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Pelo Coletivo.
William de Oliveira Araujo

Cineclube mário Pedrosa

ao olhar da chamada elite, como se agora fosse apresentado o olhar do coitado, 
a história dos vencidos. O que temos diante de nossos olhos são realidades vivi-
das, de lutas travadas, de vitórias e derrotas e a profundidade dos sentimentos 
humanos, fugindo à forma rasa que durante anos Hollywood e a mídia televisiva 
nos ensinou a sentir. 

Nesta mesma toada a prática cineclubista, quando não voltada para a simples 
cinefilia, permite que se parta do mote apresentado pelo filme para se repensar a 
sociedade e sua história, seus projetos e suas práticas. O mais interessante neste 
movimento é que, como “um bom câncer”, ele parte de uma célula e tende à ex-
pansão, a qual é muito bem vinda desde que as células se proponham a ampliar e 
avançar nos debates, lançando novos temas, novas proposições e principalmente 
a manter a horizontalidade na discussão. 

A associação entre estas duas frentes se faz de modo natural, porém há empeci-
lhos para que tal ocorra. isto porque não é incomum encontrarmos preconceitos 
latentes em ambos os lados. O cineclubismo muitas vezes não se abre para o novo 
diálogo digital e não reconhece o valor cinematográfico do vídeo popular, e este 
pôr sua vez não raro vê o cineclubismo como um movimento parado nos anos 80 
do século xx.

Hoje, cada vez mais podemos ver a produção popular sendo apresentada de 
forma muito consistente em cineclubes, e também em saraus, circuitos alternati-
vos, festivais, entre outros, numa crescente considerável nas periferias. 

Estes vídeos e círculos de discussão permitem às pessoas historicamente ca-
ladas se reconhecerem como agentes desta história e é notório, apesar de toda 
apatia política com a qual nos deparamos diariamente, que de forma paulatina, 
porém gradual, os anseios populares estão sendo trazidos à tona, em forma mes-
mo de vídeos, mas também de poesia, canção e cantoria, teatro e dança, a partir 
de iniciativas populares; em vídeos dos movimentos sociais e também na criação 
de espaços multiculturais como o Sarau da Fundão, que desde o 2º semestre de 
2009 vem enriquecendo muito o debate no Capão Redondo. O importante neste 
momento tão singular é não perdermos o norte de que estas ações devem ser en-
caminhadas de forma coletiva, sem setorizações e personificações que desvituem 
o projeto de seu caráter humano horizontal.

Não deixemos esmorecer na fogueira das vaidades nosso senso de coletivo, ou 
perderemos nosso diferencial, e assim será muito mais atrativo para todos ir ao 
cinema ver os atores da Globo Filmes e a produção em 3D de Hollywood. 

Permitir que nosso povo consuma diariamente a cultura de massa alienante que 
nos é oferecida para nosso entretenimento pelo sistema capitalista  é a forma mais 
simples de manter as coisas como estão, pois ao nos preocuparmos com o que 
acontecerá com a mocinha da novela, ou mesmo em aprender a coreografia da 
nova música tocada nas baladas e bares da cidade, esquecemos-nos de pensar em 
nossos problemas, e tudo, de repente, fica maravilhoso. 

se algo que é de todos para um todo 
maior ainda.

O Coletivo preza sempre pela ca-
tegoria Humano, pois entre iguais é 
possível estabelecer o diálogo, e este 
é sempre apreciado porque há muito 
é sabido que os iguais têm sempre 
algo para acrescentar entre si. Porém, 
no mundo contemporâneo, com a Éti-
ca do Trabalho, a ultravalorização do 
Consumo, da Extrema individualiza-
ção e da Perda do lastro de Humani-
dade, vemos que a prática do diálogo, 
do debate como hábito que tem como 
horizonte a formação de uma preten-
sa sociedade ideal, se perde no dia-a-
dia de preocupações desimportantes 
e da busca pela satisfação imediata de 
vontades desnecessárias. E ainda, esta 
igualdade, hoje, mais do que nunca, é 
relativa; pois é praticamente impossí-
vel horizontalizar as relações que se 
fazem hierarquizadas em boa parte 
das esferas de nossa organização so-
cial humana, principalmente quando 
se pensa a sociedade dita ocidental.

Neste sentido, é interessante pensar 
o quanto se faz necessário estabelecer 
estratégia para a retomada de forma 
ampliada da prática do diálogo. E nes-
ta batalha, pode-se dizer que o Movi-
mento Cineclubista e o Vídeo Popular 
são ótimas ferramentas estratégicas 
posto que ambos consistem intrinse-
camente em pôr o mundo e as práti-
cas sociais em debate. E mundo aqui 
deve ser pensado como o espaço cria-
do artificialmente pelos humanos no 
processo histórico das suas relações 
entre si e para com o meio-ambiente.

Tanto o Vídeo Popular como o Ci-
neclublismo abrem qualitativamen-
te várias frentes de discussão, desde 
seu processo de concepção, criação e 
execução por seus realizadores e prin-
cipalmente pelo ato da exibição em si 
nos mais variados espaços e ocasiões.

Os nossos artistas populares ao ex-
porem sua genialidade e talento em 
seus vídeos produzem novas pers-
pectivas sobre problemas de nossa 
sociedade, mudando o foco. Não se 
faz somente uma simples oposição 
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Muitas vezes nos pegamos ma-
quinando a Revolução Socia-
lista, e ela em nossa mente é 

perfeita desde a trama, passando pela 
execução e chegando às suas benéfi-
cas consequências. Mas, ao nos depa-
rarmos com as pessoas nas ruas, ou 
mesmo em nosso círculo familiar, ve-
mos que as coisas não são tão simples 
e maravilhosas. Quer nós admitamos 
ou não, o capitalismo e sua lógica já 
estão naturalizados por grande parte 
da população mundial. 

Conversando com as pessoas, ve-
mos que elas não concordam com 
muitas coisas no sistema capitalista, 
todavia as mesmas racionalizam so-
bre sua necessidade de viver e so-
breviver da melhor forma possível, 
crendo que devem batalhar para 
subsistirem, vendendo suas almas 
aos seus exploradores – que também 
pensam em grande parte das vezes 
que não estão causando o mal, que 
apenas estão agindo para não serem 
consumidos pelo mercado ou coisa 
que o valha – e achando que o mun-
do é assim mesmo, que o homem é o 
lobo do homem etc. Nem por isso é 
possível negar que há empresários ca-
nalhas, e ainda, que o dinheiro muitas 
vezes traz consigo um vislumbramen-
to que altera o modo de ver as coisas, 
atingindo inclusive os valores e a ética 
moral das pessoas. 

Mas para nós, aqui, apenas diagnos-
ticando o problema, é muito fácil. O 
que deve nos intrigar é pensar no que 
fazer para quebrar esta lógica natura-

lizada. Este modus operandi maléfico 
que desde sua raiz é opressor e ex-
cludente, como que se estivéssemos 
num mundo arquitetado pela seleção 
natural de Darwin ou com a merito-
cracia de Lamarck, em que nossa luta 
diária devesse ser pela sobrevivência. 
Ao andar pelas ruas vê-se no olhar das 
pessoas a falta de perspectivas de mu-
dança (não só em suas vidas no âm-
bito pessoal, mas para com o mundo 
como um todo!).

Mas de que adianta estas elucubra-
ções? Muitos de nós não conseguem 
tapar os olhos e dizer que está tudo 
bem, todavia, também nos sentimos 
impotentes. O melhor modo que pos-
suímos para responder à essa impo-
tência é agindo politicamente.

Partindo da noção primária do que 
é Política, que, resumidamente, pode-
mos atribuir sua emergência à ocor-
rência de uma experiência comum 
que se fixou como uma ideia. Tal ex-
periência foi o surgimento da Pólis na 
Grécia antiga. Ou seja, o termo Políti-
ca, não designa coisas como qualquer 
tipo de governos sob qualquer forma 
de poder. A Política por excelência é 
a consequência da criação de um es-
paço público comum, onde os iguais 
se relacionam, e estes iguais são gru-
pos que são trocados de acordo com 
o espaço e o tempo, pois conforme 
a “História vai se acontecendo” mu-
dam os grupos de interesse/poder e 
estes fazem o que julgam ser o mais 
apropriado para si ao se apropriar de 
tal espaço. Política em seu modo cru, 

sem más apropriações, e aqui deve-se 
sim fazer juízo de valor, é o âmbito da 
persuasão, onde os iguais debatem. Já 
sabemos que não nascemos iguais; a 
igualdade é uma vitória a ser conquis-
tada politicamente. uma coisa é viver 
sendo aceito como existente (os ne-
gros existem – isso é biológico) outra 
coisa é ter voz – aqui é política. Não 
se pode negar que entre os gregos os 
iguais eram os cidadãos, assim o que 
havia era a exclusão das demais cate-
gorias. Mas, repensar o termo Política 
abre espaço para refletirmos sobre o 
termo Coletivo.

Vendo-nos como iguais enquanto 
humanos, partilhamos das mesmas 
habilidades e potencialidades, o que 
indica que todos podemos desenvol-
ver as mesmas tarefas sempre; não há 
como negar que o resultado talvez 
não apresentará o que o indivíduo 
teria de diferencial para mostrar (isso 
sabendo-se que não se deve monopo-
lizar as expectativas de resultado), po-
rém o mesmo senso de coletivo deve 
ser partilhado por todos, e isso não só 
para que se superem as paixões indivi-
duais, mas porque tal senso possui em 
seu DNA dois genes: o da confiança e 
o do comprometimento. Assim, todos 
devem aceitar sua responsabilidade 
para com o projeto encaminhado. 
Agindo dessa maneira se supera a 
lógica capitalista da divisão de traba-
lho, simplesmente porque ela se fará 
desnecessária. O que deve haver é 
uma sincronia harmônica e não uma 
dependência coletiva. No final tem-

Muito’s de nós não conseguem tapar os olhos e dizer 

que está tudo bem, todavia, também nos sentimos im-

potentes. O melhor modo que possuímos para respon-

der à essa impotência é agindo politicamente.
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Falar de mim é fácil, difícil

é ser eu!
Felipe Canova
Sílvia Alvarez

Thalles Gomes

Anda, anda, anda... pra onde?
No caso de Linha de Passe, o objeto de estudo é uma família de quatro jovens, 

uma mãe-solteira-grávida-novamente e suas interações com o futebol, religião, 
crime e corrupção. Elementos caros ao povo brasileiro. Os cenários são um bairro 
periférico de São Paulo, uma igreja evangélica, as ruas congestionadas por onde 
passam os motoboys, um campo de futebol não profissional. Elementos reais. Ce-
nários reais.  

As cinco histórias individuais convidam o espectador das classes mais abastadas 
a um passeio por uma realidade que lhe é invisível, tal o grau de barbárie de nossa 
sociedade. Talvez seja esse o grande mérito do filme. Esses dramas costurados na 
narrativa como belos passes entre uma história e outra, colocam o espectador em 
um alto grau de envolvimento com os personagens, nos fazendo acompanhar, 
quase sem piscar, a trajetória de cada um, torcendo para que eles consigam fazer 
o gol no final. Quando falamos de Walter Salles, estamos falando de um realizador 
com completo domínio de seu ofício. Linha de Passe pode ser considerado um 
“futebol arte” e fala por si.

Porém, não está contextualizado no filme, por exemplo, como surgem as 
contradições, as relações de classe para além da história de cada personagem 
e muito menos as perspectivas de superação dessa realidade tão bem repre-
sentada. O filme começa como termina, cíclico, sem pretensão de construir 
respostas. Por mais que a intenção do realizador seja honesta, a de retratar 
fielmente a pobreza e a violência em que vivem os trabalhadores brasileiros, 
apontando o fracasso da busca de saídas individuais e colocando a ausência 
de perspectivas na pauta, ela esbarra em limites que podem inclusive reforçar 
a violência que se pretendia denunciar.

um primeiro limite é a opção do realizador sobre a forma em que o filme é 
construído. O uso do drama realista é próprio à idéia de diagnóstico da relação 
presente-futuro dos personagens, mesmo que seja para apontar tão somente o 
desalento. Entretanto, devemos considerar que a opção estética também é uma 
opção política, e aqui o risco da representação realista é a naturalização da pobre-
za, ao minimizar as inter-relações com o conjunto da sociedade e não problema-
tizar historicamente o tempo-presente. O espectador, seja ele de qualquer classe, 
poderá pensar sem autocrítica que “isso é assim mesmo”, ou no quanto é azarada 
e sofrida a vida dos pobres.

Podemos entender essa opção se pensarmos no distanciamento sujeito-objeto 

Essa bem que poderia ser a resposta de Reginaldo, um dos personagens de 
Linha de Passe, quando, se isso fosse possível, assistisse ao filme que descreve 
o seu cotidiano, ou seja, o filme do qual ele é objeto. De fato, os personagens 

não podem assistir aos filmes, mas seus correspondentes reais – jovens negros e 
pobres, moradores de periferias urbanas – podem, mesmo que não seja esse o 
público que frequenta as salas de cinema onde o filme de Walter Salles é exibido.

linha de passe fala do outro, a partir da visão privilegiada de quem está por cima. 
O outro vira objeto e sua vida uma tese de estudo. Assim, é possível estudar deta-
lhadamente o cotidiano do objeto de estudo, consultar mestrados e doutorados 
sobre o tema, fazer pesquisas de campo. Dá até para recrutar entre os objetos de 
estudo atores ou assistentes e deixá-los livres para improvisações e sugestões. 
Tudo isso para que o realizador esteja municiado de toda a informação que achar 
necessária para construir a obra de arte, o seu filme, com a maior verossimilhan-
ça possível. uma obra de arte que busque a representação da pobreza de forma  
extremamente realista.

