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mas que mer… 
cadoria!!!

Daniel Fagundes
núcleo de Comunicação alternativa
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na era do vendável, todos vendados! Ou não…
nestas páginas revelam-se pensares avessos e posturas relutantes ao posto sis-

tema político social pautado na relação de compra e venda.
Amadores não no sentido de quem ama a dor, mas de quem ama o que faz e 

entende que isso é pra além da eficiência técnica. trabalhadores da arte e cultura 
preocupados em gritar seus sentimentos, em disseminar aos quatro ventos seu 
ponto de vista. por muito tempo desrespeitado, encoberto pela tralha midiática 
industrial.

pessoas preocupadas com pessoas, pessoas dedicadas à revolução das relações, 
pessoas em construção, se autoavaliando, se permitindo trocar.

na era da necessária e urgente nova era, onde o que se busca é antes de mais 
nada tornar nosso fazer cada vez mais impregnado de consciência, de paixão.

Muito temos visto falar de arte contra a mercadoria, o que é ótimo, mas nem 
sempre coerente, já que muitas vezes temos de submeter nossa produção ao sis-
tema econômico vigente. por necessidade, por falta de articulação. Enfim… an-
tes de pensar na mercantilização da arte temos de ser contra a artificialização da 
mercadoria, ou seja, a grande busca é deixar de colocar nossas obras e nossa força 
de trabalho a serviço do capitalismo selvagem, e para essa missão estão todos 
convocados. pois o problema é nosso, e não há tempo para omissão! 

Wilq Vicente
Coletivo nossa Tela

wilqvicente@gmail.com

Wilq Vicente
Coletivo nossa Tela

“para se tornar sábio, é necessário 
querer viver certas experiências, 
portanto, lançar-se na goela dos 
acontecimentos. 
é verdade que é muito perigoso; mui-
tos “sábios” foram assim devorados”. 

Friedrich Nietzsche 

Talvez, não tenha respostas, só indícios do que possa ser. Entre os vários desa-
fios dessa jornada, alguns foram vencidos ou perderam importância. Outros 
permanecem. Mantenho minha maleabilidade, percebendo melhor a cada 

dia a complexidade e a riqueza de nossas experiências. Costumo dizer que vou me 
espalhando, assim como se espalham as imagens. Aprendo o tempo todo a me 
lançar em terrenos desconhecidos. Como coadjuvante tive o privilégio de acom-
panhar tentativas e erros. nossas próprias ingenuidades foram sendo superadas 
graças ao exercício de experimentar: Fórum de Cinema Comunitário, Cinema de 
Quebrada, Audiovisual sp e, agora, Coletivo de Vídeo popular. 

impossível, neste momento, não olhar para trás: reuniões, debates, coisas ditas, 
escritas, e o surgimento e a realização de um conjunto de iniciativas que mal e 
mal estão dando certo. um bom exemplo é o circuito de exibição do vídeo popular, 
uma proposta de criar novos espaços e modos de distribuição de nossa produção 
audiovisual em pacotes de dVds. É uma forma de reapropriação dos meios de 
exibição, que aos poucos vai corroendo a estabilidade das barreiras burocráticas 
impostas pelo sistema mercadológico ou do cinema mercadoria.  

Há ações efetivas, que ultrapassam as movimentações das listas de discussão 
na internet; e estas, às vezes, funcionam como um entrave para o trabalho pro-
priamente dito. precisamos entender que uma geração se faz aqui, com eventos 
presenciais e ações cotidianas. Cito, por exemplo, a publicação da Revista do Vídeo 
popular (em sua 5° edição), um espaço que fomenta a visibilidade de diversas ini-
ciativas e fortalece o diálogo entre os coletivos, além de ter acentuado a questão 
política, crítica e cultural dos processos de criação em vídeo popular. 

Fica claro que agora há muitas vozes buscando reafirmação. não por acaso, o 
incremento da produção do vídeo popular e comunitário fo-
menta também a ampliação e a criação de editais específicos 
para a área de audiovisual (especificamente do vídeo popular), 
além de gerar críticas aos processos de concessão de emissoras 
de televisão, bem como pressões pela regionalização da pro-
gramação veiculada. 

A “retomada” do vídeo popular, possibilitada pelo desenvol-
vimento da tecnologia da imagem digital e pela viabilização da 
edição em computadores pessoais, transforma as possibilida-
des do fazer videográfico.

É provável que esse movimento se configure como uma ino-
vadora forma de guerrilha cultural: a microtelevisão (LCd) das 
câmeras de três (CCd) corroendo o padrão de qualidade da pro-
dução mercadológica, suprema e ideológica. Se o vídeo popular 

o Vídeo Popular

05

Mostra Luta Campinas

Imagem do curta Na Real do Real, do Favela Atitude
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não tem a chance de mudar completa-
mente um sistema ancorado nas telas 
da burocracia e da burguesia, segura-
mente questiona a sua legitimidade 
como única fonte emissora de uma 
identidade nacional.

Acredito que a própria tecnologia 
somos nós: indivíduos e coletivos. 
Menciono aqui o vídeo na real do real 
(2007, do coletivo Favela Atitute), que 
registra uma violenta ação de despe-
jo, coordenada pela prefeitura de São 
paulo, contra os moradores da Favela 
Real parque. O documentário expressa 
a sensação de indignação e revolta da-
quela população excluída. É também 
sobre esse tema o vídeo A luta conti-
nua (2008, do Movimento de vídeo de 
popular), realizado pela comunidade 

do Real Conquista de goiânia. A produ-
ção conta a trajetória de famílias despe-
jadas pelo poder público. 

Esses vídeos cumprem um papel so-
cial. Lançam um olhar diferente para 
temas centrais dessas comunidades, 
desmascaram um sistema opressor e 
excludente. O vídeo popular precisa ser 
entendido com essa função social-popu-
lar, a nosso serviço, o povo. dando visi-
bilidade àquilo que anda esquecido pe-
los grandes meios de comunicação. A 
tecnologia precisa cumprir uma função 
social. não podemos cair nessa tendên-
cia capitalista da tecnologia por si mes-
ma nem nos transformarmos em reféns 
dela. A tecnologia da imagem digital 
precisa mediar as experiências popula-
res. Ela tem que auxiliar, sem ser notada. 
Cumprir a função e pronto. Sumir. 

É preciso entender que a luta é muito 
maior do que a tecnologia em si. A ex-
periência social é algo central em todas 
as etapas de realização e exibição de 
um vídeo. A câmera (não importa com 
quantos CCds) precisa ser um olho que 
coloca questões e realiza conexões. A 
edição é uma abertura para fazer co-
nexões entre os questionamentos. As 
exibições realizadas nos circuitos po-
pulares são muito importantes porque 
apresentam tais conexões, recebem res-
postas e se transformam a partir delas.

É de extrema necessidade ampliar 
os espaços de discussão para que pos-
samos visualizar melhor este quadro a 
fim de compreender a incorporação do 
vídeo nas novas funções sociais e ava-
liar o impacto que isso tem na socieda-
de. para pensar em espaços de deba-
te e em instâncias que se constituam 
como representações locais e nacio-
nais, é fundamental pensar a presença 
das bases que trabalham diariamente 
com iniciativas populares. Suas expe-
riências podem contribuir para pos-
síveis projetos de políticas públicas, 
com o objetivo de ampliar o potencial 
transformador e redemocratizante da 
comunicação popular. 

É importante que todos os coleti-

vos e todos os indivíduos assumam 
a corresponsabilidade de construir 
um espaço para pensar, refletir e agir 
de forma coerente sobre as ações, e 
para o fortalecimento das articula-
ções. precisamos estreitar os laços do 
nosso compromisso e deixar de lado o 
orgulho que, muitas vezes, transforma 
potenciais trocas em palcos de pura 
verborragia. Essa compreensão dos 
novos papéis sociais permite uma atu-
ação consciente, aberta e articulada. 
A prática videográfica dos grupos nas 
comunidades e as experiências dos 
coletivos em diversas cidades são ma-
nifestações que podem ilustrar este 
“novo movimento”.

por hora, a obra de Luiz Fernando 
Santoro, o livro A imagem nas Mãos: o 
vídeo popular no brasil, de 1989, forne-
ceu contribuições importantes para o 
desenvolvimento ou ao menos para 
a compreensão do vídeo popular no 
nosso país e nos países vizinhos da 
América Latina, onde constantemente 
se realizam vídeos populares, sejam 
eles feitos por coletivos, grupos ou 
movimentos sociais. 

