomem as rédeas 
do cineclube e o repliquem. Se morar 
na Zn, é só chegar com a gente!

Em contra partida, todas as exi-
bições realizadas contou com um  
número considerável de público, 
que frequentemente ficam para 
conversa pós-filme. Ainda houve 
sessões infantis, onde passamos 
muitas animações para a criançada 
que frequenta o AcessaSp, espaço 
onde o projeto se realiza. 

outra dificuldade, tanto para o nú-
cleo do Cinestésicos em Sp e no ABC, 

A atuação do grupo tem se con-
centrado no ABC. primeiro porque 
a maioria dos membros moram, 
trabalham ou estudam na região. 
outro fator é a carência de políticas 
culturais que há em muitas cidades; 
como em São Caetano, que desfruta 
do título de melhor cidade do Brasil, 
mas não tem um projeto consistente 
que atenda aos produtores e ao pú-
blico. não tem sequer uma sala de 
cinema!

Hoje, o Cinestésicos é formado por 
cerca de dez participantes ativos. 

nesse pouco tempo de existência, 
encaminhamos dois projetos para 
um edital, planejamos as primeiras 
produções - já roteirizadas - e mon-
tamos um grupo de estudos, além 
dos projetos de oficinas audiovisu-
ais e um grande encontro de produ-
tores para o ano que vem.

Ação

o Cineclube 7livre é um espaço 
não apenas de exibição, mas também 
discussão, integração e experimen-
tação. Fazendo o uso da internet 
tem o apoio da Rede de projetos 
(rede.acessasp.sp.gov.br). por ora, 
encontramos bastante dificuldades 
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