O filme começa como termina, cíclico, sem pretensão de 

construir respostas. Por mais que a intenção do realizador 

seja honesta, a de retratar fielmente a pobreza e a violência 

em que vivem os trabalhadores brasileiros, apontando o fra-

casso da busca de saídas individuais e colocando a ausência 

de perspectivas na pauta, ela esbarra em limites que podem 

inclusive reforçar a violência que se pretendia denunciar.

do autor do filme. linha de passe é, em 
sua essência, a visão do burguês sobre 
o trabalhador. Lúdica ou realista, pater-
nalista ou naturalista é a visão do outro. 

Para o trabalhador, e aí vem outro 
limite, ver seus problemas e dificulda-
des retratadas fielmente numa tela de 
cinema é inútil, pois não passa de um 
jogo de espelho em que se vê a pró-
pria imagem refletida. Após a hora e 
meia de pobreza realista em imagens 
em movimento, os problemas, as difi-
culdades, a violência continuarão lá, 
esperando o trabalhador em sua casa. 

Não que se espere de um filme a res-
posta dos problemas. Mas, se os traba-
lhadores eles mesmos se aproprias-
sem da linguagem cinematográfica 
para refletir sobre o mundo em que 
vivem, se deixassem de ser objetos e 
passassem a sujeitos, o cinema pode-
ria se constituir numa ferramenta de 
construção e compreensão dos ele-
mentos necessários para a superação 
da pobreza e da exploração. 

E se os cineastas brasileiros estive-
rem realmente dispostos a colaborar 
para essa superação, seria interes-
sante começarem a mudar o objeto 
de seus estudos e inverter a posição 
da câmera, do outro para si. Quan-
tos elementos os trabalhadores não 
colheriam em um filme como banco 
central do brasil ou notícias de um 
banco particular? 
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Daniel Fagundes
Integrante do coletivo NCA 
(Núcleo de Comunicação Alternativa)
http://ncanarede.blogspot.com
www.cinemadevarzea.com.br
fagundes.daniel@gmail.com 

Thiago de Faria e Silva 
da oficina Cinema-História 

do Cursinho do instituto 
(www.instituto.org.br/blog)

Às vezes, parece que estou do lado errado, 
pois por muitas vezes não sou o educador, 
mas sim o educado

Sem ponderações meu coração irracional exclama:
Tá tudo errado, tá tudo misturado…
A minha dor, a dor do outro, a dor do mundo
E eu a educar a dor

…aquela dor presente no excesso de trabalho, 
na descrença da criança, na falta de afeto
Aquela dor sem graça que matou a esperança

insistentemente, a minha dor a sua dor, 
A nossa dor ensaia a dança
Olhares perdidos aprendendo a se encontrar

E no buraco da máquina o olho cego descansa,
E vai mirando a paisagem, revigorando a lembrança

A velha rua de terra, a barraca de pastel, a fresta do tijolo…
Eu me vendo nesse bolo, eu olhando no seu olho
E no encontro das retinas o horizonte dilatando

Novas versões da minha história na memória recriando
No contato barato, o tato faz pensar, dá luz à criação
E a câmera, cadela vira-lata, passava de mão em mão
parindo imagens a despeito da condição

Olhares gritando a emergência do pensamento confuso
A realidade, o sonho, o abuso!
Tudo junto em profusão…

A teoria, a decadência, a instituição!
A sacrosanta esquizofrenia que deseduca, hierarquiza
e nos indica o eterno amém

Pergunto:

Quem educa quem?

TF: Com quais critérios? 

CB: Foi um pouco pelo contato com a 
instituição. Pessoas já ligadas à área. 
Também um pouco de currículo da 
pessoa e da disponibilidade de horário. 
Porque ia ser à noite, então, isso já eli-
minou muita gente. Fechou esse grupo 
de 180 pessoas. Na verdade, achamos 
pouco e, então, passou para 230 pes-
soas. No fim, se não me engano, foram 
229 pessoas.

TF: Algumas pessoas que participa-
ram das oficinas acabaram não en-
trando para o filme?
CB: É muita gente, não tem como, 
é tecnicamente impossível. Durante 
as aulas, não rolou aquele clima de 
competição: tenho que me destacar 
pra eu entrar no filme. Esse espaço 
aqui foi mágico, as pessoas estavam 
se integrando. O cara do Observa-
tório e o do Afroreggae estavam do 
mesmo lado, assistindo aula de foto-
grafia. Dizendo: “porra, gostei do seu 
trabalho, vamos fazer um trabalho 
mês que vem”. Na direção, formamos 
um espaço que juntou as pessoas 
que trabalham com cinema no Rio 
de Janeiro, que pensam em cinema. 
Tivemos aulas com mestres. As aulas 
master eram com caras magníficos. 
Então, para além de entrar no filme 
ou não, tivemos aula prática de foto-
grafia, vi aquele maquinário Butter-
fly. Estava a câmera, a película, tinha 

O filme 5x Favela, agora por nós mesmos será lançado nos cinemas brasilei-
ros em agosto, e já é alvo de uma série de entusiasmos e especulações. 
Fala-se em um “Novo Cinema Novo” nascendo nas favelas e periferias. 

Fala-se também em um “novo olhar” que promete renovar o cinema. O projeto 
retoma alguns pressupostos do filme cinco vezes favela, lançado em 1962 pelo 
CPC da uNE, como a criação coletiva e a realização de um filme de episódios 
sobre as favelas.

Sob a coordenação de Cacá Diegues, um dos diretores do filme de 1962, o 5x 
favela foi feito por cinco ONGs/OSCiPs que trabalham com cinema nas favelas 
do Rio de Janeiro: cidadela, cufa, Afroreggae, nós do Morro e observatório de 
Favelas. Tudo começou em 2007, com a criação coletiva dos roteiros nas enti-
dades. Entre abril e maio de 2009, ocorreram as oficinas de direção, produção, 
fotografia, arte, edição, finalização e interpretação, com a participação de 229 
pessoas, selecionadas entre os 603 inscritos. Dos alunos da oficina, 84 foram 
escolhidos para fazer parte da equipe técnica do filme. Entre junho e agosto, 
aconteceram as filmagens.

No dia 28 de maio de 2009, na Rio Filmes, após um teste de elenco, conver-
samos com Cadu Barcellos, integrante do observatório de Favelas e diretor do 
episódio deixa voar. 

Thiago Faria: Como foi a concepção do projeto?
Cadu Barcelos: O processo foi o seguinte: o Cacá Diegues pensou esse projeto, 
junto com a Renata Magalhães. Ele montou uma oficina de roteiro em institui-
ções do Rio de Janeiro que trabalhavam com cinema, a CuFA, Afroreggae, Ob-
servatório de Favelas, Nós do Morro e Cidadela. Na Maré, era o Observatório das 
favelas, com umas 30 a 40 pessoas na oficina de roteiro, durante quatro semanas. 
Na segunda semana, cada um levou sua ideia de filme, um argumento. Rolou 
uma discussão sobre qual ideia a gente queria mostrar, o que iria fazer. iríamos 
criar esse roteiro coletivamente. O meu argumento foi escolhido, e aí começa-
mos a criar coletivamente, numa turma de roteiro, lá no Observatório de Favelas.

TF: Nas oficinas, havia muitos alunos. Eles foram escolhidos pelas instituições?
CB: Foi uma inscrição mesmo. A pessoa fazia a sua inscrição para participar. É um 
projeto louco, nunca havia sido feito nada desse tipo. Como que a gente ia com-
por as turmas? Foram mais de 600 pessoas inscritas, só que não tinha como dar 
oficina para mais de 600 pessoas. Fisicamente, o espaço não comportava. Teve 
uma seleção mesmo.

–  agora por nós mesmos: o que é mesmo o popular?
5x Favela
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gente que nunca tinha visto película. 
Foi muito bom.

TF: É também uma relação entre 
instituições? 
Por exemplo, 
o Observatório 
de Favelas, eles 
também estão 
acompanhando? 
Eles já têm um 
trabalho. Não 
estão dispostos a 
qualquer coisa.
CB: Exatamente. Estamos aqui para fa-
zer cinema também. É o que a gente 
fala, é arte, estamos com um suporte 
imenso. Então, a gente viaja, é o mo-
mento de curtir isso, de se deliciar com 
o cinema. Mas a gente tem uma baga-
gem, está todo mundo esperando mui-
to de nós. Não é só mais um filme. As 
pessoas estão esperando. O cinema, a 
imprensa, as pessoas estão esperando 
uma coisa nova. É como o filme (Cinco 
Vezes Favela) do Cacá Diegues, na dé-
cada de 60. Aqui pode ser um marco, 
pode ser um ponto. É uma responsa-
bilidade. Não podemos nos prender a 
ela e ficar fechado num quadradão: “a 
gente tem que fazer isso, porque o pes-
soal está esperando isso”. Não, temos 
liberdade para fazer o que quisermos. 
E uma coisa que a Luciana [Bezerra, 
diretora de um dos episódios] falou, 
temos que tomar cuidado com isso: 

agora, é um filme de favela. Então, as 
pessoas esperam uma coisa. Mas não 
é um cinema de favela, é um cinema. 
Não é um cinema de periferia, é cine-
ma. Se a gente está com a câmera na 
mão e tremer a câmera, vão falar: “ah, é 
o cara da favela, está aprendendo a fa-
zer cinema ainda”. Se o cara da zona Sul 
fizer isso, é estética. Não é esse extre-
mo, mas temos que tomar um pouco 
de cuidado. As instituições já têm um 
discurso montado, já sabemos o que 
queremos passar. Os filmes, por grande 
coincidência ou por escolha, são filmes 
muito diferentes: um fala de amor, ou-
tro de família, outro trata um pouco da 
violência. Os filmes se encaixaram.

e descobre que as pessoas de lá são 
iguais as daqui. Tudo bem, é um tema 
de favela. Mas, se tirarmos isso, é um 
tema do ser humano, de não reco-
nhecer o que é diferente. É uma coisa 
que está acontecendo na Palestina, 
nas Coréias. É um pouco disso, é um 
tema do ser humano, mas a gente 
está transferindo para dentro desse 
universo de favelas. Esse é o ponto. 
Mas, o principal, tem filmes que fa-
lam sobre família, amor, filmes que 
tratam da violência das favelas. Pen-
samos sobre isso. Por exemplo, rolou 
uma oficina de roteiro na Maré. Mui-
tas pessoas disseram: não, não vamos 
colocar o tráfico nesse filme não. 

TF: Pensaram em tirar totalmente?
CB: Na Maré teve 
isso. Mas por quê? 
Se é uma coisa que 
tem. Se tem, por 
que a gente não 
pode falar? Aí, o 
pessoal falou: não, 
porque a gente 
sabe que vai ter um 
outro filme desses 
cinco que vai falar, 
então, esse filme 

pode complementar isso. No nosso,  
complementamos outra coisa. É ló-
gico que um filme já é um fragmento 
da realidade. Não vai retratar a rea-
lidade. Tem muita gente esperando 
isso do 5x Favela. Pô, ali eu vou ver 
a favela, ali eu vou ver a favela! Não, 
não vai ver a favela, vai ver um frag-
mento da favela. Não adianta, num 
documentário você acha que vai ver 
a realidade? Não, você vai ver um 
fragmento da realidade. isso a gente 
está bem confortável. Não estamos 
aqui para mostrar o que é a favela. 
Mas queremos mostrar um pouco da 
gente, de dentro. Estamos cansados 
de estar como espectador, atrás da 
televisão, apenas recebendo aquela 
luz. Queremos estar no lugar da te-
levisão, reluzindo. Eu acho que é um 
pouco disso, é um pouco do nosso 
papel, mas o nosso papel é fazer ci-
nema mesmo.

TF: Eu li rapidamente o roteiro do fil-
me de vocês. Eu vi essa questão de um 
drama que pode ser transportado para 
outro conflito, eu acho que eu nunca 
tinha visto um personagem de um 
curta, que fosse morador da favela, e 
tivesse medo da favela. Parece que o 
medo da favela é só da classe média.  
CB: Na Maré são 16 comunidades, 
com quase 180 mil habitantes. Vou 
pegar 10% lá dentro, são 18 mil, va-
mos colocar arredondado. Se 10% de 
dentro da Maré fossem diretamente 
ou indiretamente ligados ao tráfico, 
teríamos 18 mil pessoas. E sabemos 
que não é isso. Estamos cansados 
de ver aquele discurso: “não, a gente 
sabe que na favela 
não tem só bandido, 
tem gente de bem”. 
Não, é o contrário. 
Só tem gente de 
bem e tem alguns 
bandidos lá, tem trá-
fico de drogas. Não 
é nem uma grande 
minoria, é zero vír-
gula alguma coisa 
por cento. Dentro 
da Maré são 16 co-
munidades. Encontramos lá dentro 
todas as facções criminosas (Coman-
do Vermelho, Terceiro Comando, 
ADA, Milícia) e também Batalhão da 
Polícia. Lá é um barril de pólvora. Só 
que, para quem vem de fora, vem 
pela Linha Vermelha, Linha Amarela, 
Avenida Brasil, passa pela Maré, que 
é cortada pelas três principais vias do 
Rio de Janeiro. Para entrar no Rio de 
Janeiro, você é obrigado a passar pela 
Maré. Então, esse conflito acontece 
lá dentro. Aconteceu comigo, quan-
do eu era mais novo, eu tinha medo 
de passar para o lado de lá. Hoje em 
dia, eu circulo tudo. Hoje em dia, eu 
trabalho no Observatório de Favelas, 
que é em uma facção e moro em ou-
tro lugar. O Observatório fica na Nova 
Holanda, eu moro na Vila do Pinheiro. 
Para chegar da Vila do Pinheiro, até o 
Observatório, eu passo pelo morro do 
Timbau, que é mais uma facção. 