Mostras também são exemplos [da 
construção de espaços de discussão/
formação], tais como: Festival latinoa-
mericano de la classe obrera -  FELCO 
(Argentina), Mostra luta (Campinas), 
Mostra do vídeo popular (São Carlos) e 
a semana do vídeo popular (São paulo), 
onde participam somente vídeos de 
caráter extremamente independente 
e que frequentemente oferecem dis-
cursos sociais e visões anticapitalistas.  

Movimento do Vídeo Popular de Goiânia

Semana de Vídeo Popular, São Paulo

Imagem do curta Na Real do Real, do Favela Atitude

07

Sombra no horizonte
nuvens carregadas
de chuva de aço
os telhados da cidade
anunciam a próxima atração 
corre pela guia
pedras lambem o chão.

um mágico  
faz sumir moedas

O girino vira sapo
a lagarta borboleta
a lua nova em crescente
por que a vida não ?

O dinheiro aparece
na orelha de meninos 
que sonham com dentes moles
uma pirueta
lenços coloridos 
o corpo contorcido
 uM EStALO

A corda bamba.
a corda bamba
corda
 Bamba
  Bamba
corda   
  Bamba
Bam
  Ba.

O poema “corda bamba” é uma das músicas da peça o mistério do novo que compõem o vídeo Fulero circo da compa-
nhia estudo de cena. o texto foi inspirado em um pequeno livro infantil chamado “o girino e a largata” que meu filho trouxe 
da escola. A poesia musicada por renato Gama é cantada na cena da fábrica Furacão, onde mostramos as estratégias do 

capitalismo flexível e globalizado em “incorporar” as reivindicações dos operários como forma de garantir a continuidade da pro-
dução de mercadorias dentro do sistema de exploração da classe patronal frente a classe trabalhadora.

CordaBamba

Imagens da peça O Mistério do Novo, da Cia Estudo de Cena

Diogo Noventa
Cia estudo de Cena
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Daniel Fagundes 

Enfim, vamos falar do filme. A come-
çar pelo subtítulo “agora por nós mes-
mos”… que piada sem graça não? Acho 
que ficaria melhor assim: “agora tutela-
dos pela indústria audiovisual brasileira”. 
Sim, tutelados. Já que todos episódios 
expõem um ator globalzinho que veio 
de alguma comunidade aproveitando a 
onda do Cidade de deus, de passagem 
entre outros... parece-me que era expec-
tativa demais de minha parte esperar 
que tivéssemos só atores desconheci-
dos que integram a enorme gama de 
bons artistas oriundos de favelas. pois é, 
mas se não tiver o carimbo de grandes 
produtores como Cacá diegues, soma-
do aos rostos já conhecidos na televisão, 
não teríamos como assisti-lo em gran-
des salas do circuito comercial. Afinal, 
gente comum não tem graça nenhuma 
não é mesmo?! E não dá grana para os 
barões do mercado cinematográfico. 
perdoem-me os camaradas aí das que-
bradas do Rio que fizeram parte desse 
projeto, mas eu entendo “por nós mes-
mos” uma outra coisa. tipo reformular 
os modelos de produção, repensar os 
de distribuição e mais ainda com quem 
se faz parceria, quem assina sua obra, 
quem fica com a grana alta ganha dos 
rendimentos do filme. 

desculpem se estou sendo radical 
demais, mas estou cansado de ver gen-
te falando das desgraças da favela sem 
problematizar as questões por uma 
perspectiva política que busca mobili-
zar o espectador para uma transforma-
ção da realidade. nada do que o filme 
demonstra é algo que não aconteça ou 
que pelo menos não venha a aconte-
cer, mas até quando vamos ficar cele-
brando nossa miséria, como quem ce-
lebra um gol aos 45 do segundo tempo 
em final de copa do mundo? porra, te-
mos que parar de achar chato pensar! 
para parar de legitimar comentários 
cretinos como esse do jornalista da fo-
lha, que coloca o povo contra o próprio 
povo, como se pensar a desigualdade 
social fosse coisa de intelectual. não! O 
5x Favela de 62, apesar de ter sido feito 
por acadêmicos e por pessoas engaja-
das em movimentos populares, trazia 
muito mais forte a necessidade de mo-
bilização da classe trabalhadora. talvez 

“5x favela: Agora por nós mesmos” 
veio comprovar as expectativas mais 
pessimistas trazendo uma mistura no-
velesca de humor, problemática social 
e julgamentos de valor. tudo mostrado 
de forma tosca, rasa... pra exemplificar 
digo que me senti vendo um episódio 
da série da globo Cidade dos Homens, 
com pitadas de Cidade de deus e tro-
pa de Elite. não é um filme ruim, é um 
filme muito ruim, apesar de elucidador. 
Já que nele se revelam nossas velhas 
feridas aparentemente incicatrizáveis. 
Mais uma vez a favela preferiu caricatu-
rar suas mazelas ao invés de discuti-las 
do ponto de vista político. E o mais ridí-
culo é querer contrapor essa releitura a 
bela obra de Leon Hirzman em 1962. O 
pobre coitado jornalista da folha plinio 
Fraga, integra o time dos embasbaca-
dos com a moda de exaltação da favela. 
disse assim em sua matéria em 25/08 
na ilustrada: “Contraposta a 5 x Favela 
de 1962, obra do catequizador Centro 
popular de Cultura, a versão 2010 pode 
ser enquadrada como revisão crítica do 
ideário esquerdista de usar a arte para 
conscientizar as massas. O papo agora 
é colocar as massas para conscienti-

“seria engraçado se não fosse triste, seria triste se não fosse caricato”

5x mais do mesmo:
zar as artes”. Esse comentário merece-
ria um texto à parte, mas vou apenas 
ressaltar alguns pontos. primeiro uma 
pergunta: O que será essa tal massa 
defendida por plínio? Seria a parcela da 
população que condicionada a horas 
exaustivas de trabalho se anestesia em 
frente à tv? Ou a enorme parcela da po-
pulação entre ricos e pobres detento-
res de um péssimo nível de informação 
e por isso reféns da indústria cultural? 
Considerando que é essa massa que 
plinio esteja falando queria fazer outra 
pergunta: Como essa massa politizará a 
arte querido jornalista? Outra coisa ain-
da é: considero errôneo também esse 
ideário esquerdista de conscientizar a 
massa; até porque dizer que conscien-
tizaremos o outro dá a ideia de que o 
outro é destituído de consciência. Mas 
acredito que temos uma população 
bem ignorante, adjetivo que vem de 
ignorar, ou seja aquele que ignora que 
sabe, categoria no qual me enquadro 
também em alguns aspectos, mas o 
fato é que precisamos nos educar. nos 
dedicarmos a aprender no processo de 
troca e na auto crítica. É esse exercício 
que tentarei fazer aqui.
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pelo contexto da época, mas não pior por isso. Muito diferente do 5x Favela de 2010. 
Que romantiza a pobreza e tenta humanizar as representações de poder.

no primeiro episódio, por exemplo, de nome “Fonte de renda” vemos o protago-
nista Maycon que acaba de passar em uma universidade pública, passar por inúme-
ros perrengues para continuar a estudar direito, coisas bem comuns a moradores de 
quebrada como eu que tentam fazer faculdade e mesmo sem pagar mensalidade se 
fodem com material didático e dinheiro para condução. Mas isso é o comum, o dife-
rencial é que pelo fato de o tal Maycon ser morador de quebrada os “colegas” classe 
média alta da faculdade começam a procurá-lo para descolar umas drogas. de pri-
meira o protagonista nega, mas depois incitado pelas necessidades acaba pagando 
de aviãozinho. no final ele quase mata o irmão menor que pega uma cápsula de 
cocaína e engole, indo parar no hospital e gerando um grande desapontamento na 
família. Contudo, ele se forma e acaba bem. poderíamos achar bom né? pelo menos 
ele não morre no final, mas seria uma análise muito frágil do contexto. Eu fiquei pen-
sando mesmo foi se justifica vender droga para continuar estudando? Se o Maycon 
aceitou fazer isso para concluir os estudos, imagine o que ele não faria depois como 
advogado formado? O engraçado é que o filme tenta passar que aquela era a única 
saída para o cara poder continuar estudando. Ridículo né? Acho que ele nunca ouviu 
falar de quem cata lata pra sobreviver, mas não se expõe a esse tipo de conluio. Mi-
nha companheira por exemplo, só terminou os estudos por que fazia e vendia velas 
artesanais; alguns vendem livros, outros fazem malabares na rua etc. Que saída fácil 
hein Maycon? pois é... vamos para o segundo episódio, “Arroz com feijão”.

talvez o menos pior se não fosse por uma cena extremamente forçada onde um 
grupo de crianças de classe média assaltam os dois protagonistas também crianças, 
mas moradores de favela, para roubar R$5 de cada. Sei que existe uma necessidade 
latente de inverter os papéis de mocinho e bandido historicamente solidificados pelo 
cinema, mas soou até piegas nesse caso. Ainda mais se tratando de crianças, que pelo 
amor de deus, não nasceram escolhendo a classe social e nem são ruins por natureza 
como ficou parecendo. ninguém evidencia que tanto as crianças da favela como as da 
classe média alta são vitimadas pelo sistema como ele é, ao invés disso alimenta-se o 
ódio de classe, como se inverter a sociedade nos traria algum benefício. 