TF: Você acha que tem fundamento 
esse temor do personagem?
CB: isso já foi há alguns anos atrás, 
quando rolou o arrastão. Tinha muito 
mais isso, barreiras imaginárias. Hoje 
muito menos, as pessoas circulam 
muito mais. Hoje, você vê gente que 
mora na Maré e que vive no Vidigal, na 
Cidade de Deus. Hoje, o Rio de Janeiro 
está muito mais circulado do que há 
uns anos atrás. Mas é claro que acon-
tece isso. Pega um moleque que mora 
no Pinheiro, ele pensa em ir na facção 
rival, que é na Nova Holanda. Pô, ele 
é negro, estereótipo de traficante, na 
idade que as pessoas estão acostuma-
das a ver um adolescente no tráfico. 
Ele teme ir para lá e ser reconhecido 

faz nada demais, o cara quer ir de cá 
para lá, daqui para lá, o direito de ir 
e vir é vigente dentro de uma favela. 
Está muito na cabeça das pessoas 
essa lei imaginária. Tem até uma fei-
ra, eu fiz um curta sobre a Feira da 
Teixeira. 

TF: O curta do Canal Futura? 
CB: Não. Do Canal Futura é o do 
Museu da Maré. É o primeiro mu-
seu dentro de uma favela no Bra-
sil. Tem um outro curta, da Feira 
da Teixeira, que acontece na Nova 
Holanda, que é de uma facção. Des-
cobrimos, na pesquisa para o curta, 
que rolava gente de Nova iguaçu, 
de Vila dos Teles, de São Paulo, de 
Minas, de uma favela que é Coman-
do Vermelho. Todas as facções es-

tão lá. Rola uma 
anistia, porque 
ali as pessoas 
vão para ven-
der, para traba-
lhar. Então, elas 
quebram na ca-
beça delas essa 
barreira imagi-
nária. Porque 
eu necessito 
ir para lá, para 
vender, para 

trabalhar, para comprar. Aí quebra 
isso. E, durante a semana, as pesso-
as não quebram essa barreira, e são 
as mesmas pessoas que quebram 
essa barreira para ir na feira no fim 
de semana. Falam: “eu não, não vou 
para lá”. Mas tu não vai no final de 

Tem muita gente esperando isso do 5x Favela. 

Pô, ali eu vou ver a favela, ali eu vou ver a favela! 

Não, não vai ver a favela, vai ver um fragmento 

da favela.

Todas as facções estão lá. Rola uma anistia, 

porque ali as pessoas vão para vender,para 

trabalhar. Então, elas quebram na cabeça delas 

essa barreira imaginária.
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TF: Uma coisa que eu queria pergun-
tar, que é inevitável, é essa questão 
que, na década de 60, tinha o tema 
da favela. E acho que uma das poucas 
coisas que vocês estão resgatando da 
década de 60 é o tema da favela, o 
tema é esse, e não tem jeito. A gen-
te tem uma imagem muito forte da 
favela, através do Tropa de Elite, da 
Globo, do Cidade de Deus. Como vocês 
vão entrar nessa discussão?
CB: Primeiro, estamos preocupados 
em fazer um filme sobre realidades 
e coisas de um ser humano, que se 
situa dentro de uma favela. O meu 
filme fala sobre um garoto que solta 
pipa, a pipa dele cai na comunida-
de rival. Ele cria coragem para ir lá 

como um traficante de onde ele 
mora. É uma coisa de comunidade, 
favela é meio como cidade peque-
na, todo mundo se conhece. Chega 
um cara e fala: nunca vi esse maluco 
aqui. Mas, quando ele quebra essa 
barreira imaginária, como aconte-
ceu comigo. Quando você sai do 
Pinheiro, que é uma facção, e vai 
ao Observatório, que é outra, você 
circula. No primeiro dia há um estra-
nhamento, no segundo não há, no 
terceiro você está circulando. Como 
hoje eu circulo lá, as pessoas sabem 
que eu moro no Pinheiro, me cum-
primentam, eu conheço todo mudo 
lá. Eu paro, volto de madrugada, 
sento, bebo uma cerveja. Acho que 
a barreira é muito mais da cabeça 
das pessoas. Porque o tráfico, por 
mais que seja uma lei paralela, con-
tra o estado, há uma lei maior, que é 
o morador, o cara trabalha, ele não 

ilu
str

aç
ão

: d
ieg

o d
ac

al



im
ag

en
s: 

di
vu

lga
çã

o

semana para ir na feira? Aí fica estra-
nho, e eles falam: “é mesmo”. Eu acho 
que essas barreiras estão na cabeça. É 
uma barreira imaginária mesmo, que 
aqui eu posso, ali eu não posso. En-
tão, por que eu não posso estar aí se 
eu estou aqui? Por que no número 89 
da rua tal eu posso estar e no número 
90 eu não posso? Dentro das próprias 
pessoas. Se elas se ligarem disso, será 
delas essa circulação. 

TF: Tem as favelas do cinema? 
Meia dúzia...
CB: As filmagens acabam sendo nas 
mais fáceis. Até por esse barril de pól-
vora, essas barreiras imaginárias, as 
pessoas ficam com receio de entrar na 
Maré para fazer isso. Eu vou entrar na 
Maré, vou fazer filme dentro da Maré. 
O cara vai ver um monte de ator sen-
tado, vai ver a maquinária, o pessoal 
de elétrica trabalhando, caminhão, 
eu gritando. Vai ver, realmente, que 
essa mágica está acontecendo den-
tro da Maré. Estamos reluzindo 
para o mundo. A gente está sendo vis-
to, mostrado. O moleque está na tela, 
soltando pipa. Eu to vendo aquele 
barraquinho. O cara que estiver vendo 
o filme, ele vai falar: “eu moro naquela 
casa ali. Porra, ali o Seu zé na esquina”. 
isso, para as pessoas, é incrível. As pes-
soas gostam de ser vistas, de serem 
representadas. A Maré vai viver esse 
momento mágico e rola um respeito 
geral, rola admiração de todo mundo 
para que isso aconteça. E ajudam.

TF: Em relação ao filme da década 
de 60, ele tinha uma marca da UNE 
e todos os diretores eram, de al-
guma maneira vinculados a algum 
partido político ou a alguma agre-
miação política. Hoje, vocês fazem 
uma atuação não partidária, mas 
também política...
CB: São momentos históricos dife-
rentes. Hoje em dia, o movimento é 
esse. O boom das ONGs no Rio de Ja-
neiro é gigantesco, a gente encontra 

ONG quase em todas as favelas do 
Rio de Janeiro. Mudaram os lugares 
que nós somos partidários, o pessoal 
da Cufa, do Afroreggae, do Observa-
tório, mas com o mesmo ideal. Eles 
com os ideais estudantis de revolu-
ção e a gente aqui com os nossos 
ideais de querer mudar a nossa reali-
dade da favela.

TF: Qual é a perspectiva política do 
Observatório? 
CB: O Observatório funciona como 
se fosse um triângulo. Tem as insti-
tuições que trabalham na ponta, que 
é direto a assistência à comunidade, 
dando curso, ajuda. E o Observatório 
trabalha na base, fazendo pesquisa, 
tanto do Rio de Janeiro como do Bra-
sil, para tentar entender esse universo 
de favela, ações e políticas públicas. 
O que é necessário nessa ponta para 
levar para a outra ponta. Também 
tem projetos que trabalham na pon-
ta, como teve o curso de jornalismo, 
de audiovisual, o imagens do Povo, 
da fotografia. O Observatório tem um 
pouco isso, tentar acionar e mostrar 
a favela para fora, mas pensando. Lá 
você encontra jornalista, advogados, 
pensadores mesmo. O Jailson já es-
creveu vários livros. E unificar um 
pouco. O Observatório surgiu duran-
te o censo do Rio de Janeiro. ia rolar 
um censo, eles iam vir aqui e entre-
vistar duas ou três pessoas e colocar 
como se fosse geral. Não era isso que 
queríamos. Então,  rolou um Censo 
Maré. um censo mesmo, 
uma comoção no Complexo 
da Maré em busca de dados 
específicos de “n” coisas: so-
cioeconômico, políticos, fi-
nanceiros, doenças. Daí que 
surgiu essa coisa de tentar 
pensar a favela e se articular 
com outras instituições. Tem 
o CEASM, a Eliana (esposa 
do Jair) que criou, tem dois 
pólos, no Timbau e Nova 
Holanda. Eles se separaram 
e, agora, o Timbau tem o CE-
ASM e a Nova Holanda tem 
o Redes da Maré, que é uma 

nova instituição que está surgindo 
com grande força. Enquanto eles es-
tão pensando, eles distribuem esse 
pensamento. O Observatório é um 
pouco isso.

Oficina Cinema-História do Cursinho 
do Instituto

O instituto foi formado a partir 
de um grupo de alunos de diversas 
universidades públicas e privadas de 
São Paulo, alguns deles ex-alunos do 
próprio projeto. A oficina de Cinema-
História procura refletir sobre a 
relação entre a história e as imagens. 
O principal objetivo é a formação 
de um público capaz de vislumbrar 
o cinema como uma fonte de 
conhecimento e reflexão. Nas aulas, 
discutimos uma grande variedade 
de filmes: vídeos populares, clássicos, 
hollywoodianos, filmes nacionais, etc.     

As aulas ocorrem aos sábados na 
Escola Estadual Isaltino de Mello. 
Rua Toninhas, 73 – Campo Grande. 
Zona Sul, São Paulo - SP. 

Luciano Carvalho.

Estava criada a necessidade de treinamento conjunto.
Depois de firme acordo, disponibilizaram todas as noites de quinta-feira do ano 

de 2010 para treinamentos conjuntos. Esta decisão, por si apenas, já representa 
uma virada na lógica organizativa de grupos que possuem agendas e histórias 
independentes. Conjugar durante um ano um treinamento semanal significa 
adentrar em terreno completamente desconhecido, uma vez que, embora com 
pressupostos comuns, existam grandes diferenças organizativas internas e méto-
dos criativos distintos.

Ainda em 2009, levantaram uma série de ações que poriam como objetivos a se-
rem buscados:

1 - A criação de um circuito teatral Contra Hegemônico, onde os grupos detenham 
os meios de produção (seus próprios espaços) e circulem por eles com espetáculos 
que se opõem ao pensamento dominante;

2 – Circulação com “pacote” de espetáculos em assentamentos do MST com o in-
tuito de dialogar com a classe organizada e receber uma contrapartida crítica sobre 
as peças e seus possíveis efeitos quando apresentadas em conjunto;

3 – Pesquisa em vídeo a fim de registrar e propagar teatro numa mídia e forma 
ainda não exploradas. Aqui, uma das intenções é atingir o maior número possível 
de pessoas com a criação em vídeo-teatro e o registro dos espetáculos existentes, 
porém, com linguagem adequada ao vídeo (este tema introduziu a presença da 
Companhia Estudo de Cena ao coletivo de coletivos).

4 – Treinamentos conjuntos para elaboração de “Estéticas de Combate” – colocar 
os atores dos grupos nas ruas em ações estéticas buscando diálogo com a classe 
trabalhadora;

Neste período, foi cogitada a entrada de outros grupos ao coletivo de coletivos.
Em 2010 juntaram-se aos treinos práticos, após a formação política ministrada 

pelo NEP 13 de Maio, na figura do velho Scapi, os grupos Antropofágica, Pavanelli e 
Buraco D’oráculo.

O total de nove coletivos se reúne desde princípios de fevereiro e junta de 70 a 30 
pessoas por encontro.

A potência e as dificuldades proporcionais desta ação se anunciam. Os grupos se-
guem treinando e debatendo. A forma oriunda destes ajuntamentos ainda germina 
silenciosa em meio aos solavancos da real existência.

Desde o início de 2009 os grupos 
Brava Cia, Cia Estável, Dolores 
Boca Aberta Mecatrônica de 

Artes e Engenho Teatral realizam en-
contros regulares para investigar as 
práticas teatrais adotadas em seus tra-
balhos cotidianos.

Os encontros funcionavam como 
uma espécie de investigação das ca-
racterísticas gerais que se repetiam nos 
grupos. Eram encontros quinzenais ou 
mensais marcados por rodas de con-
versa regadas a cerveja e petiscos.

Destes primeiros diálogos surgem 
algumas constatações:

- São grupos localizados em perife-
rias ou advindo destas;

- São  grupos que têm como públi-
co alvo os residentes destas periferias, 
assim, a classe trabalhadora;

Estes pressupostos deram força e 
unidade para avançar a novos patama-
res de leitura da realidade.

O fato de buscarem o diálogo com 
a classe trabalhadora, no sentido do 
desvendamento da realidade a fim de 
transformá-la, avançou para a necessi-
dade de interlocução com movimentos 
organizados da classe. De forma quase 
direta surge o nome do movimento 
social de maior alcance na atualidade 
brasileira, o MST.

Assim, a brigada estadual de cultu-
ra do movimento, a convite dos co-
letivos, passou a compor as reuniões 
dos grupos.

Na medida em que avançavam os 
debates, crescia também a neces-
sidade de realizar ações estéticas 
conjuntamente. A marcha do MST 
que partiu de Campinas, em agosto 
de 2009, com cerca de 1300 pessoas 
e chegou a São Paulo, foi a primeira 
oportunidade de estes grupos pode-
rem exercitar a prática política estéti-
ca ambicionada. Foi também marco 
conceitual onde, em texto, apresen-
tam para a sociedade a base socialis-
ta em que se assentam.

Após avaliação define-se:
– Encontros mensais ou quinzenais 

são insuficientes para abarcar todas as 
necessidades e pretensões estéticas do 
coletivo de grupos.

encontro de grupos de teatro:

um coletivo
de coletivos.
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Temos uma solução para este assunto: o bom burguês é o burguês

defunto.
CENA 04 – COMERCiAL AGiT PROP

ESTAGIáRIo
Ei você! 
Tome cuidado, esta é uma anti-propaganda. 
Capitalistas é hora de dar no pé, quem avisa 
amigo não é!

no centro do picadeiro uma corda bamba estendida na 
transversal, de um lado o coro dos trabalhadores, na ponta 
da corda um burguês de babador e um empregado com uma 
panela que canta. na corda bamba um pobre. 

BuRGuêS – cantando:

Entenda cidadão.
Se a farinha não se misturar com o fermento
Como se faz para crescer o pão ?
Afinal, todos querem um aumento!

BuRGuêS E EMPREGAdo (PAnElA):

A sociedade é como esta receita
O povo, farinha do mesmo saco
Precisa do fermento, os ricos, sem suspeita
E não me encham o saco !
Não devemos mais lutar
Esqueçam nossa posição oposta
Para todos terá lugar.
Nesta mesa posta.

Coro dos trabalhadores:

Mas quem lava os pratos?
Quem tem fome de pão?

Mas quem lava os pratos?
Quem tem fome de pão?

BuRGuêS – (citado):

um outro mundo é possível!
Não percam a esperança
Sem a tempestade terrível
A corda não balança.

BuRGuêS – canta:

Fóruns, conselhos
Debates, pentelhos
Tudo para ouvir o pobre diabo
Tudo para ouvir o diabo do pobre

EMPREGAdo (PAnElA) – canta:

Vamos todos conversar
Para nada alterar
um pacto social
um ato inaugural
(Burguês) Para o rico triunfar!

PAnElA – citado:
Negociar é um grande negócio para a hu-
manidade
Andaremos na corda bamba com tranqüili-
dade.

CoRo doS TRABAlhAdoRES:

Somos contorcionistas do presente, não te-
mos coisa melhor
Se o corpo trava, de antemão
Nossa bunda leva a pior
E o diabo amassa o pão1.
(passa a mão)

BuRGuêS E PAnElA – cantam:

Ao final da corda, um acordo.
O pulo mortal para o reino das maravilhas
Seu corpo amortecido por mil mercadorias
Ao final da corda, um acordo.

CoRo doS TRABAlhAdoRES:

O da corda, ACORDA!
Este acordo enforca.

Somos pessoas em liquidação
Não é permitida a devolução2.

O da corda, DiSCORDA!
Este acordo enforca.

BuRGuêS E PAnElA:

Entenda cidadão.
Se a farinha não se misturar com o fermento
Como se faz para crescer o pão ?

o pobre  para de caminhar na corda e canta junto aos tra-
balhadores.

CoRo doS TRABAlhAdoRES E PoBRE  
– cantam:

Temos uma solução para este assunto
O bom burguês
é o burguês defunto

o pobre  faz da corda um chicote. o burguês que estava na 
ponta se levanta e desequilibra.

Temos uma solução para este assunto
O bom burguês
é o burguês defunto

TRABAlhAdoRES:
Temos uma solução para este assunto
O bom burguês
é o burguês defunto (4x)

BuRGuêS:
Será que se morre de susto antes da queda?

ESfoMEAdo –
Boa idéia! Cozido de presunto!

Apresentamos aqui um trecho do roteiro do vídeo “O mistério do 
novo”, último trabalho da Companhia Estudo de Cena, que conta a his-
tória da viagem da trupe circense “Fulero Circo”. A cena “comercial agit 
prop” é encenada como um comercial do “game show: quem é o pobre 
mais pobre?”. Se trata de uma cena musical, realizada na oposição de 
dois coros; dos burgueses e dos trabalhadores.   

1 Trecho adaptado da canção “para nós, treze dão mesmo uma dúzia”, da 
peça “A verdadeira vida de Jacó Vemcá” de Bertolt Brecht.

2 idem.

Texto de Diogo Noventa, musicado por Renato Gama com base em 
processo de criação coletiva da Companhia estudo de Cena.
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ticipantes da oficina do que, ao final de cada exercício, ligar a 
câmera e mostrar o que havia sido gravado. A partir daquele 
momento o audiovisual tinha um caráter de aceitação e cons-
tituição da identidade individual para cada um dos participan-
tes da oficina.

Momentos como carnaval, festa junina e outros eventos 
foram registrados; o resultado foi o documentário “Mais 
louco é quem me diz”, que fala sobre o CECCO e o que o es-
paço representa para os usuários e funcionários. No vídeo, 
os depoimentos mostram o que cada um sente pelo local e 
retrata como a construção de vínculos entre os participan-
tes se dá no dia-a-dia. 

Em suma, a oficina de vídeo realizada pôde contribuir para 
a afirmação de valores como amizade, solidariedade e respeito 
entre os frequentadores.

A experiência no CECCO me fez pensar o papel do audio-
visual como ferramenta de integração social, e que o ser hu-
mano não deve ser privado de nada, mesmo que tenha certa 
dificuldade para desenvolver alguma coisa. Enquanto os usu-
ários do CECCO mostraram que a vontade de fazer as coisas 
supera qualquer adversidade, e que eles só precisam de uma 
oportunidade.
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A peça foi apresentada/gravada em 
Brasília, Porto Alegre, Salvador e São Pau-
lo, sempre em praças públicas e em ar-
ticulação com grupos politizados e mo-
vimentos sociais, como o MST. Em toda 
apresentação gravamos o depoimento 
do público sobre os temas da peça. 

Neste novo trabalho vamos fazer do 
processo de criação um processo-ato, 
um vídeo-processo. Nosso objetivo é 
usar a integração da linguagem do te-
atro de rua e do vídeo documentário 
como estratégia de intervenção social 
e comunicação popular, entendendo 
que toda obra audiovisual é um meio 
para contribuir com a reflexão crítica 
sobre o modo de vida atual. 

Com a experiência de trabalho da 
companhia estudo de cena é possível res-
saltar ao menos dois pontos que estão na 
ordem do dia para um trabalho crítico: 

1. todo vídeo deve partir de um estu-
do cujo o interesse seja crítico e político 
em relação ao tempo presente em que 
se realiza, e deve ser compreendido e 
recriado pelo conjunto de seus produ-
tores dentro de um processo que não 
reproduza a divisão social do trabalho 
na produção de bens.

2. como diz Walter Benjamim em o 
autor como produtor: “sabemos que o 
aparelho burguês de produção e pu-
blicação pode assimilar uma surpre-
endente quantidade de temas revo-
lucionários, e até mesmo propagá-los, 
sem colocar seriamente em risco sua 
própria existência e a existência das 
classes que o controlam”. 

Levando em consideração este argu-
mento, se torna altamente questionável 
a criação audiovisual crítica que apenas 
abasteça o aparelho produtivo burguês 
sem buscar modificá-lo. No campo da 
circulação, decisivo nesta área, é preciso 
criar circuitos de distribuição e exibição 
através do diálogo com todos os seg-
mentos da sociedade contrários a po-
lítica operante. Mas também é preciso 
desestabilizar a lógica do espetáculo au-
diovisual, com ações complementares 
como debates e interações artísticas e 
críticas de vários tipos, a fim de contri-
buir para a construção de novas redes 
de diálogo social e político.        

Em outubro de 2006 estreou na “Mostra Brecht e o Cinema”, organizada pela 
Sala Cinemateca de São Paulo, a videocriação estudo de cena: o capital e a reli-
gião (34’), trabalho independente realizado por trabalhadores de vídeo, teatro, 

poesia e artes plásticas. O vídeo é uma adaptação da cena “O discurso de Pedro 
Paulo Bocarra segundo o qual o capitalismo e a religião são indispensáveis”, da 
peça “A santa Joana dos matadouros”, de Bertolt Brecht. 

O trabalho, que começou em janeiro de 2005, teve como fundamento realizar 
uma pesquisa que unisse experimento de linguagem e teoria crítica dentro de um 
processo colaborativo de criação. O vídeo busca refletir sobre a engenharia social 
que foi construída no Brasil no final dos anos noventa, segundo o modelo neoli-
beral de organização da sociedade civil em parceria com o grande capital priva-
do através da “responsabilidade social” das indústrias e fundações empresariais. A 
cena é realizada quatro vezes, tendo na primeira versão uma decupagem clássica, 
no padrão das telenovelas; com a evolução do vídeo a cena se desenvolve até a 
vitória do capital que é tratado na última versão na forma de clip “pós moderno”.     

Após a estréia, o vídeo circulou em espaços de exibição organizados por cole-
tivos de vídeo, em  universidades e em cineclubes autônomos da cidade de São 
Paulo. Sempre na perspectiva de agir fora do circuito comercial, as exibições ex-
pandiram-se para além do município e ganharam projeção em seis estados brasi-
leiros – SP, PR, RN, PB, DF e RJ – tendo uma média de público de quatro mil pessoas.    

Com a experiência de trabalho formou-se a companhia estudo de cena voltada a 
pesquisar a linguagem videográfica como ferramenta de intervenção social a partir 
de estudos da narrativa crítica dialética. Em 2008, a Companhia se dedicou à realiza-
ção da videocriação narrativas da sé, buscando aprofundar a pesquisa do vídeo como 
possibilidade de intervenção artística/política. O vídeo tem como base a observação, 
gravação e intervenção dos atores em situações vividas na Praça da Sé, no centro da 
cidade de São Paulo, e é intercalado por um trabalho de estúdio onde as cenas foram 
trabalhadas de forma ficcional. Este vídeo, o mais experimental do grupo, trata em oito 
cenas do tema da miséria em confronto com o moderno sistema de circulação de mer-
cadorias. narrativas da sé estreou na ii Semana do Vídeo Popular e na seqüência foi 
exibido em espaços autônomos e se incorporou ao circuito de exibição popular. 

No ano de 2009 realizamos, em parceria com a Brigada de Audiovisual da Via 
Campesina, o vídeo estudo de cena: a república (80’), uma livre adaptação do texto 
“O 18 brumário de Luis Bonaparte” escrito por Karl Marx em 1852. Nesta ficção que 
narra a formação da república no país de Jericó, temos como tema a construção da 
democracia a partir dos interesses econômicos da classe dominante, assegurados 
pela repressão armada nos bairros pobres. A narrativa, que questiona a naturaliza-
ção da democracia, tem em sua forma o estranhamento dos padrões naturalistas 
do cinema atual. estudo de cena: a república, estreou na iii Semana do Vídeo Popu-
lar e assim como narrativas da sé, compõe o circuito de exibição popular.  

Atualmente, estamos desenvolvendo uma videocriação que partiu do estudo 
das transformações políticas e sociais ocorridas no Brasil a partir do ano de 1989.  
O vídeo tem como narrativa central a apresentação do espetáculo de rua O misté-
rio do novo, uma peça de intervenção política encenada pela trupe de desvalidos 
“Fulero Circo” que apresenta em alguns números a destruição dos direitos dos tra-
balhadores, a espetacularização da pobreza e a construção do discurso totalizador 
capitalista, tendo como pano de fundo a democracia burguesa.        

Breve apresentação da 

o audiovisual 

A experiência audiovisual no CeCCo ermelino matarazzo.

Companhia estudo de Cena.

como ferramenta de inclusão.

Diogo Noventa
diogo90@ig.com.br

www.companhiaestudodecena.com.br Rogério Santos
Coletivo nossa Tela 

Nos últimos três anos a educação audiovisual como ele-
mento de discussão sobre a mídia foi uma atividade 
constante no Coletivo Nossa Tela. 

Numa dessas atividades, em 2008, realizando um workshop 
na escola Filomena Matarazzo, em Ermelino Matarazzo, zona 
Leste, conheci Tânia Dionísio – gerente do CECCO Ermelino. O 
CECCO (Centro de Convivência e Cooperativa) é um serviço da 
Secretaria Municipal de Saúde para pessoas em condição de 
vulnerabilidade, especialmente de saúde mental.

A convite dela, fui conhecer o espaço e as atividades ali 
desenvolvidas. 

Após a visita, como o Coletivo Nossa Tela já realizava oficinas 
em escolas e outros espaços, propusemos reproduzir no Cen-
tro de Convivência e Cooperativa um pouco do nosso trabalho.

A ideia de oficina no CECCO foi, a princípio, um desafio, 
pois iria lidar com pessoas em situação de vulnerabilidade, 
como portadores de transtorno mental, deficiências física 
e mental e outros agravos, tanto de saúde como sociais. 
Percebi então que, para os frequentadores,                    as 
questões técnicas de enquadramento, fotografia e direção 
de arte estavam em segundo plano.

Claro que para se construir uma história alguns conceitos 
técnicos são necessários, mas para o pessoal do CECCO o mais 
bacana era “se ver” na câmera. Nada dava mais alegria aos par-

im
ag

en
s: 

Co
let

ivo
 n

os
sa

 Te
la

im
ag

en
s: 

Cia
 es

tu
do

 de
 Ce

na



18

escola Audiovisual Cinema nosso 
notas sobre uma experiência curricular e metodológica.