O terceiro Episódio “Concerto para violino” é na minha opinião o pior da série. 
uma releitura capenga do tropa de elite, mas tão fascista quanto. O tema é a guerra 
do tráfico. Roubo de armamento militar, parcerias pM/tráfico e uma história de amor 
pra dramatizar o contexto. O mais interessante é saber que moradores das referidas 
favelas é que construíram o roteiro. Roteiro esse que humaniza o policial em contra-
ponto a crueldade do traficante. O que prova o quanto filmes como tropa de Elite 
estão no inconsciente do povo. E por falar em inconsciente no quarto episódio “dei-
xa voar” o que é discutido são os limites territoriais alimentados por rixas entre fave-
las vizinhas. para ilustrar a reflexão em torno desse episódio usarei uma citação do 
próprio diretor,  Cadu Barcelos”numa matéria publicada na revista de vídeo popular 
de julho deste ano, em que o mesmo diz: “Acho que a barreira é muito mais da cabe-
ça das pessoas. porque o tráfico, por mais que seja uma lei paralela, contra o estado, 
há uma lei maior, que é o morador, o cara trabalha, ele não 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 feira, eu fiz um 
curta sobre a Feira da teixeira.” Meu deus meu amigo, por que não foi a feira então o 
tema do seu curta? pra que alimentar essas rixas se elas já nem fazem mais sentido? 
Questiono-me sobre a interferência dos produtores sobre as temáticas abordadas, 
mas, enfim, bora falar do quinto e último episódio e fechá essa prosa.

O nome é “Acende a Luz” e narra o conflito entre moradores da favela e os traba-
lhadores da Cia de energia EletroRio. Os moradores na véspera de natal ficam sem 
luz, e começa o rebuliço. O foco principal é o vendedor de gelo que começa a ficar 
irritado pelos prejuízos na venda de seu produto. Somado a isso, os moradores se ar-
ticulam para apavorar o trabalhador da EletroRio cobrando que o mesmo conserte 

o problema, pois do contrário não po-
derá sair da favela. uma comédia que 
dá vontade de chorar vai se construin-
do. Os moradores em torno da escada 
impedem que o homem da Cia possa 
descer e começam a fazer ameaças 
diversas enquanto o homem acuado 
tenta dizer que não depende dele, pois 
precisa de uma peça que não possui ali. 
Eles obrigam o homem a ficar lá até o 
início da noite quando o homem, sem 
saber o que fazer, diz que vai fazer uma 
gambiarra e consegue consertar só um 
trecho da iluminação. Aí então é tido 
como herói e desce da escada sendo 
seduzido por uma bela mulata. Aí já viu: 
vira uma enorme festa e acaba o filme. 
Em nenhum momento se ouve alguém 
dizer: Que merda de EletroRio do cara-
lho, que não desenvolve um projeto de 
rede elétrica decente! Que governo de 
bosta – nada! pelo contrário, jogam a 
responsabilidade para o indivíduo, um 
trabalhador como todos ali. uma co-
média pastelão que mais parece cena 
da novela das 19hs. Em suma um filme 
muito complicado!

Você que lê este texto deve estar se 
perguntando: nossa daniel, não tem 
nada de bom? pois é, não consegui 
achar nenhum ponto positivo... dou-
-me o direito a essa opinião, já que 
nem o formato, a linguagem, a esté-
tica propôs inovações, ou seja, nada 
que o Fernando Meirelles não faria. E 
isso não é o que entendo por traba-
lho qualificado construído pelo povo 
morador de favelas no Brasil. E, infeliz-
mente, sei que é essa imagem que vai 
pra fora como produto de exportação 
da nossa realidade. Aqui mesmo no 
país eu já imagino que fará muito su-
cesso nos cinemas e demais espaços 
de exibição, pois ainda somos muito 
dependentes dessa representativida-
de forçada, dessa cosmética da fome. 
Mas eu tenho outros propósitos com 
minha produção audiovisual e não 
cheguei a esse ponto de apelar para o 
discurso corriqueiro em prol de grana 
e status. não vou julgar os caras das 
favelas do Rio que se dispuseram a 
participar desse filme, cada qual com 
seu cada qual, mas é bom refletir onde 
tudo isso vai parar!
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Rubens Escorpião

conto mais; estou aqui para escrever um fato 
dos dias de hoje: em abril deste ano acom-
panhei como treinee a entrevista do cineasta 
José Padilha para a Veja. Sou Rubens Escor-
pião, traiçoeiro, minha ordem é atrapalhar. 
A revista editou a matéria apenas com as 
falas do Padilha. Publico aqui a versão na ín-
tegra da entrevista que ocorreu no prédio da 
bolsa de valores de São Paulo.

Veja – Em Tropa de Elite 1, alguns críticos o 
chamaram de fascista. Está pronto para no-
vos ataques?
Padilha – Pseudointelectuais inventam de 
tudo. Fui acusado de fascista porque dis-
seram que eu apresentava uma visão po-
sitiva demais da policia. Bobagem. O ca-
pitão Nascimento, personagem central da 
trama e chefe do Batalhão de Operações 

Meu nome é Rubens Escorpião, muito 
prazer! Sou videasta vulgar e minha 
ordem é atrapalhar. Nasci na tríplice 

fronteira de Diadema, São Bernardo do Cam-
po e São Paulo, na favela do Alvarenga, terra 
sem lei, território do lixo clandestino, reta fi-
nal das mercadorias. Foi lá que eu cresci.

Quando criança mascava chiclete e fuma-
va cigarro sem filtro. No meu tempo de ado-
lescente passava maconha para os playboy 
da zona sul de São Paulo, para descolar um 
troco. Certo dia um boy me ofereceu como 
pagamento da mercadoria uma câmera de 
vídeo VHS que o pai dele não usava mais. 
Sabia que isso poderia dar problema mas 
aceitei, se eu já era moleque curioso, a câ-
mera me tornou ainda mais. Tudo que via, 
apertava o rec.

 Graças ao paternalismo de uma ONG 
fiz jornalismo na Universidade Privada, era 
uma merda, mas os boy da “facu” achavam 
meus vídeos geniais, diziam que eram uma 
“contra-análise da sociedade” eram “revela-
dores de uma realidade não vista”, “um olhar 
verdadeiro e sincero da pobreza”. Todas estas 
análises não me enchiam a barriga.

Numa tarde de sol dando um rolé com 
os universitários fomos na cachoeira de 
São Bernardo esfriar a cabeça e fumar um, 
e como para eles o sentido de liberdade era 
nadar pelado eu capturei com minha câmera 
o banho das minas. Todas chapadas e pela-
das, entendi meu negócio. 

Quando voltei pra casa, onde nem carta 
chega, liguei a câmera na Tv e cobrei um 
real de cada moleque para assistir meu vídeo 
“cachoeira da liberdade” – foi o maior su-
cesso de bilheteria, até as meninas quiseram 
assistir! Assim que comecei minha carreira 
“profissional”, observei muitos passeios das 
universitárias na piscina do papai, em Trin-
dade e São Tomé das Letras.

Com o tempo aprendi sobre sexo, política 
e cinema. Fiz até poesia, sou um lírico... 

Mas isto faz parte de meu passado, depois 

Eu e Padilha na Bolsa de Valores.

Entrevista PADILHA

Especiais, também tortura e mata. Alguém 
consegue ver algo de positivo nisso?

Ele fez uma pergunta olhando para mim, 
por educação respondi.

Eu – Sim, você e a revista Veja, uma das 
revistas mais fascistas do Brasil. O capitão 
Nascimento é o seu herói no filme, você 
constrói a trajetória dele repleta de conflitos 
individuais, dramas domésticos e recursos 
de identificação do público com o persona-
gem. Pelo fato dele torturar como um meio 
para atingir a justiça você faz da tortura um 
ato positivo! Hay Hitler!   