Adriana Barbosa 
Mírian do Nascimento Machado

e subjetividades, legitimar as singula-
ridades, desmitificar ideias e construir 
novos conhecimentos. um espaço 
onde a educação seja o instrumento 
para as escolhas de um homem livre 
e democrático, capaz de perceber o 
mundo à sua volta imbuído de pensa-
mento crítico e presenciá-lo como um 
sujeito autônomo.

Abordar as questões sociais de nossa 
época representa uma das demandas 
genuínas dos alunos, que hoje buscam 
discussões ligadas a temas como iden-
tidade, diversidade sexual e ocupação 
dos espaços urbanos, por exemplo. 
No entanto, entendemos que a con-
tribuição política do cinema vai além 
do tema escolhido pelos realizadores, 
pois uma história classificada inadver-
tidamente como “não engajada” pode 
trazer em sua narrativa elementos que 
questionam representações sociais 
amplamente difundidas e que contri-
buem para o debate público. Enten-
dendo que o uso político do cinema 
não deve ser limitado a produções 
cujo caráter ideológico esteja tão cla-
ramente exposto na tela de forma que 
a sala de exibição se torne uma espé-
cie de palanque. Considerando que, a 
partir da afirmação do cineasta francês 
Jean-Luc Godard de que “filmar é um 
ato político”, isso se dá na medida em 
que a realização de um filme exige que 
alunos reordenem fatos a partir de um 
ponto de vista próprio, contribuindo 
para alterar sentidos naturalizados pelo 

senso comum, cristalizados nas repre-
sentações sociais, sem se desvincular 
das questões estéticas, para não correr 
o risco de se degenerar em uma arte 
didática, de doutrinação. 

Para o ano de 2007 o currículo foi 
pensado levando-se em consideração 
este questionamento, e a escola optou 
por abarcar em seu conteúdo outras 
referências artísticas e mesmo outras 
linguagens audiovisuais, como a lin-
guagem da televisão e do cinema de 
animação. O que nomeou o Curso de 
Audiovisual. 

Porém, as avaliações realizadas com 
os alunos e professores indicaram que 
o Curso de Audiovisual acabou por não 
se aprofundar em nenhuma dessas 
linguagens. Por isso, a partir de 2008 o 
curso voltou a ser chamado de cinema, 
e foi criado um ciclo de cursos: básico, 
intermediário, avançado e produtora 
escola. Esses cursos teriam duração de 
4 meses e a produtora escola 1 ano; 
além disso, a instituição modificou o 
perfil dos alunos para estudantes de 
escolas públicas na faixa etária de 15 a 
25 anos prioritariamente.

O processo de produção de filmes, 
que se dá em todo o ciclo da escola, 
desde os cursos iniciais até à produ-
tora escola, também é fundamenta-
do na ideia de grupo – é um processo 
coletivo. Os alunos têm a experiência, 
através de um rodízio de funções, de 
passar por todas as áreas de trabalho 
relacionadas. Assim, os filmes são as-
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sinados coletivamente e cria-se uma 
responsabilidade de todo o grupo em 
relação ao processo e ao produto final.

Podemos observar que o currículo 
sofreu diversas alterações desde a fun-
dação do grupo, e que o seu processo 
metodológico se pauta em um proces-
so dialógico constante entre equipe, 
educadores e alunos. Essa flexibilidade 
é uma característica dos espaços não-
formais de ensino que possibilitam, em 
alguns casos, modificar suas práticas 
para alcançar os objetivos almejados a 
partir das suas reflexões em relação aos 
avanços e retrocessos. Não significa 
que esses espaços precisam abolir por 
completo práticas exercidas pelos es-
paços formais, pelo contrário, algumas 
delas, como as sistematizações das ati-
vidades, fazem com que as ações não 
sejam diluídas em pequenos projetos, 
colaborando para que outros tenham 
contato com as ações realizadas, crian-
do redes e unindo forças para lutar por 
políticas públicas. (GADOTTi, 2007).

O currículo de 2008 e 2009 até os 
dias atuais da Escola Audiovisual Cine-
ma Nosso nos parece ser o somatório 
dessas reflexões. Porém essa é uma tra-
jetória permanente e a ideia do cinema 
como um sonho coletivo, como um 
instrumento de fortalecimento da so-
ciedade, capaz de afetar o imaginário 
e a sensibilidade, de criar conhecimen-
to e de promover democracia, é o que 
mantém esse espaço de educação em 
movimento.

Segundo Meszáros (2005:13), “educar não é a mera trans-
ferência de conhecimentos, mas sim conscientização e 
testemunho de vida”. No processo de formação o prin-

cípio da “valorização da autonomia do jovem” é considerado 
fundamental, pois permite que os educandos experimentem 
situações práticas de criação e produção que possam vir a 
contribuir na vida pessoal em relação aos enfrentamentos 
dos desafios postos em sua realidade social. Este princípio 
tem como finalidade estimular a capacidade do educando 
buscar alternativas e se colocar frente aos desafios de forma 
mais independente, valorizando, sempre, a coletividade do 
processo. Assim, não se trata apenas, portanto, de incenti-
var a capacidade individual de se tomar decisões no circuito 
profissional, mas de levar para outras áreas da vida social esta 
capacidade.

Levando tais questões em consideração, retratamos bre-
vemente a trajetória curricular da Escola Audiovisual Cinema 
Nosso, um espaço de educação não formal. Também traça-
mos um panorama histórico e metodológico da instituição 
atrelado a um paralelo teórico sobre tal experiência. 

inicialmente, uma característica curricular importante na 
trajetória do Nós do Cinema/ Cinema Nosso até o ano de 2005 
é que o mesmo tinha como objetivo principal a inserção dos 
jovens no mercado de trabalho. Contudo, não podemos dei-
xar de destacar que, apesar da vontade e da necessidade do 
grupo em ocupar um espaço no mercado de trabalho, eles 
não buscavam inserção em qualquer mercado. Na verdade 
o intuito desses jovens era ocupar um espaço historicamen-
te dominado pelas classes mais favorecidas, uma vez que o 
audiovisual pode ser visto como um importante meio para a 
formação de sujeitos e que ainda hoje se encontra bastante 
restringido a um determinado segmento de nossa sociedade.

A partir do ano de 2005, uma parte do grupo questiona o 
currículo que estava sendo implementado até aquele mo-
mento na instituição. Dentre os questionamentos podemos 
destacar as seguintes perguntas: Há espaços para esses jo-
vens no mercado de trabalho? Basta ensinar os alunos a ma-
nusearem os equipamentos? Basta inseri-los no mercado de 
trabalho? Desde então, começa-se a discutir se o currículo 
deve ser visto apenas como uma seleção de dados impor-
tantes para a aquisição de conhecimentos que serão aplica-
dos ou se ele deve ser visto como um campo importante de 
perpetuação de lógicas dominantes. Opta-se por uma nova 
perspectiva, onde o currículo passa a ser visto como um es-

paço que possibilite que os sujeitos reconheçam a cultura em 
que estão inseridos, buscando maneiras de transformá-la  (SA-
CRiSTAN – 2000, SiLVA – 1999). 

Tal questionamento teve como um dos seus mais fortes 
fomentadores a construção do Projeto Político Pedagógico 
(PPP), que teve o seu processo inicial em 2004. O resultado 
do trabalho, segundo o próprio documento, foi “um processo 
que envolveu desejos e escolhas, uma ação eminentemente 
política que articulou de modo particular, contradições, con-
flitos e consensos” (PPP, 2006: 4). O PPP teve influências de 
alguns autores, em especial de Paulo Freire, tornando obje-
tivo da instituição a educação transformadora, emancipado-
ra e dialógica. A linguagem audiovisual, então, serve apenas 
como instrumento: deixa de ser nesse novo discurso o fim em 
si mesma, para servir como meio para a emancipação. um dis-
curso corrente, mas muito difícil de ser vivenciado. 

Nesta nova configuração e discurso, o papel da instituição 
não seria levar o saber técnico para os alunos, mas fazer deste 
espaço um lugar de troca de experiências, oportunizando aos 
alunos ressignificarem suas próprias experiências a partir do 
contato com professores populares e acadêmicos.

A instituição parecia dar um salto qualitativo em relação às 
discussões em torno do currículo e do seu processo metodo-
lógico, mas tais mudanças não significaram romper facilmen-
te as barreiras e os conflitos existentes entre teoria e prática. 
E tal desafio é posto em processo diariamente no fazer insti-
tucional. 

Articulada a essa construção curricular a proposta político 
pedagógica do Cinema Nosso, buscou priorizar um processo 
educacional onde todos, alunos e educadores, contribuem e 
participam de forma ativa na construção de um conhecimen-
to coletivo, em um espaço coletivo e de produção coletiva. 

Com a prerrogativa de que os educadores não se compor-
tem como mestres, donos de um saber que deve ser transfe-
rido aos alunos (a “educação bancária”, pelo conceito do pe-
dagogo Paulo Freire), mas atuem como mediadores de um 
processo em que se valoriza o conhecimento e a história de 
cada participante, chegamos a um encontro de colaboração 
e união dos interlocutores, sem imposição de conhecimento 
(“educação libertadora”). A ação educativa torna-se, assim, um 
processo que tem por premissa privilegiar a experiência.

Configurando-se como um espaço de experiência para 
seus alunos e frequentadores, onde eles têm liberdade para 
expressar seus pensamentos, despertar novas sensibilidades 
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mundo em Foco.
grupo

Tiago Alexandre 
Caroline Louise

mundo em Foco

O Grupo Mundo em Foco, que é voltado a projetos para a periferia de São 
Paulo, possui oito integrantes que paralelamente desenvolvem outras ati-
vidades. A um deles, Rodrigo Sousa, que trabalha como arte-educador na 

Fundação Casa de Pirituba, foi perguntado, depois de uma de suas oficinas, se 
tinha algum projeto cultural para jovens.  Ele comentou de um projeto que de-
senvolvia chamado Perifacine (coletivo de vídeos), e que nunca tinha pensado 
em direcioná-lo para públicos fora da periferia. 

Logo após aquele dia, ele conversou comigo, Tiago Alexandre, e com a Priscila Ma-
chado, e achamos uma ótima oportunidade de atingir outro público com o Perifaci-
ne. Nesse caso, são os internos das unidades da Fundação Casa, que realmente neces-
sitam de incentivos e estímulos culturais. Acertamos todos os detalhes e em janeiro 
colocamos o pé na estrada e a mão na massa – foram 19 exibições em 14 unidades.

As primeiras exibições aconteceram nos dois complexos do Brás. Como eu e a 
Priscila nunca tínhamos entrado em uma unidade de internação, a primeira im-
pressão foi de espanto, ao ver as gaiolas de grades grossas, onde depois que pas-
sava alguém, o guarda as fechava – o barulho chegava a arrepiar, mas era só o co-
meço. Mas o que realmente impressionou, foi a forma como esses jovens devem 
se comportar na unidade, todos de cabeça raspada, vestindo camiseta branca e 
bermuda bege, andando em fila, de cabeça baixa e chamando a todos de senhor. 

O comportamento variava muito nas unidades, entre os adolescentes que esta-
vam internados pela primeira vez e os que já estiveram ali antes. Curiosos com o que 
estaria por vir, nos perguntavam “o que vocês vão passar pra gente, senhor?”. Res-
pondíamos a essa pergunta uma dezena de vezes: “Vamos passar curtas metragens 
produzidos por adolescentes da idade de vocês que tratam de questões da periferia”, 
dizíamos. E os vídeos que mais chamavam a atenção dos adolescentes eram o “Sofri-
mento de uma Mãe” e “Dia de Visita” (videoclipe do Realidade Cruel).

Com depoimentos de mães que tiveram seus filhos internados na Fundação Casa 
e um dia de visita a um detento da Penitenciária “Nelson Marcondes do Amaral” 
– Avaré ii, os vídeos tratam da própria realidade deles. As histórias tocaram os ado-
lescentes de uma forma profunda, levando-os a refletir e conversar sobre aqueles 
fatos. Foi uma sensação muito louca, ver que aquilo mexeu com eles a ponto de 
quererem mudança.

Tudo isso, alinhado às nossas perspectivas com o projeto, fez a gente refletir tam-
bém sobre a vida daqueles meninos. Apesar dos erros cometidos, eles querem mudar 
e enxergaram oportunidades na área da cultura, tudo porquê se identificaram muito 
com o desenvolvimento do projeto Perifacine. E nas várias conversas que tivemos, 
sentimos um grande interesse deles em participar de alguma forma de projetos 
como esse. Nesse momento, deixávamos claro que eles poderiam e deveriam fazer 
isso, contando com a nossa ajuda. 

Vamos voltar lá sim! Para dar continuidade a esse projeto que 
tanto nos tem dado experiência e satisfação. Eles querem mudar 
e, dependendo da gente, vão conseguir chegar lá, pois acredi-
tamos na inteligência e na capacidade de transformação desses 
meninos. O caminho é difícil, mas com determinação, coragem e 
apoio, tudo é possível. 

Cine murão: 
olhares que ultrapassam muros.

Thabata Ottoni, Dani Caielli 
Eliana Maurell

Coletivo AlmA Ambiental
www.almaambiental.org 

www.jovensliderancas.org

Toda primeira sexta-feira do mês, 
os moradores do Conjunto Habi-
tacional Prestes Maia se acomo-

dam na frente do Murão que separa 
o Conjunto e o centro de Detenção 
Provisória de Santo André, para assis-
tir uma sessão de cinema ao ar livre, 
com direito a pipoca e bate-papo com 
o diretor do filme exibido.