A jornalista arranhou a coxa com as pró-
prias unhas. O Padilha ficou meio nervoso e 
disse para mim.
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Eu – Que papo de marqueteiro, publicitário! 
É a inépcia do cinema.

Ele indignado apontou o dedo para mim.

Padilha – A fita virou objeto de teses aca-
dêmicas, mesmo sem estar na categoria dos 
filmes-cabeça.
Eu – Ah sei, a fita é pseudointelectual. É a 
inépcia da universidade!
Veja – O senhor não gosta do gênero?
Padilha – Não é o que mais me atrai como 
cineasta. Ainda existe quem ache que filme, 
para ser inteligente deve ter diálogos inter-
mináveis e manter o espectador distante, 
sem envolvimento emocional com o que vê. 
E que, para ser bom, tudo precisa ser supos-
tamente cerebral.
Eu – Quem consegue pagar a bilheteria 
do cinema? Você faz filme para playboy 
assistir. Caso contrário não ficaria irrita-
do com a pirataria que é um sistema de 
distribuição popular, um projeto de for-

mação de público. Você filma para classe 
média rir de saco plástico na cabeça de 
pobre. Trata-se de um filminho de ação, 
subproduto de Hollywood e acha que fez 
um filme inteligente?
Padilha – Discordo. Há ótimos filmes de 
ação que prendem o público do começo ao 
fim e suscitam até mais reflexão. Os rótulos 
só empobrecem o cinema.
Eu – Que merda você falou agora. Eu não 
acho que o filme deva prender o público... 
mas vindo de você que adora policial, posso 
entender. O cinema precisa empobrecer, está 
muito rico! 

A repórter de lábios grossos e aliança de 
ouro no dedo disse com sua voz rouca que 
eu estava incomodando, que minha função 
não era esta. Sorri, olhei para o decote dela 
e lembrei dos meus primeiros vídeos na ca-
choeira.     

Veja – Que outros rótulos o incomodam?
Padilha – No cinema brasileiro, ainda é 
recorrente a velha lógica marxista dos 
tempos da ditadura, segundo o qual o 
herói é sempre o sujeito pobre, excluído, 
sofredor.
Eu – E corintiano! 
Padilha – Nessa linha de pensamento, eu 
seria de direita, claro. Sou aquele cineasta 
que colocou o chefe de um batalhão de elite 
como o protagonista do próprio filme. 
Eu – Claro, você defende os direitos dos ri-
cos. Se não é de direita é pós moderno, o que 
dá na mesma. Tratar a ditadura como um 
tempo passado é uma falta de consciência 
histórica ou alívio de consciência para fazer 
elogio ao herói militar? O problema do ci-
nema novo era a superação do herói e não a 
troca do herói.    
Padilha - Essa é uma dicotomia preconcei-
tuosa e ultrapassada, que presume que as 
pessoas não tenham ambigüidades nem 
contradições.
Eu – Você tem muitas ambiguidades e suas 
contradições revelam sua condição de classe. 
Marx propunha o enfrentamento das con-
tradições para a superação do capital. Você 
faz uso delas para tornar relativo o avanço 
do capitalismo e de sua brutalidade para a 
manutenção da ordem. 

Padilha – Para se ter uma ideia do despro-
pósito da crítica, muitos policiais odiaram o 
filme. Um grupo chegou a me processar.
Eu – Não vem com essa meu irmão, quem 
te processou foi a PM que você retrata 
como boçais no filme, como técnica para 
a construção do herói. Foi ingênuo de sua 
parte porque eles não são retardados, tan-
to que te meteram um processo. Agora o 
BOPE adorou...

Ele me olhou com desprezo e disse a re-
pórter. 

Padilha – Mas depois eu entendi que o que 
mais indignava as pessoas era outro aspecto 
da história.
Veja – Qual exatamente?
Padilha – Tropa de Elite deixa bem claro que 
o playboy da Zona Sul que compra maconha 
está financiando o traficante da favela.
Eu – Isto é uma visão bem rasa do assunto. 
Dizer que o filhinho de mamãe financia tudo 
isto que está aí! Tem muito peixe grande nis-
so. “Se cada um fizer sua parte vamos viver 
num mundo mais justo”. Vivemos no capita-
lismo avançado que atua com base na explo-
ração do homem sobre o homem...

Neste momento fui interrompido pela re-
pórter que usava uma saia bem curta, blu-
sa decotada e cabelo escovado. “Você tem 
um discurso muito datado, não cabe nesta 
conversa que é de outra ordem, e sua fun-
ção aqui é escutar”. Concordei com a cabeça 
aproveitando para olhar a moça.  

Padilha – Uma famosa atriz global me aler-
tou “Aposto que muitos críticos e jornalistas 
por aí não vão gostar do filme”. Estava certa. 
Acabei atingindo alguns profissionais que 
escrevem contra a violência nos morros mas 
consomem drogas.
Eu – Me digas com quem anda que te digo 
quem és! “Famosa atriz global”? Isto que é 
consumir droga! Como disse um dramatur-
go alemão: “quem é pior: o ladrão de banco 
ou seu sócio fundador?” Eu respondo: seu 
sócio fundador. 
Padilha – Toda esta polêmica só atraiu mais 
gente para o cinema e esquentou o debate 
sobre a inépcia da policia. 

Como disse um 
dramaturgo 

alemão: “quem 
é pior: 

o ladrão de 
banco ou seu 

sócio fun-
dador?” Eu 

respondo: seu 
sócio fundador.



Neste momento a repórter levantou, do 
seu decote saltou um crucifixo de ouro, ela 
pediu para eu me retirar, eu disse que sai-
ria só pelo tempo de fumar um cigarro, ela 
disse “por favor, saia!” eu senti seu hálito 
de hortelã e vi em seus dentes um pedaci-
nho de carne. Sai e fiquei na porta ouvindo 
a conversa ao longe. Ouvi o Padilha falan-
do algo do tipo: “o espanto virou mercado-
ria em extinção no Brasil – um efeito que 
atribuo ao governo Lula”. Traguei, suspirei 
e pensei: O cara trata um sentimento, o es-
panto, como mercadoria. É a mercantiliza-
ção da vida. Apaguei o cigarro no batente 
da porta e voltei.

Veja – Tropa de Elite 2 está sendo feito longe 
dos grandes estúdios e distribuidores. É um 
modelo que dá dinheiro?
Padilha – Transformei o filme numa espécie 
de empresa, da qual os investidores compram 
cotas. Há inclusive um sistema de prestação 
de contas, com auditoria independente.
Eu – A conversa aqui é descarada então! 
Pensava que era vergonhoso falar estas coi-
sas: “O filme virou uma empresa”. E uma 
empresa vende mercadoria para obtenção de 
lucro, certo? Seu filme, quer dizer, sua em-
presa tem base no capital especulativo, ou 
seja, torce para o avanço do capital como se 
fosse um cavalinho no jockey! (pensei: por 
isso estamos na Bolsa de Valores, lembram?) 
Estou ultrapassado, pensava que o grande 
problema eram as empresas distribuidoras 
que são de dinheiro estrangeiro e determi-
nam a exibição dos filmes, o que...
Padilha – Criei também uma distribuidora, 
que receberá um valor fixo, e não um por-
centual dos lucros, como é praxe no Brasil.
Eu – Isto até que é interessante, mas não 
resolve...

A repórter sorriu, neste segundo eu vi no-
vamente aquele pedacinho de carne.

Padilha – Nesse modelo, o quinhão dos pro-
dutores pode crescer dos habituais 20% para 
90%. A idéia é que o cinema brasileiro come-
ce, enfim, a dar dinheiro. 

Fiquei abismado, no abismo. Ganhei es-
panto, não a mercadoria, o sentimento. 
Lembrei de Paulo Leminski:

“Há trezentos anos, pelo menos, a ditadu-
ra da utilidade é unha e carne com o lucro-
centrismo de toda essa nossa civilização. E 
o princípio da utilidade corrompe todos os 
setores da vida, nos fazendo crer que a pró-
pria vida tem que dar lucro” 

Quando voltei a mim percebi que falava 
o poema em voz alta e andava em círculos 
pela sala, o Padilha estava de pé e se dirigia 
a mim.

Padilha – Para certos roteiros, no entanto, será 
sempre mais difícil atrair investidores.

Continuei a vagar pela sala, da janela ob-
servei os trabalhadores da bolsa gritando o 
preço das ações. O mercado vai bem. Na sala 
eles estavam falando de um projeto futuro de 
Padilha. O cinema vai bem ... que pena. O dia 
estava quente. A nuca da repórter estava suada. 
Ouvi relinchar de cavalos. Um telefone. Andei 
para janela da rua. Vi a cavalaria da PM fazen-
do a ronda. Tentei voltar a conversa....