O Cine Murão nasceu dentro da co-
munidade com o intuito de desafiar 
limites em dois sentidos: romper com 
os muros que separam uma sala con-
vencional de projeção da maior parte 
população e ressignificar os espaços 
inusitados e pouco frequentados pe-
los próprios moradores do conjunto e 
pelos moradores da cidade, que nun-
ca visitam aquele bairro. 

um ingresso ao reconhecimento dos 
espaços comunitários como espaços de 
vivência  e convivência, alÉm de ser uma 
boa referencia de bairro para a cidade. 

Os filmes exibidos são pensados de 
forma que a diversidade da lingua-
gem audiovisual seja priorizada, mas 
com o cuidado de respeitar os olhares 
mais presentes: o olhar das crianças. 

Filmes de cunho socioambiental, 
cultural, histórico, étnico, animação, 
ficção, curtas, longas, enfim, tudo o 
que os circuitos e meios de comunica-
ção convencionais não exibem, o Cine 
Murão põe na pauta do murão.

 Com impulso do Cineclube Lune-
tim – inspirador para a germinação 
desta iniciativa no muro do conjunto, 

e fonte generosa de uma filmografia 
alternativa. O Sesc Santo Andre entra 
com a estrutura, filmes e convidados 
muito especiais como zagatti e Jefer-
son De. O Cine Murão nasceu durante 
o desenvolvimento do Projeto Jovens 
Lideranças Ambientais, em parceria da 
ONG Alma Ambiental (também atu-
ante em um conjunto habitacional). 
Essa parceria entre o ALMA e o PJLA 
gerou muitos frutos, como o apoio da 
Agência de assentamentos Humanos 
da Organização das Nações unidas 
(ONu-Habitat) que alavancou a pro-
posta; porém é importante lembrar 
que o Jovens Lideranças foi desenvol-
vido até o presente momento sem um 
centavo da verba desse edital e está 
sendo concluído com a garra de uma 
comunidade que não vive em função 
da espera. 

E entre essas e outras dificuldades, 
os jovens da comunidade Prestes Maia 
não deixaram, pela falta de verba, de 

se sentirem (e agirem) como protago-
nistas desse projeto e de suas vidas, 
ao mudar as direções indicadas pelas 
limitações impostas por uma socieda-
de que levanta muros como aquele do 
presídio. Muros que aumentam não 
somente por meio da execução de leis 
que regem o sistema vigente de puni-
ção, mas antes de tudo, pela ascensão 
da cultura do isolamento, do medo, da 
ignorância e dos artifícios mais vician-
tes que sobrepõem a sensibilidade 
humana. O Cine Murão hoje “é ponto 
de encontro com o verdadeiro encon-
tro”, para através dos muros compre-
endermos o que está atrás, à frente e 
em cima deles.

 E o cinema alternativo segue o seu 
ciclo dentro da película de um orga-
nismo vivo, pulsando forte ao envol-
ver corações, indivíduos, conflitos... 
e cumprindo mais esse papel rumo a 
derrubada dos muros que separam o 
homem do seu humano.

O Cine Murão hoje “é ponto de encontro com o 

verdadeiro encontro”, para através dos muros 

compreendermos o que está atrás, à frente e 

em cima deles.
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degrau por degrau: 

Flávio Galvão
realizador audiovisual do Cinescadão 

ção dos sons e imagens do Hip Hop 
em representação artística audiovisual 
(animações de grafiti e dança, filmes, 
videoclipes e outras experiências com 
a música rap e as trilhas/bases mixadas 
pelos DJs). 

Dessa maneira, os conhecimentos 
utilizados pelos mestres de cerimônia 
nos versos de improvisação, as cola-
gens aplicadas pelos DJs com os sam-
plers musicais, os movimentos inventi-
vos e provocadores do break, as cores 
do graffiti e a forma de ação direta nas 
intervenções e ocupação de espaços 
públicos da cidade, informam estraté-
gias criativas ao realizador de vídeo em 
campo que, se estiver atento, amplia 
seus conhecimentos e a percepção do 
olhar no registro videográfico, apura a 
audição na captação do áudio, desvela 
o colorido do quadro periférico pinta-
do na imagem, e “toca de ouvido” uma 
realização videográfica que pode bem, 
com discernimento cinematográfico, 
simular a beleza fílmica da sétima arte 
sem se submeter às histórias de pai-
xões fatais ou aos temas comerciais de 
reflexos condicionantes transmitidos 
por meio televisivo. 

Observação importante: o sincre-
tismo nesse possível “estilo de vídeo 
popular” tem formado um público con-
siderável nas sessões dessa cultura do 
bem, quando hasteamos a “tela branca” 
como símbolo de paz para uma peri-
feria ainda marcada incessantemente 
pelo estereótipo da violência, a partir 
das imagens que constróem dela o 
cinema burguês e noticiários ou pro-
gramas das emissoras reacionárias de 
televisão. Por isso e outros motivos, no 
Cinescadão temos adotado um discur-
so menos agressivo embora cada vez 
mais contestador e propositivo. Talvez, 
também, por perceber que a elite do 
pensamento audiovisual opressor al-
forria uma parcela de jovens oriundos 
das camadas populares e candidatos 
a realizadores, oferecedendo-lhes es-

paços de aprendizagens técnicas e de 
formação do olhar, onde vendem a 
esperança de que serão “profissionais 
do meio”, desde que se submetam 
fielmente ao mercado audiovisual 
alienante, seja como protagonistas e/
ou reprodutores dos estereótipos da 
miséria e violência que (assim calcu-
lam os “patrocinadores”) foram pro-
gramados para se multiplicar até na 
representação das imagens feitas por 
eles mesmos, os periféricos. Em suma: 
curso técnico para transmissão de re-
gras que comunicam a naturalização 
da estupidez, pobreza e conformismo. 
E  percebo isso, por exemplo, em con-
versas tanto com os eufóricos quanto 
com os disfóricos egressos do instituto 
Criar – “empresa de caridade” que tem 
como patrono o doidivanas (playboy 
global) que empobrece a programação 
televisiva dos finais de semana dos bra-
sileiros, enquanto cumpre vassalagem 
para sucessão da coroa a ser entregue 
por um dos decrépitos, dementes e 
anacrônicos apresentadores que es-
tão prestes a dar o último suspiro no ar 
poluído do “latifúndio” que se tornou o 
imaginário social, usurpado pelas cor-
porações midiáticas.

Mas deixemos aos neurologistas 
e psiquiatras o diagnóstico da saú-
de mental do nosso povo, e aos aca-
dêmicos da ECA/uSP a dúvida de se 
pesquisar ou não (qualitativamente) a 
recepção televisiva no país, e voltemos 
à prática ainda humilde da nossa pro-
posta de alteração de conteúdo repre-
sentacional a partir de formas híbridas 
de um audiovisual formado em salas/
espaços de cinema e vídeo (in)depen-
tentes e populares.

Como havíamos dito, o 5º elemen-
to do Hip Hop trata da consciência, e 
a “tela de cinema e vídeo” representa 
um portal de acesso ao imaginário so-
cial urbano, e a toda riqueza simbólica 
produzida pelas camadas populares da 
sociedade brasileira.

Nessa articulação, a conscientização 
forma-se, por exemplo, com as nossas 
imagens em movimento no telão da 
escadaria. imagens que entretêm as 
crianças com animações, curtas infan-
tis e videoclipes. imagens que provo-
cam reflexão crítica nos adultos, sendo 
que no Cinescadão o 5º elemento do 
Hip Hop amplia a consciência das pes-
soas por meio de vídeos que articulam 
ações dos movimentos sociais de mo-
radia, na cidade, e de reforma agrária, 
no campo (Na Real do Real, do Favela 
Atitude; 2 Meses e 23 Minutos, que o 
Pixote realizou com o pessoal do Mul-
timeios da PuC; O dono do Prédio, da 
Graziela Kunsch; e os curtas da Marcha 
Estadual MST/SP); com vídeos que per-
mitem a fruição estética das artes do 
gueto, ou ainda, fruição das imagens 
periféricas que realizamos do gueto das 
artes (Videolência, do NCA; Defina-se, 
do Filmagens Periféricas); através de 
obras que cuidam da memória cultural 
e de luta dos nossos ancestrais (Família 
Alcântara, de Daniel e Lilian Santiago; 
Vaguei os livros me sujei com a merda 
toda, das Edições Toró). Esses e outros 
vídeos constituem a fonte de onde 
tiramos energia para alimentar o ima-
ginário popular via Cinescadão, e que 
cresce, degrau por degrau no quintal 
do Hip Hop, como “tela de escape” dos 
problemas gerados pelo audiovisual 
comercial e opressor aos seres huma-
nos como um todo.

Assim, tomando conhecimento das 
estratégias e estilos criativos na comple-
xidade social, do livro Redes e Alternati-
vas, organizado por Tomás R. Villasante, 
amplio a definição que o Cezar Sota-
que faz do Cinescadão e relato que so-
mos “uma forma híbrida de audiovisual 
territorializado em regiões” fertilizadas 
pelo Hip Hop, e articulada por rizomas 
aos muitos “Jardins Peri-féricos” da ci-
dade, onde se plantam e cultivam víde-
os cruzados com outras manifestações 
de raízes populares.

No vídeo imagens peri-féricas1, que traz os bastidores de 
um dos nossos projetos realizados em 2009, o MC Cezar 
Sotaque faz uma locução que resume bem o que é o Ci-

nescadão:

esse trabalho nosso representa, para nós que 
somos da comunidade, uma válvula de escape 
para os problemas que acontecem diariamente 
nas quebradas, nas periferias (...) o cinescadão é 
uma oportunidade para a construção da cultura 
do bem. entendeu? 

“Esse trabalho”, digamos, começou em 2006, quando o 
Comando Criminal, grupo de rap do Jardim Antártica, co-
lou numa das sessões que a Fabicine agitava no bairro e, 
de súbito, pegou os microfones e se apresentou antes do 
longa metragem, esquentando o clima da exibição. O inva-
sor era o filme da noite. Lembro-me disso, se não me falha 
a memória, por conta da expressão que os caras usavam 
quando conferiam a programação: “Aí, tio! Esse é o filme do 
Sabota, num é não?”

Naquela atitude, havia sido dado o primeiro passo para a 
união do vídeo com o gênero musical predominante na re-
gião: o rap. Nesse momento, “in-consciente”, a imagem que 
projeta a experiência formou-se dentro do olho PERi-férico… 
e começamos a “fabricar” relações audiovisuais em linha de 
desmontagem.

Mais um degrau e subimos para 2007, quando participei, 
novamente no Jardim Antártica, de um trabalho de educação 
ambiental, com música, artes plásticas e vídeo, feito por vá-
rios grupos, entre eles, D’Eliti (zL), Juventude Ativa, CA.GE.BE. 
e Comando Criminal (zN). Nesse período, apenas fazíamos a 
correria das programações de filmes para o Sapocine (cineclu-
be que durante um ano agitou sessões na Favela do Sapo e 
em outros bairros da vizinhança). 

Outro lance de escada e alcançamos o ano de 2008, com 
os coletivos esbomgaroto, Fabicine e o grupo CA.GE.BE. ins-
talados no meio da escadaria de um morro da zona Norte, 
somando as experiências que levaram ao Cinescadão – um 
espaço público de sessões e apresentações audiovisuais do 
Hip Hop, no bairro Jardim Peri Novo. Mas vejamos com mais 
definição a conjugação dos cinco elementos que constituem 
essa Cultura e como o vídeo se articula dentro dela: 1º ele-
mento: o MC – mestre de cerimônia; 2º o DJ – que toca discos; 
3º o B. Boy – dançarino de rua; 4º o Grafiti – artes plásticas de 
rua e, finalmente, o 5º elemento: a CONSCiÊNCiA, que no Ci-
nescadão também é formada com a linguagem das imagens 

em movimento. 
Articular o vídeo com o Hip Hop relacio-

nando-o ao 5º elemento da cultura de rua, e 
aliá-lo estrategicamente a um gênero musical 
dos mais expressivos e críticos da atualidade, 
significa reconhecê-lo como 1) veículo de co-
municação para emancipação do imaginário 
popular e 2) instrumento para transforma-

A sociedade portadora do espetáculo não domina as regiões subdesenvolvidas 
apenas pela hegemonia econômica. domina-as como sociedade do espetácu-
lo  (…) ela define o programa de uma classe dirigente e preside sua formação. 
Assim, como ela apresenta os pseudobens a desejar, também oferece aos revo-
lucionários locais os falsos modelos de revolução.

Guy Debord (A sociedade do espetáculo) 

Que a poesia das imagens e dos sons do gueto reverberem pela cidade desmentindo o 
imaginário distorcido!

1 http://www.youtube.com/user/Cinescadaojdperi
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e de vídeo popular, que dialogassem com a realidade local e com o tema escolhido 
pelos educadores para ser trabalhado neste ano com as crianças: a cidade de São 
Paulo. Junto com isso exibiríamos filmes infantis, que também fugissem da catego-
ria “Disney” e outros recordistas de vendas de produtos. Enfim, era preciso começar 
a experiência para saber qual seria o público do cineclube.

Em nossa primeira sessão exibiríamos “Bilú e João”, curta que integra a coletânea 
“Crianças invisíveis”, e o longa “De passagem”, além de alguns Animamundis e outros 
curtametragens, como o “Acadêmicos do Morrinho” e “Velho bola murcha”, do paco-
te de vídeos do Coletivo de Vídeo Popular.

Colocamos no cartaz de divulgação uma foto de uma criança que frequentava 
o Piá, tirada numa visita que fizemos com o grupo das crianças menores à Favela 
do Moinho, quando estudamos a morada de cada um, e o imaginário em torno 
do tema “casa”. A idéia era trazer para a divulgação elementos que a população do 
bairro reconhecesse. isso se constituiria num diálogo com a própria intenção do 
cineclube de que os participantes pudessem sentir-se representados. Esse acabou 
se assentando como mote para todos os cartazes: imagens do bairro. O próximo 
cartaz trouxe o trilho de trem, e o seguinte, uma parede muito característica do 
clube municipal onde estamos instalados, com as crianças na frente, brincando.

No dia da sessão de inauguração: aquele receio de que quase ninguém apare-
cesse... Montamos os equipamentos. Algumas crianças do Piá já esperavam por lá 
pedindo para fazermos pipoca, e a Juju, educadora do coletivo, foi com eles para a 
cozinha do clube estourar as benditas. Começamos com algum atraso a exibição de 
“Bilú e João” e, aos poucos, mais pessoas foram chegando – em sua maioria crianças. 
Ficamos felizes de ver as crianças do Moinho, que não mais frequentam o Piá, apa-
recerem para a sessão.

De início, tive medo que o público infantil se entediasse com o ritmo do filme e 
seu caráter nada espetacular. Surpreendeu-me, no entanto, a atenção e o silêncio 
das crianças nesta e também nas exibições que a sucederam. 

Percebemos que boa parte das crianças presentes na sessão eram moradoras de 
uma outra ocupação da região, onde moram três irmãos que frequentam o Piá. Por 
isso, achamos que seria interessante trazer o “Flaskô – Sob controle dos trabalha-
dores”, como uma visão positiva e crítica desse tipo de situação. No segundo mês, 
portanto, Flaskô e a animação “No topo do mundo” foram os curtas de abertura, e 
exibimos em seguida o longa metragem “O ano em que meus pais saíram de férias”, 
uma visão do período da Ditadura Militar na perspectiva de uma criança.

A programação da terceira sessão surgiu de um grande dilema. Desde que 
souberam que começaria o cineclube do Piá, as crianças pediam fervorosa-
mente para que passássemos “Avatar”. Não gostamos da idéia, uma vez que 
esse filme sairia totalmente do caráter que havíamos pensado para o cineclu-
be. Havia até mesmo o receio de que isso poderia desvirtuar a enorme recep-
tividade que todos estavam demonstrando em relação aos filmes de ritmo e 
estética muito diferentes dos mais conhecidos. Mas... como recusar-se a aten-
der um pedido tão fervoroso das crianças que não tiveram condições de pagar 
a entrada dos cinemas e estavam tão ansiosas para ver o comentado filme? Por 
fim, decidimos aceitar a proposta, que posteriormente nos renderia uma rica 
discussão sobre colonização do Brasil. 

Na abertura dessa terceira sessão exibimos um vídeo produzido por nós no início 
do semestre, com fotos e imagens valorizando o tempo reservado para as brincadei-
ras das crianças e de nossas atividades (pernoite, apresentações das crianças, aniver-
sário do Piá, primeira sessão do cineclube). 

Seria o início de um movimento que parece cada vez mais essencial dentro do 
trabalho com vídeo e cinema: a apropriação dos meios de produção audiovisual. 
Notamos que é preciso ter como objetivo completar um ciclo em que os envolvidos 
possam assistir a fillmes, refletir sobre eles, participar de processos de criação e ver 

a si mesmos projetados na tela, como 
forma de reflexão e expressão das 
questões presentes na sua realidade 
ou que, de alguma forma, dialoguem 
com ela.

Nesse sentido, algumas observa-
ções sobre a relação do público com 
vários dos filmes que exibimos são 
muito interessantes. Por pura coinci-
dência, “Bilú e João” havia sido gra-
vado com dois atores mirins que as 
crianças moradoras do Moinho, pre-
sentes no dia da exibição, conheciam 
pessoalmente. Eles moraram juntos 
no albergue vizinho ao clube na mes-
ma época em que o filme foi gravado. 
O albergue Oficina Boracéia, era en-
tão modelo desse tipo de estabeleci-
mento e lá moravam muitas crianças 
que frequentaram o Piá. 

Outro filme que trouxe muitas re-
ferências próximas às crianças foi “O 
ano em que meus pais saíram de fé-
rias”. Logo no início, a legenda dizia 
“Bairro do Bom Retiro”, ao que uma 
das crianças respondeu “Bom Retiro. 
É nois na fita!” Foram reconhecidos 
muitos locais que aparecem no fil-
me, inclusive o campo de futebol do 
próprio Clube Raul Tabajara, onde 
foi gravada uma cena de futebol de 
várzea. Ao final do filme, no entanto, 
o que mais lhes interessava eram al-
gumas coisas que não faziam ainda 
parte do seu repertório, como por 
exemplo entender o que foi a Dita-
dura Militar, as razões para que ela 
tenha ocorrido e os motivos para 
pessoas terem sido torturadas na-
quela época. 

Entra aqui mais um aspecto impor-
tante que o cinelube traz consigo: 
não encerra em si mesmo o reco-
nhecimento, por parte do público, 
de elementos da sua realidade, uma 
vez que pode levar à ampliação das 
reflexões sobre as questões mais fa-
miliares a cada um – através de um 
exercício de distanciamento em re-
lação a elas – bem como servir de 
meio de aproximação de realidades 
desconhecidas, que têm sentido mais 
profundo quando relacionadas à sua 
própria identidade. 

Já havia algum tempo que sonháva-
mos em fazer sessões de cinema no 
Piá1. Conversávamos nas reuniões 

do coletivo sobre a idéia, mas diante 
do volume de trabalho que tínhamos 
para manter caminhando as outras 
atividades com as crianças, comunida-
de e educadores, não conseguíamos 
concretizar mais essa empreitada. A 
experiência mais próxima disso, que 
já se tornara uma constante, se dava 
por ocasião dos pernoites, o momento 
mais esperado pelas crianças. 

Ao final de cada semestre sempre 
dormimos todos na sala onde se dão 
as atividades do Piá, num clube muni-
cipal da Barra Funda. Trata-se de um 
dia cheio. A programação pode va-
riar um pouco, mas a hora de dormir 
é sempre marcada por um filminho 
projetado na parede da sala. Foram 
essas, na verdade, as nossas primeiras 
sessões de cinema. 

No início de 2010 finalmente co-
meçamos a fazer as sessões abertas 
à toda a comunidade, com direito a 
cartaz de divulgação e pipoca. Nossa 
primeira sessão ainda foi feita com 
equipamento emprestado. O pessoal 
do Cinescadão levou o projetor e a 
caixa de som foi cedida pela direção 
do clube. Além de algumas mudan-
ças na estrutura do trabalho com as 
crianças, a compra de equipamentos, 
possibilitada pelo reconhecimento 
do Piá como Ponto de Cultura, facili-
tou muito a viabilização das sessões. 
Agora, mensalmente, elas acontecem 
sempre na última sexta-feira de cada 
mês, integrando as atividades previs-
tas no projeto do Ponto de Cultura.

De início, nossa maior dificuldade foi 
pensar em qual seria o caráter das exi-
bições; se seriam voltadas às crianças, 
aos adultos ou à formação de educado-
res. Resolvemos, então, elaborar uma 
programação que fizesse sentido tanto 
para adultos como para crianças, volta-
da para a população local e que, ao me-
nos por hora, não tratasse de questões 
específicas da educação. Pensamos 
também em privilegiar os filmes mar-
ginais ao circuito comercial de cinema, 
as produções de coletivos de esquerda 

im
ag

en
s: 

Cin
ec

lub
e d

o P
iá



bém com subjetividades sobre coisas 
tão diferentes quanto uma gravidez in-
desejada, uma disputa egocêntrica de 
instrumentistas usuários de drogas, ou 
um embate de ideias sobre sexo de um 
rapaz mais novo com uma prostituta.

Analisando friamente, podemos 
dizer que o Cinema que fazemos e 
queremos fazer tem uma queda pe-
los temas marginais. Mais isso não 
quer dizer que vestiremos esse papel 
e o tornaremos imutável para sermos 
congruentes com nossos objetivos. 
Queremos, acima de tudo, ser os mais 
abertos e abrangentes possível. Nada 
de taxações como “somos marginais’’, 
“somos pops”, “somos discípulos de Da-
niel Filho”.

Preferimos ser do Godard, que não 
tem limite algum.

Somos independentes.
Sem ponto, pois isso dará pano para 

manga.
Aproveitando o barateamento e estí-

mulo ao Cinema por agora neste país, 
faremos o que pudermos e quisermos. 
Criaremos, renovaremos, reciclaremos 
e homenagearemos nossos heróis, vi-
vos ou mortos. Antes tarde do que mais 
tarde.

Somos pelo audiovisual, 
Somos pelos Cinemas, sejam eles 

feitos em VHS ou RED ONE, 35 mm ou 
câmera de celular. Não importa.

Somos, queremos e podemos.
Faremos. Por cineastas sem limites. 
Afinal, se não nós, quem? Se não 

agora, quando?

26 25

Renata Saito
Coletivo de educador@s do Piá

www.pia.fe.usp.br
pia_projeto@yahoo.com.br

tempo, com o mesmo prazo de entre-
ga), ninguém imaginava que seriam 
projetos contemplados com dinheiro 
público e com prazos fechados. 

Logo em seguida também fomos 
contemplados com um VAi São Paulo, 
no qual atuaremos fazendo um docu-
mentário para uma oficina de jovens, 
onde a atuação social de nossos mem-
bros se faz presente – já que boa parte 
dos deles trabalham ou já trabalharam 
como arte-educadores.

Com tudo isso, o grupo passou a se 
profissionalizar mais, aprender a admi-
nistrar o dinheiro investido nos proje-
tos, e a lidar com a chance de fazer algo 
nunca antes feito: filmes com dinheiro 
que não saiu do nosso próprio bolso. 

Quando os filmes e exercícios eram 
produzidos dentro da ELCV, tivemos 
apoio em equipamentos, transporte, 
mas o restante era por nossa conta. E 
até aquele ponto, ainda havia algum 
zelo em tudo o que podia ser feito 
quanto a novos recursos dentro das 
demandas e pedidos dos alunos. Após 
a queda do governo e a entrada de um 
novo partido em Santo André, o desca-
so com tudo que significa “LiVRE” para 
a Escola de Cinema tornou-a (agora, ex-
livre) falida não apenas material, mas 
também na educação.

Com a falência cultural na cidade que 
foi berço da Corja Filmes, passamos a 
atuar em São Bernardo do Campo, já 
que boa parte de seus membros vivem 
na cidade. Nela, algum investimento 
e interesse real nas áreas audiovisual 
e cultural-artística, em geral, foram e 
continuam sendo feitos. Falamos do 
edital de convocação de arte-educa-
dores dos mais diversos seguimentos 
para munícipes, edital de concurso 
literário nacional e do VAi), e também 
houve uma contemplação de vinte es-
paços populares geridos por entidades 
para funcionamento de cineclubes. 

Aproximando-nos destes locais, eles 
poderão funcionar tanto pra exibir nos-
sos trabalhos quanto para abrir uma 
nova frente de pensamento no campo 
de realização e exibição cinematográfi-
ca, pois quantos filmes (longas metra-
gens, nem estou falando de curtas, que 
ainda não são facilmente consumidos 

definirmos, as limitações aparecerão. E já que existe uma criatividade latente no gru-
po, não nos colocamos limites.

Partimos do raciocínio de Rogério Sganzerla em seu livro “Por um cinema sem 
limites”, que diz que no cinema, existência é igual aparência, e as idiossincrasias de 
cada realizador devem se colocar à sua própria prova, tornando algo único e seu, 
para depois doá-lo ao mundo. Ora, se vamos fazer algo, que façamos apaixonados e 
diferenciando-se do óbvio. 

A Corja hoje conta com cerca de quinze membros efetivos, atuantes e realizadores 
natos, sejam eles cada um na sua área e/ou repetindo-as (claro que há mais cineas-
tas em potencial do que figurinistas, por exemplo), e todos com pleno entendimen-
to do que nos propomos fazer. 

E nunca fazemos por fazer.
Somos todos desesperados. Aqueles que não têm esperança. A esperança é a 

eterna falta. Então, somos aqueles que não esperam – façamos, portanto!
A trajetória do grupo se inicia no fim de 2006, dentro da Escola Livre de Cinema e 

Vídeo (ELCV) de Santo André. 
No começo pensávamos em nos tornar numa produtora. Éramos nove integran-

tes, unidos por modos de vida e interesses comuns para realizar um exercício em 
que cada integrante do grupo faria todas as funções básicas de um set, trocando-as 
a cada trabalho. 

isso se encerraria quase um ano depois; e nesse período houve uma debanda de 
alguns participantes, o que resultou na entrada de novos membros, também da Tur-
ma 3 da Escola Livre.

A partir desse momento, o grupo passa a se profissionalizar mais, estudando, fora 
da Escola áreas específicas como edição, produção audiovisual etc. Também nes-
sa época, a atuação do grupo começou a romper o cordão umbilical com a ELCV, 
fazendo projetos paralelos e de guerrilha, por conta própria, além de se aliar a um 
grupo de cinema também independente de São Paulo – conhecido como Cinema 
de Guerrilha –, o que nos enriqueceu grandiosamente graças às trocas entre todos, 
fosse entre membros atuantes nos dois trabalhos, fosse com a quantidade de infor-
mações que acrescentamos um para o outro. 

No fim de 2009 decidimos abrir o grupo à participação de mais pessoas, a fim de 
viabilizar a produção de mais filmes ao mesmo tempo. Com cerca de trinta e cinco 
convites feitos (inclusive com membros do próprio coletivo Cinema de Guerrilha, 
que prontamente aceitaram), a Corja Filmes tomou novas rédeas, com novas idéias 
e metas.