Veja – O que há de concreto em relação a sua 
estréia como diretor em Hollywood?
Padilha – Estou as voltas com dois projetos ...

Voltei a dar voltas e meu pensamento 
era um fluxo contínuo: Ele vai embora 
do país, estamos livres mas temos que ser 
fortes, ele deixa seu rastro de dinheiro, sua 
ideologia, seus heróis, será um exemplo?  
Temos que destruir o cinema...

Padilha – O primeiro, da Universal, é uma 
fita de ação. O segundo Marching Powder 
(gíria em inglês para cocaína), será copro-
duzido pela Plan B, do ator Brad Pitt.

Meu pensamento: Ele voltará em forma 
de espetáculo mercadoria, falando outra lín-
gua, global, uma invasão feita por nós mes-
mos. Exportação, importação,  dinheiro e 
vício. Temos que destruir o cinema...

Padilha – Sei que Hollywood é um universo 
difícil para qualquer profissional (...) Muitos 
colegas repudiam os grandes estúdios ame-
ricanos por princípio. É outra dessas visões 
dogmáticas com as quais não me identifico.        
Eu – Estou tendo uma visão do fim, o seu 
princípio é o fim. Quem estiver de chinelo 
não entra, vai sobrar! Certo? Mas lembre-
-se que os fantasmas não ameaçam surgir 
apenas do passado mas como motoqueiros 
loucos na via expressa do futuro. 

Beijei o Padilha, dei um abraço na jorna-
lista e cheirei pela última vez seu perfume de 
carniça. Acendi outro cigarro e sai da sala, 
a conversa continuou e ecoou dentro de 
mim...

Veja – Como evitar a pirataria?
Padilha – Desta vez, montei um verdadeira 
operação de guerra. Na montagem só cinco 
pessoas tiveram acesso ao material, por meio 
de uma senha e sempre vigiadas por câme-
ras. A finalização se deu estrategicamente 
em três lugares – dois em São Paulo, um nos 
Estados Unidos...

Guerra, pessoas, câmeras, vigilância... o 
cineasta amante da polícia vai para o país 
bélico. O cineasta de “tropa de elite” vai para 
o país do inconsciente da elite. Ele defende 
sua propriedade.  E nós? Vamos destruir o 
cinema? Nas ruas o sol continua quente.        
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Alexandre Passarelli
Tá na Tela

cultura na periferia de Sampa, como 
Cinescadão, Filmagens periféricas, Ci-
neBecos, Brigada de Audiovisual, nCA 
etc. Sem fazer julgamentos, o vídeo 
propõe-se em deixar essa questão 
para o público.

também está implícita nas discus-
sões a busca pela forma de uma re-
presentação digna para os explorados, 
que muitas vezes são reduzidos den-
tro das imagens a pessoas primitivas, 
incultas e ignorantes...

Segundo a preocupação dos cole-
tivos, boa parte do problema vem do 
sensacionalismo das emissoras de tV e 
de nossa acomodada classe média no 
cinema.

O Videolência e o panorama da Arte 
na periferia, hoje, independente de 
serem documentários, estão para nós 
como deus e o diabo e Vidas secas 
estiveram para o cinema novo, mas a 
grande diferença é que agora também 
estamos atrás das câmeras.

Salve, pros parceiro!

Quem viu?
Escrevo ainda com as imagens frescas na memória, acabei de rever este vídeo.
(perdoem-me se cometer alguma falha ou injustiça).
Em “Videolência”  o nCA bem retratou sobre os coletivos de audiovisual da pe-

riferia de Sampa.
Só mando uma letra – é imperdível.
Se você curte o que rola de arte e cultura no cenário audiovisual, precisa assistir 

a esse documentário, que além de muito bem feito, ultrapassa o dogmatismo ima-
gético de gênero na obra. não é um vídeo para classe de realizadores e produtores 
de vídeo.

Mais um grito consciente e subversivo, que pode ser compreendido e assimila-
do por todas as camadas sociais. independente de suas limitações de produção e 
finalização.

Acredito que um bom documentário deve nos trazer mais do que datas, fatos 
históricos ou eventos narrados maçantes – não precisa ser didático. Mas nos reme-
ter e envolver aos desejos, valores e dificuldades do tema abordado.

O nCA faz isso com habilidade. Confesso que já tinha lido bastante sobre as 
ações dos coletivos na internet faz algum tempo, e isso me motivou a escrever 
sobre esse filme que me transportou para a ativa época do Fórum Cinema de Que-
brada, em que sentia-me fascinado pelo turbilhão audiovisual “unido” que atingiu 
a periferia em São paulo.

O documentário investiga a relação entre nossa produção e as imagens e propagan-
das (violência) a que somos submetidos diariamente, e o quanto isso nos influencia 
sendo um ato político, econômico e social – um debate que parece não ter fim.

São depoimentos da vanguarda audiovisual de realizadores e pensadores de 

Videolência
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Jonilson Nobre Montalvão
lunetim mágico

www.lunetim.blogspot.com
lunetim@hotmail.com

Ao longo dos tempos a produção cinematográfica tem se feito e se firmado 
como um ato em si; independente do custo e da forma que se capta e exibe, a 
produção se dá; a exibição ocorre de qualquer forma, sempre aconteceu isso.

Quando um político faz um projeto para exibição de filmes nacionais em esco-
las públicas, temos que pensar em que tipo de filmes nacionais vão ser exibidos, 
pois simplesmente mostrar esses filmes não significa pensar o cinema brasileiro, 
não significa que as pessoas estarão assistindo mais filmes brasileiros. isso levará a 
uma obrigação e sabemos como funcionam as obrigações. Além do mais, que fil-
mes brasileiros serão mostrados? temos diversos tipos de filmes produzidos hoje 
em dia, desde os chamados cinema digital, feito até com celular – mas será que 
esses vão ser exibidos? 

Ora, temos exibições aos montes aqui na cidade de São paulo, de um extremo 
ao outro as pessoas estão produzindo e reproduzindo filmes. São diversos grupos 
realizando seus próprios filmes. Exibições conceituais a partir de divagações sobre 
qualquer tema.

O vídeo popular, o vídeo independente, o que é isso afinal?
dentro desse contexto, de mostrar filmes com debates, os cineclubes espalha-

dos pelo Brasil sempre proporcionaram uma substância benigna ao olhar e à ca-
beça de quem aparece para prestigiar tal exibição. Hoje, com a questão do audio-
visual sendo cada vez mais discutida (aqui não significa que está sendo entendida) 
junto aos coletivos de realizadores, o vídeo pode ser muito bem apresentado ao 
público como uma ferramenta de grande possibilidade inclusiva. 

O audiovisual não quer ser apenas visto e ouvido, quer ser debatido, produzi-
do, distribuído... 

Hoje em dia temos diversos meios 
para assistir a um filme e, de 
certa forma, essa facilidade foi 

fazendo com que o ato de ver um fil-
me caísse em simplesmente deixar 
os olhos parados na tela e o cérebro 
descansado. Mas há, apesar de tudo, 
grupos que se interessam em ir além 
da exibição, buscando a própria causa 
do apuro que pode-se ter ao ver um 
filme: comentar, discutir, bater um 
papo, discordar, não gostar; tudo isso 
também vem acoplado quando ve-
mos um filme. Exibir é fomentar e di-
fundir a imagem através daquilo que 
o realizador pensou, rompendo para 
além do que foi pensado e produzido. 

Alguns Cineclubes, mais contem-
porâneos, além de exibir também 
produzem seus próprios filmes, e 
depois os exibe, fazendo um ciclo 
muito interessante para o desen-
volvimento e a difusão da imagem 
como um aparato que pode ser de 
conteúdo mais abrangente, movi-
mentando, ainda que de forma su-
cinta, diversos modos de se pensar o 
cinema além das salas de shopping e 
da programação televisiva.

Esse é o grande alento de toda uma 
galera que corre por fora e com isso 
mantém viva essa coisa do cinema, 
das artes da imagem; essa corpulência 
da vida e que se alimenta disso mes-
mo: dos “pequenos” filmes que, sem 
seu devido e merecido espaço, bus-
cam nessas projeções algo a mais do 
que serem apenas vistos; esses filmes 
querem ser deglutidos e debatidos, 
tornando-se habitáveis na memória e 
na própria história que não é narrada 
nos cânones oficiais. 

dentro dessas diversas possibilida-
des de exibições a tV caseira tornou-
-se a grande vedete (hoje mais do que 
nunca existem tVs gigantescas, tal 
uma tela de cinema). porém, que fil-
mes exibir? Que filmes assistir? Exibir 
um filme é uma conspiração; e a gran-
de pergunta que faço é como fazer 
uma exibição coerente?

exibir é transgredir
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Evandro César dos Santos
Coletivo nossa Tela
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também vou refletir sobre nossa expe-
riência neste ano de 2010 organizando 
o 1º Festival paulistano de Vídeo nas 
Escolas, um Festival, até onde eu saiba, 
pioneiro na proposta de exibir todo e 
qualquer vídeo produzido dentro do 
ambiente escolar formal. 

Acesso aos meios de produção
A produção de vídeo nas escolas é 

uma necessidade imposta pelas trans-
formações tecnológicas deste início 
do século xxi. O suporte digital trans-
formou a relação das pessoas com as 
imagens, seja a fotografia ou o vídeo. 

O Foco é a Produção e não apenas exibição de 
vídeo na sala de aula

O uso de vídeo nas escolas é um fe-
nômeno muito antigo, principalmente 
se pensarmos no ato de um professor 
exibir um vídeo e usar seu conteú-
do para sensibilizar, ilustrar, simular, 
mostrar um conteúdo, avaliar ou usar 
como um suporte e ferramenta de seu 
trabalho.

neste texto pretendo discutir a pro-
dução de vídeo em sala de aula e rela-
tar um pouco das experiências do Co-
letivo nossa tela atuando diretamente 
em oficinas dentro de escolas públicas. 

este texto é uma contextualização do panorama do coletivo nossa tela sobre suas 
experiências em produção de vídeo na sala de aula. no mês de dezembro de 2010 
com o apoio do vAi – sMc/ sp  faremos uma publicação sobre as experiências de pro-
dução de vídeo em sala de aula que realizamos e levantamos nos últimos anos.

Produção de Vídeo nas escolas

Até a década de 80/90 a fotografia mais 
acessível era a de filme e tínhamos 
poucas possibilidades de fazer uma 
foto (12, 24 ou 36 “poses”). Hoje uma 
criança com um celular ou uma câmera 
na mão tem apenas a restrição do ta-
manho da memória. no vídeo a história 
é a mesma desde as câmeras u-matic 
dos anos 60 às câmeras VHS dos anos 
80  – período em que se tem uma pri-
meira popularização dos meios de pro-
dução de vídeo. Mas é somente na era 
digital que transforma-se completa-
mente esta relação, com a chegada das 
câmeras dV no final dos anos 90. Hoje a 
tecnologia mais usada nas escolas está 
nos celulares ou nas câmeras fotográfi-
cas que filmam também, ou nas câme-
ras filmadoras Hd com memória e que 
fotografam também.

 O Coletivo Nossa Tela 

O nossa tela é um coletivo e não 
uma Ong. isto nos traz alguns proble-
mas de ordem legal ou financeira, já 
que só podemos realizar nossos pro-
jetos com nossos CpFs e não com um 
CnpJ – o que implica em restrições a 
algumas linhas de financiamento pú-
blico e também um custo maior nos 
impostos. Mas por outro lado nos traz 
vantagens de ordem política e organi-
zacional que em muito compensa os 
problemas. Ou seja, já que podemos 
nos organizar sem a criação de uma 
burocracia capitalista – com um che-
fe, gerentes e trabalhadores – somos 
todos um único corpo de atuação e 
assim ganhamos em liberdade de cria-
ção e ideologicamente, sem pressões 
mercadológicas.

Produzindo vídeos nas escolas – os primeiros 
projetos do Nossa Tela

O nossa tela surgiu em 2006 e nos-
so primeiro curso aconteceu em 2007 
no Centro de apoio ao Migrante, no 
bairro do pari, em São paulo. neste 
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Maura Pereira
Coletivo Tá na Tela

O coletivo tá na tela, designado 
por tnt, nasce em 2005 como 
uma resposta artística para o au-

diovisual político no Brasil.
Em 2006, 2007 realiza dois Festivais de 

Cinema, oficinas de vídeo e curtas me-
tragens, na cidade de Cajamar no inte-
rior de São paulo.

Em 2009, fixa suas atividades em pa-
raisópolis São paulo – Sp.

Surge como ação o Cine Clube tnt 
que mesmo com dificuldades, sem local 
e equipamentos, realiza sessões e deba-
tes em torno do cinema produzido den-
tro das periferias. Hoje o cineclube tnt 
exibe suas sessões quinzenalmente no 
CEu paraisópolis.

Em resposta às necessidades de pro-
dução, o projeto paraisópolis no Audio-
visual é contemplado pelo programa de 
Valorização das iniciativas Culturais do 
Município de São paulo (VAi – decreto 
lei 43.823/03) no ano de 2010, com: ofi-
cina de vídeo e a realização de quatro 
curtas, equipamentos para produções, 
e realização do 1º FEStiVAL dE CinEMA 
pARAiSÓpOLiS.

para o desenvolvimento sólido e sus-
tentável, funda a Associação Cultural tá 
na tela, que atuará na perspectiva de fo-
mento à criação, incentivo a conquistas 
e apoio às manifestações artísticas. Con-
centrará seus esforços em seu primeiro 
projeto piloto — A produtora comunitá-
ria 7ºarti Livre.

Estamos construindo um programa 
que inclui, entre outras iniciativas ime-
diatas: a instalação de uma sede, para o 
desenvolvimento dos projetos; produ-
tora comunitária; a continuidade do fes-
tival de cinema e a fiscalização do poder 
público municipal, estadual e federal, 
em particular no que se refere à tomada 
de medidas de interesse cultural.

Coletivo Tá na Tela

Atividades do Coletivo Tá na Tela
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mesmo ano fizemos uma segunda 
oficina no CRECA ipiranga. Estas duas 
oficinas ainda não aconteceram em 
escolas, mas em espaços informais 
de educação; no primeiro realizamos 
uma formação mais destinada aos 
imigrantes, principalmente bolivia-
nos que chegam para trabalhar nas 
oficinas de costuras em sua grande 
maioria. no segundo trabalhamos 
com jovens em situação de risco so-
cial que estão provisoriamente sob 
a guarda do Estado. Em 2008 e 2009 

Categoria Professores:
1º Lugar:  filme “Arremesso”, produ-

zido pelo professor Carlos 
Alberto Barros da EMEF 
CEu Vila Curuça, São pau-
lo.

2º Lugar:  filme “Zona noise”, produ-
zido pela professora Edna 
Lucia Martins dantas da 
EMEF dr. Elias de Siqueira 
Cavalcanti, São paulo.

3º Lugar:  filme “diário de classe”, 
produzido pelo professor 
Luiz Claudio Motta Lima 
do núcleo Arte grécia, Rio 
de Janeiro.

Categoria Estudantes acima de 12 anos:
1º Lugar:  filme “o baú de histórias”, 

produzido pelos alunos 
da professora Maisa paes 
de Almeida da EMEF CEu 
Vila Atlântica, São paulo.

2º Lugar:  filme “Movimento no du-
que”, produzido pelos 
alunos de Eja da profes-
sora Marcia dias da Silva, 
Janaina Monteiro e Joab  
dias Couto, da EMEF du-
que de Caxias, São paulo.

3º Lugar:  filme “Jornal cinemal”, 
produzido pelos alunos 
da professora Jéssica Can-
dal do Colégio Medianei-
ra de Curitiba.

Categoria Estudantes até 12 anos:
1º Lugar:  filme “Jornal do Folclore”, 

produzido pelos alunos 
da professora Elayni Cris-
tina Silveira Berzaghil da 
EMEF Morro grande, São 
paulo.

2º Lugar:  filme “Jornal do nava”, 
produzido pelos alunos 
da professora gislene 
Meschiati da EMEF pedro 
nava, São paulo.

3º Lugar:  filme “em busca da caro-
binha”, produzido pelos 
alunos da EM Casimiro de 
Abreu sob orientação do 
educador pedro Sol, Rio 
de Janeiro.

O Resultado do Festival por categoria foi:

O Festival Paulistano de Vídeo nas Escolas 

neste ano de 2010 organizamos o 1º Festival paulistano de Vídeo nas Escolas. As 
exibições aconteceram na galeria Olido, no centro de São paulo, nos dias 15, 16 e 
17 de outubro. pretendemos associar a realização do Festival às reflexões do dia 
do professor, e já estamos organizando o Festival de 2011 nos dias 13, 14, 15 e 16 
de outubro. Fica aqui o convite à participação.

um Festival pioneiro em mostrar um panorama do vídeo produzido em sala de 
aula sem censuras; foi por isso que não selecionamos os vídeos, apenas os classi-
ficamos. Ao todo foram 75 vídeos dos estados de São paulo, paraná, Rio grande 
grande do Sul e Rio de Janeiro. na verdade chegaram 120 inscrições mas nem 
todos mandaram os filmes ou em alguns casos os filmes não rodavam.