Após mandarmos sete projetos para o edital VAi de São Bernardo do Campo (o 
primeiro da cidade, inspirado totalmente no de São Paulo) e termos três deles apro-
vados, as coisas mudaram de figura. Embora parte do objetivo tenha sido cumpri-
do (agora tínhamos três curtas-metragens caminhando paralelamente, ao mesmo 

Não somos um coletivo.
Denominamos-nos (e não nos defi-

nimos) um Núcleo independente de 
Realizações Audiovisuais.

independente, porque estamos nos 
tornando uma associação e não temos 
patrocinadores, nem investidores fixos, 
além de primarmos por estéticas de 
realizadores ditos independentes, seja 
lá o que isso queira dizer e/ou almejar, 
dada a complexidade e vastidão do 
conceito. Até George Lucas é cineasta 
independente...

Núcleo, porque contamos com di-
versas pessoas das mais variadas áreas, 
sejam elas colaboradores contínuos, 
esporádicos ou membros que se envol-
vem com praticamente tudo que apa-
rece para fazer.

Realizações, porque somos reali-
zadores à frente de qualquer função. 
Sempre nos revezamos, aprendendo 
cada ofício num projeto específico, 
sendo que o diretor de determinada 
obra pode vir a ser o operador de som 
numa outra, ou de câmera, ou até mes-
mo assistente de produção (que mui-
tos veem como o mais baixo posto da 
hierarquia de um set com equipe redu-
zida) em outra obra.

Audiovisual, porque não somos “ape-
nas” de cinema. A maioria dos integran-
tes visa, pensa e respira cinema, seja 
ele digital, ou película. Mas há outros 
veículos como: videoclipe; videoarte 
(ao que pensamos, planejamos, que-
remos transformar, transgredindo-a): 
gravação de peças de teatro de modo 
único, com ou sem edição; produções 
institucionais, etc. Por isso, se nós nos 

pelo público) saem e nunca são vistos 
e/ou lançados?

Filmes para quem ver? Quem se lem-
bra de “O Veneno da Madrugada”, de 
Ruy Guerra, com estética impressio-
nante e que a maioria das pessoas nem 
sequer ouviu falar. Que chances, sem 
recursos financeiros para marketing, 
sem atores consagrados ou conheci-
dos do grande público, nós temos?

Aproximação dos públicos dos Ci-
neclubes, e também dos camelôs (que 
hoje são os grandes distribuidores de 
cinema do país), para que nossos filmes 
se diversifiquem e passem a ser de co-
nhecimento do maior número de pes-
soas possível, são duas de mais estra-
tégias que ainda estamos elaborando.

Sem partidarismo à prefeitura, atua-
mos em todos os locais, tanto pra rea-
lização quanto pra exibição, mas pre-
cisamos começar em algum lugar. Por 
isso, não somos um coletivo.

Não somos alienados, e temos en-
volvimento no que nos disser respeito 
ou interesse por determinado tema. 
Porém, não assumimos bandeiras nem 
ideais em respeito aos pensamentos 
diversos dentro do grupo. 

A Corja Filmes quer o que Rogério 
Sganzerla quis: um cinema sem limites. 
um cinema sem limites sempre carre-
gará, a nosso ver, um conceito libertá-
rio. E o libertário não necessariamente 
está vinculado a questões políticas 
(políticas aqui no sentido partidário da 
palavra, uma vez que a defesa de uma 
idéia também seria política), mas tam-

A Corja Filmes

André Gomes
contato@corjafilmes.com.br

andregomes@corjafilmes.com.br
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lhidos para viver o casal. Nei Gomes como o marido chateado, convence perfeita-
mente como alguém que não gosta da situação, quer mudá-la, mas não quer acabar 
a relação, e por isso não sabe o que fazer. Já Maria Carolina Dressler encarna uma 
personagem mais decidida, se mostra mais dura, irredutível, porém ao mesmo tem-
po, ainda busca algo no seu cônjuge, algo que ele precisasse demonstrar, como uma 
luta por ela, pelo casal. 

Em uma cena belíssima no chuveiro, ela demonstra indiferença, ao mesmo tempo 
em que coloca dúvidas na cabeça de seu parceiro e de todo o público, quando os 
dois se fitam pelo espelho com uma sensualidade e sutileza impressionantes.

É bonito. E não é só.
As locações, cenários utilizados (num bairro em São Bernardo) ilustram bem o des-

conforto: o apartamento é pequeno, mas a comunicação dos dois é mínima, com bi-
lhetes deixados na geladeira, observação de pistas deixadas pelo parceiro sem haver 
necessidade do diálogo (o que afasta o casal, e engrandece a mise-en-scène).

importante relatar que este filme foi filmado em quatro diárias no mês de julho de 
2008. Neste mesmo mês fizemos o já citado “Durante o Estopim”, o “22.1” de Luma 
Reis (com mesma temática do primeiro e também selecionado pelo Festival interna-
cional de Curtas daquele ano), e ainda um curta de 1 minuto chamado “Mea Culpa”, 
de Fabrício Pereira – este último gravado com uma câmera de celular.

Ao todo, foram quatro filmes gravados, editados e finalizados em um mês. Claro 
que há concessões feitas para que cada um pudesse ser feito, inclusive a abdica-
ção de câmeras melhores pra fazer o de 1 minuto (que nos era urgente fazer para 
participar de uma competição, e não tínhamos equipamentos à disposição naquele 
momento), mas o que importa é que, mesmo com prazos apertados, tivemos criati-
vidade e desenvoltura para fazer. E fizemos.

“Ópera de Arame” é o mais bem acabado dos filmes da Corja, pois mesmo exibido 
pouco tempo depois, ainda passou por tratamentos de áudio, edição digital e cores 
na própria película pelo Buzzine. 

É, enfim, um belo filme em super-8. E mesmo que não fosse película, fica o pen-
samento de como iria ficar sem essa textura retro. Mas com a direção pontual, e por 
vezes ousada, com a afinação total da equipe e elenco genial, a certeza que fica é 
que de qualquer forma, seria um belo filme.

André Gomes
operador de áudio do filme “Ópera de Arame”

contato@corjafilmes.com.br
andregomes@corjafilmes.com.br

eram feitos grandes filmes dessa épo-
ca, mas também pelo encadeamento 
dos personagens, pelos planos e cores.

O filme é extremamente minimalista 
(dois personagens, dois figurantes, um 
apartamento, poucos diálogos) e se sai 
muito bem em aproximar o drama da 
separação iminente de um casal através 
de ruídos, trilha sonora pontual (feita 
pela cantora Juliana Lima, o que poste-
riormente rendeu um videoclipe produ-
zido pela Corja) e os atores fenomenais.

A direção segura de Edson Costa só 
rivaliza com o talento dos atores esco-

Quando a coordenação da Escola Livre de Cinema de Santo André (ELCV), no 
início de 2008  deu a oportunidade aos alunos de escolher fazer o filme de TCC 
em Super-8 ao invés do digital, nós, da Corja Filmes, fomos unânimes em que-

rer a película. O mais curioso é que as demais equipes da Escola também foram unâ-
nimes, mas em rejeitá-la. Curioso, pois sempre tivemos suporte digital e ninguém 
quis se aventurar com a película devido ao processo diferente e, o mais curioso ain-
da foi que hoje, depois de dois anos, somente este filme, “Ópera de Arame” (2008), 
de Edson Costa, 10’, e outro, de um total de quatro projetos de TCC, foram finalizados 
– sendo que os outros tinham uma plataforma mais fácil de finalizar, o DV.  

Gostos e ousadias à parte, a “novidade clássica” do Super-8 nos era muito atraente 
não apenas pela experiência que teríamos, mas principalmente pela estética que 
poderíamos desenvolver e pensar. No cinema, o formato de captação – assim como 
o de edição e exibição – deve ser um grande aliado não apenas ao que se quer con-
tar, mas principalmente ao como. Embora soubéssemos que seria muito remota a 
possibilidade de editar e exibir no formato nativo Super-8, ainda assim optamos por 
essa diferença de textura.

Alguns meses antes, nos foi doado pela coordenadora pedagógica da Escola, na 
época, Moira Toledo, dois rolos PB (preto e branco) de Super-8 para outro projeto 
que permitia um roteiro temático sobre Maio de 68 num segmento específico do 
Festival internacional de Curtas Metragens de São Paulo, projeto que abraçamos 
também. Daí saiu “Durante o Estopim” (2008), 5’, de André Gomes, selecionado para 
o festival já citado. Este, mais experimental e com inserções de fotos, nos rendeu 
uma simpática experiência. Mas com o “Ópera de Arame” a experiência foi completa.

Num set extremamente profissional em todos os quesitos, a parafernália só perdia 

Ópera de arame.
os Anos 70 reVisiTAdos ATrAVÉs dA esTÉTiCA do sUPer-8.

para a nossa dedicação, cuidado, aten-
ção aos detalhes e, consequentemente, 
quantidade de problemas que foram 
aparecendo. Participamos de um set no 
qual o operador de som estourou o den-
te do siso às 23h00 de um sábado à noite; 
um set onde a noite foi virada para pegar 
o amanhecer sem que ninguém tivesse 
dormido de verdade; um set onde se foi 
percebido o esquecimento do fotômetro 
a quilômetros do cenário, minutos antes 
do início da filmagem; um set onde se 
brigou por fusíveis que valiam centavos.

Naquele set tudo aconteceu, e tudo 
foi resolvido.

Tivemos apoio de Roberto Buzzine, 
experiente diretor de fotografia e reve-
lador em Super-8, que nos apoiou in-
condicionalmente, inclusive com uma 
visita arrebatadora no set.

O “Ópera de arame” tem um balanço 
incrivelmente clássico e remetente aos 
anos 70, não apenas pela sua estética 
granulada marcante de super-8, como 
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o Cinema é o segredo dos Argentinos.
Miguel Enrique Stédile

Provavelmente o filme argentino o segredo dos seus olhos de Juan José Cam-
panella tenha chamado mais atenção do público brasileiro depois de ter  
recebido o Oscar de melhor filme estrangeiro. Mais do que o péssimo hábito 

de ignorar a produção dos vizinhos latinos – especialmente esta que tem acumulado 
dezenas de prêmios internacionais e já é a maior bilheteria nacional na Argentina – o 
sucesso do filme platino é um excelente contraste sobre a forma como o cinema é 
pensado aqui e lá.

o segredo é antes de tudo um filme simples. É verdade que o roteiro é bem cons-
truído, baseado num livro de boas vendas no país, e que conta com um elenco 
primoroso, com destaque para as atuações de Ricardo Darín e Guillermo Francella. 
Apenas a seqüência da perseguição num estádio de futebol poderia ser considerada 
uma ostentação maior. No geral, o diretor recorre a closes simples e a desfoques 
no primeiro plano para contar sua história. O máximo em efeitos especiais são as  
maquiagens dos atores para representar os vinte e cinco anos de distância entre 
os dois pólos da trama. Em suma, nada de homens azuis em 3d, nada de explosões 
(ainda que seja um filme policial), apenas um bom filme bem executado por sua equipe.

A outra boa explicação para o segredo e para dezenas de bons filmes argentinos 
dos últimos anos é que, os hermanos escolheram o caminho de não escamotear 
suas contradições e dilemas atuais. o Filho da noiva, do mesmo Campanella, nove 
rainhas de Fabian Bielinsky ou o pântano de Lucrecia Martel são abordagens ou 
metáforas para as recentes crises política e econômica do país.

Por aqui, os olhares continuam voltados para Hollywood. A entrada do capital 
norte-americano nas produções nacionais, com a desculpa da distribuição, tem  
homogeneizado e assemelhado os filmes brasileiros ao modelo hollywoodiano.  
se eu fosse você 2, por exemplo, maior bilheteria do ano passado, tem um enredo 
já visto em nove de cada dez filmes da sessão da tarde, com troca de corpos entre 
pessoas diferentes. Este tipo de filme fazia muito sucesso nos anos 80, quando estre-
lado por promessas adolescentes, no nosso caso, vamos com Tony Ramos e Glória 
Pires. Assim, como A Mulher invisível, estrelada pelo onipresente Selton Mello, repete 
uma fórmula conhecida na TV, o das comédias de situação, as sitcom, comum nos 
seriados norte-americanos. Mesmo a moda de biografias de gente ainda viva – Dois 
Filhos de Francisco e lula, o filho do Brasil – são de praxe na tv, não no cinema dos 
Estados unidos. Prova disto é que dos 21 filmes com mais de 2 milhões de especta-
dores no país nesta década, sete são originados em séries de TV, incluindo os filmes 
de xuxa, e dois foram adaptados depois como episódios televisivos. 

Outro caminho escolhido pelos produtores brasileiros é o da favela chic. Mais do 
que debater os problemas urbanos do país, boa parte dos filmes prefere explorar a 
espetacularização da violência e aproveitar um filão que vende pobreza como exo-
tismo também de olho no mercado internacional. Pena que a moda em Hollywood 
agora são os pobres da Índia como mostrou Quem quer ser um milionário.

Em resumo, o chamado cinema da retomada daqui tem os olhos voltados para a 
telinha e para a promessa do mercado exterior. O cinema se torna uma extensão da 
sala de casa ou um simples aquecimento para o mercado de DVDs. O resultado é 
esteticamente pífio, socialmente irrelevante e comercialmente, mais ou menos. Em 
sentido contrário, os argentinos demonstram que o segredo não é fazer Tv em tela 
grande, mas fazer cinema, olhando para onde pisam os pés.
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