Organizamos estes 75 vídeos em 9 programas cada um com 70 minutos em 
média, contendo filmes que variam de 1 a 30 minutos.

conseguimos ganhar o apoio do pro-
grama VAi, da Secretaria Municipal 
de Cultura de São paulo, e realizamos 
nestes dois anos oficinas em escolas 
públicas de produção audiovisual. 
Como qualquer processo educativo 
fomos construindo métodos diferen-
tes a cada curso, quer seja pela dura-
ção, pelas condições do espaço, pelo 
grupo formado, pelo objetivo, enfim 
buscamos e ainda continuamos a 
buscar a cada curso uma nova forma 
de atuação

Algumas Referências:

José Manuel Moran – “o vídeo na sala de Aula” – Arti-
go da revista Comunicação & Educação. São paulo, 
ECA-Ed. Moderna, [2]: 27 a 35, jan./abr. de 1995, in:  
http://www.eca.usp.br/prof/moran/vidsal.htm 

“o futuro da Fotografia em filme” Centro de Fotogra-
fia digital da Hp – http://www.hp.com/latam/br/lar/
aprenda/0204_futuro_pelicula.html

Site com muitas informações sobre técnicas e histó-
rias do vídeo e da fotografia:
http://www.mnemocine.com.br/

Premiação do 1º Festival Paulistano de Vídeos nas Escolas
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2. Representação audiovisual adequada à 
nossa realidade 

Ao analisarmos os vídeos construídos 
para e com os movimentos sociais, en-
contramos dois tipos de representação 
recorrentes: registro de nossas atividades, 
em narrativa linear e presa ao contexto 
filmado, e filmes onde predominam as 
falas das lideranças e dos especialistas, 
onde o resto da militância se faz presente 
como espectador ou objeto. 

nos vídeos de registro, percebemos 
que uma narrativa que não proble-
matize o tempo histórico se resigna 
ao atual estado de coisas e contra-
diz qualquer prática transformadora. 
Como um vídeo de algum Congresso 
do MSt, por exemplo, pode se tornar 
datado se o Congresso traz o acúmulo 
de seus anos anteriores de construção, 
de lutas, de teoria e práxis, de conquis-
tas e dificuldades da organização? Fi-
cará datado somente se não expressar 
uma leitura dialética de seu tempo 
histórico, permanecendo limitado na 
ideia de registro. por outro lado, se 
existe uma necessidade de levantar 
elementos de análise que possibilitem 
construir uma narrativa crítica em um 
documentário, podemos recorrer às 
falas de especialistas ou de lideranças. 

Em resumo, reconhecemos e tra-
balhamos para ir além dos limites 
apontados nas lógicas do registro e 
da supervalorização do discurso es-
pecializado. Ambos dificultam que a 
obra se torne um instrumento de for-
mação e politização da luta da classe 
trabalhadora. Assim, é importante que 
a produção audiovisual dos movimen-
tos sociais busque esse avanço, pois 
entendemos que para construir esse 
instrumento formativo é necessária 
uma produção audiovisual que apro-
funde e problematize a realidade sem 
desvincular-se dela; que supere a sim-
ples constatação em imagens e sons 
da pobreza, miséria e violência – sem 
oferecer qualquer possibilidade de 
modificá-las. Ao contrário, que expli-
cite uma imagem da realidade passí-
vel de transformação, que vá além do 

Esse texto pretende debater e socializar o que vem sendo construído pela Bri-
gada de Audiovisual da Via Campesina na produção coletiva de vídeos e no 
esforço em realizar o debate sobre o audiovisual com a militância dos movi-

mentos sociais do campo no Brasil. não se trata aqui de impor receitas de como 
fazer um vídeo em um movimento social, e sim de expor o que para nós são as 
regras do jogo. Mas vale ressaltar que consideramos qualquer experiência audio-
visual feita pelos movimentos sociais e coletivos de comunicação popular válida, 
desde que útil no contexto das nossas lutas.

1. Apropriação Coletiva dos Meios de Produção, Linguagem e Técnicas Audiovisuais
 A linguagem audiovisual esteve presente desde o início da trajetória dos movi-

mentos sociais do campo, seja nas mãos da classe burguesa – que, aproveitando-
-se da persuasão e do impacto desta linguagem, difunde imagens enviesadas, 
negativas e parciais das ações e práticas dos movimentos – ou pela produção dos 
parceiros dos movimentos, que buscando se contrapor a tal enviesamento, propu-
nham produzir a versão audiovisual dos trabalhadores.  

O avanço tecnológico da última década, somado às conquistas dos movimentos 
sociais na área de comunicação e cultura, proporcionou aos movimentos acesso aos 
meios de produção audiovisual. uma vez conquistados, a busca pela apropriação da 
técnica é o passo seguinte. E o desafio também é construir não só uma linguagem, 
mas uma prática audiovisual que, partindo de um ponto de vista dialético do mundo, 
fosse condizente com as propostas de transformação social das nossas organizações.

um primeiro passo é entender o papel da forma na expressão do conteúdo au-
diovisual. E, descobrindo não ser possível expressar um conteúdo transformador 
a partir das formas hegemônicas, construir uma forma, uma linguagem, coerente 
com nossa prática militante. Esse é um debate que não teve fim até hoje, e a úni-
ca conclusão a que chegamos foi sobre o que não queremos. não queremos nos 
utilizar dos recursos dramáticos e melodramáticos que imperam na produção au-
diovisual atual e que não são condizentes com a perspectiva transformadora dos 
movimentos sociais, já que reduzem ao plano do indivíduo a solução de todos os 
problemas.  não queremos reproduzir a divisão do trabalho nas nossas produções 
audiovisuais. Queremos que os trabalhadores sejam os sujeitos protagonistas de 
nossos filmes e não mais espectadores objetos. 

audiovisual
e Transformação social:

a experiência da Brigada de 
audiovisual da Via Campesina

cotidiano visível e possa provocar uma 
tomada de consciência no espectador.

Como movimentos que lutam pela 
transformação da sociedade, não nos 
contentamos com a crítica da realidade 
que se esgota em si mesma. de nada 
adianta constatar, apenas, a perversi-
dade das relações sócio-econômicas 
no sistema capitalista. isso é nosso 
pressuposto, nosso ponto de partida.

por isso, buscamos na nossa produ-
ção aprofundar a potencialidade do 
audiovisual em ir mais além do cotidia-
no visível. utilizando-o como ferramen-
ta, não de “duplicação da realidade”, 
mas para revelar camadas mais profun-
das desta. Expor o que está por trás do 
aparente, da superfície, questionando 
o estado de coisas e não apenas repro-
duzindo-o. pois, coerentes com nossos 
objetivos políticos, buscamos construir 
uma imagem da realidade que fortale-
ça o processo de tomada de consciên-
cia na classe trabalhadora.

para tanto, foi preciso negar a bus-
ca por uma pretensa imparcialidade 
– este dogma sagrado que habita a 

mente de boa parte dos cineastas e 
documentaristas. não somos, não po-
demos e não queremos ser imparciais. 
Afinal, como militantes de movimen-
tos sociais, nossa produção audiovi-
sual é orientada em função do que for 
útil aos trabalhadores e trabalhadoras 
no seu processo de lutas. 

3. Construção de sujeitos coletivos
dentro da produção de documentá-

rios hoje, no Brasil, existe uma constante 
busca pelo indivíduo, pelo personagem, 
e o que esse personagem ou grupo de 
personagens pode trazer de peculiar e 
interessante a uma narrativa. A constru-
ção narrativa se resume ao indivíduo, ao 
particular, sem uma preocupação em 
igual escala na construção de um ponto 
de vista de totalidade sobre o tema. Os 
documentaristas, alçados à condição de 
“artistas”, ficam satisfeitos com o recorte 
construído pelo personagem de um de-
terminado tema, e não na possibilidade 
de aprofundar e problematizar este tema 
enquanto análise crítica – e menos ainda 
enquanto possibilidade transformadora.

podemos pensar nas implicações de 
uma representação audiovisual dos 
movimentos sociais através de per-
sonagens individuais, que estejam, 
na narrativa, desconectados do todo 
ao qual pertencem. Essa forma de re-
presentação reafirma valores opostos 
aos que defendemos, valores estes 
hegemônicos dentro da sociedade ca-
pitalista, de ênfase na ação individual 
e descrença na construção de alterna-
tivas coletivas às questões sociais. 

Essa busca desesperada pela identi-
ficação entre espectador-personagem 
e a supremacia da subjetividade do 
indivíduo precisa ser problematizada 
nas nossas produções audiovisuais. 
Ao invés da identificação cega, um 
distanciamento e estranhamento ne-
cessários à compreensão e reflexão. 
Contra a supremacia do indivíduo, 
a construção de um sujeito coletivo 
como protagonista, utilizando como 
elementos centrais na narrativa as 
ações coletivas, as declarações cons-
truídas conjuntamente, os processos 
históricos que representaram acúmu-
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lo para a luta, e assim por diante. 
Essa opção é devida à nossa convicção 

de que os trabalhadores organizados na 
luta são os únicos que têm o direito de 
contar sua própria experiência, não por 
um jogo de espelhos no qual se contem-
pla a própria imagem conhecida, mas 
sim problematizando e questionando a 
realidade que os cerca, para conhecê-la 
e, principalmente, para transformá-la.

4. Expor as contradições
O método dialético nos mostra que a 

realidade em si é feita de dicotomias e an-
tagonismos, ressaltados em nosso tempo 
pela luta de classes que caracteriza a so-
ciedade capitalista. E a trajetória desta luta 
é feita de avanços e recuos. Compreen-
der e analisar esses percalços nos deixam 
mais preparados para agir e transformar o 
mundo que nos cerca.

nesse sentido, nossa produção au-
diovisual procura não cair na errônea 
concepção, muito em voga na produção 
audiovisual sobre e para os movimentos, 
de ocultar nossas próprias fragilidades, 
ao mesmo tempo em que se menos-
preza a força dos inimigos, criando uma 
ilusão “cor-de-rosa” de otimismo e vitória 
iminente. incontáveis são os finais felizes 
que finalizam tais vídeos, quase sem-
pre com uma paisagem iluminada pelo 
pôr-do-sol que se dissolve num longo 
fade-out até a tela preta com os créditos 
finais. Seria belo se não fosse equivocado.

nenhuma produção audiovisual 
que saia do bojo dos movimentos 
sociais pode negar ou suprimir o fato 
de que a conjuntura atual da luta de 
classes não é de iminente vitória para 
os trabalhadores. É por isso que o 
processo de construção de nossos ví-
deos deve ser antecedido por um mo-
mento de debate e destrinchamento 
político do tema a ser desenvolvido, a 
partir da análise de conjuntura do pe-
ríodo feita sempre que possível por 
um coletivo bem mais amplo do que 
o responsável pela tarefa audiovisual. 
E é desse debate e dessa análise que 
se constrói o roteiro. 

5. Trabalho coletivo e participativo
uma característica da produção cultural em caráter mercadológico é a divisão do 

trabalho. Como toda produção de mercadoria, o cinema passou a ser produzido por 
etapas, e por trabalhadores alienados da totalidade do produto final. As funções fo-
ram se dividindo dentro da produção do cinema a tal ponto que não será mais o 
autor ou um coletivo de autores que dominará o projeto e sim uma empresa que 
distribuirá funções às equipes. E não se trata de trabalho coletivo, pois uma equipe 
não interfere e nem fica sabendo do andamento do trabalho da outra equipe. 

na ideia de não reproduzirmos a divisão social do trabalho capitalista, própria de 
um cinema nos moldes industriais que afirma valores hegemônicos, precisamos criar 
uma organização da equipe de produção que também traga os acúmulos organiza-
tivos já construídos pelos nossos movimentos. É central que todos os participantes 
tenham noção e participação no todo do processo, muito embora por vezes não este-
jam diretamente envolvidos em uma ou outra atividade. A divisão de tarefas para dar 
conta das atividades necessariamente será coletiva, e a avaliação de seu cumprimento 
também, bem como serão coletivas as definições de todos os aspectos centrais da 
estrutura do filme, como o debate político do roteiro, o planejamento das filmagens, 
escolha dos entrevistados, exibição dos primeiros cortes da edição até a edição final.

Entretanto, na compreensão desse debate, é preciso ter claro que dentro das 
equipes teremos diferentes aptidões e habilidades que serão desenvolvidas e 
aproveitadas. isso não significa que reduziremos as possibilidades de organi-
zação a uma equipe de especialistas, que tem seu câmera, seu roteirista, seu 
produtor, seu técnico de som, trabalhando de forma fixa, e sim que, dentro de 
um rodízio de funções que nos permita construir coletivamente uma noção de 
totalidade dentro da produção, possamos também trabalhar potenciais espe-
cíficos dos participantes.

 
PARA NÃO CONCLUIR

não são poucos os que equivocadamente colocam a produção audiovisual num 
patamar quase que sagrado, identificando nela o antídoto perfeito e suficiente 
para todos os males que atingem a sociedade. Acreditam que o simples ato de 
produzir um filme sobre, por exemplo, a exploração dos trabalhadores na fábrica 
ou dos cortadores de cana nos canaviais seja suficiente para levar a verdade dos 
fatos a toda sociedade que, consciente de tamanha crueldade, se sensibilizará e 
acabará com tamanha injustiça. 

nossa produção audiovisual não sofre dessa ingenuidade, pois sabe ser mais 
uma das diversas ferramentas que os movimentos sociais possuem para difundir 
seus ideais e conquistar suas bandeiras de luta. uma ferramenta que possui poten-
ciais peculiares pela facilidade de síntese, compreensão e difusão, mas que só atin-
ge tais potenciais se inserida dentro da atuação política das nossas organizações. 

por isso, nossos vídeos não são encarados como um produto final. A sua pró-
pria distribuição estará ligada à tarefa primordial de tornarem-se gatilho inicial de 
ações e debates políticos dentro dos espaços formativos e jornadas de luta dos 
movimentos sociais. 

A Brigada de Audiovisual da Via Campesina, junto com os trabalhadores e traba-
lhadoras rurais que compõem os movimentos sociais do campo brasileiro, assume 
o desafio de construir de forma autônoma, soberana e plural nossa própria iden-
tidade audiovisual. Ainda há muito o que acumular e construir, nós sabemos. Mas 
temos as ferramentas e, mais importante, temos a necessidade. Chegou a hora de 
assumirmos o comando.
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de “verdinhas”. Fora o que não é pru-
dente comentar aqui (sem provas), 
lavagens e lavagens de dólares dos 
segundos caixas.

Críticos brasileiros provocaram 
grande espetáculo em torno do filme 
Cidade de deus, e há quem o tenha 
monumentalizado como o marco da 
retomada, o novo profeta glauberia-
no do cinema brasuca moderno, mas 
com um detalhe, globalizado e “hitle-
rianamente” comercial.

Mas a única coisa que buscamos 
é ver a favela e o sertão transfor-
mando sua própria realidade den-
tro de seus espaços e tempo (na 
telinha ou telona)!

Mesmo que tenhamos que tomar 
atitudes violentas frente à “fome” da 
desigualdade em que sobrevivemos.

Então quando a classe média nos 

Sem nem um título acadêmico que 
me confira a escrita desse mani-
festo, na iniciativa de vanguarda 

dos coletivos audiovisuais nas peri-
ferias e subúrbios de São paulo, para 
construção de um novo caminho para 
o audiovisual brasileiro, o faço apoia-
do na perspectiva e sintomática refle-
tida do discurso anacrônico de cineas-
tas e críticos, de quem está do lado de 
cá da “ponte”.

Muito se tem dito sobre os “Sertões 
e as Favelas” no cinema brasileiro, e por 
muitas vezes buscamos nossa identi-
dade dentro desses filmes.

Em uma globalização pós-moderna 
onde somos excluídos frente aos alie-
nígenas azuis em 3d, financiados na 
nossa modernidade com recursos ima-
teriais, lutamos contra as especulações 
financeiras que movimentam bilhões 

manifesto – a 7ª arte do povo, pelo povo.
Alexandre Passarelli

Coletivo Tá na Tela

retrata em seus recortes de realidade 
e ficção, escravizados, explorados, rou-
bando, matando e tomando atitudes 
de revolta e violência, expressa somen-
te as possibilidades de caminhos pos-
síveis em que nos educamos e somos 
impostos a percorrer, se isentando de 
qualquer compromisso para mutação, 
transformação e superação de nossa 
classe à libertação e independência.

Aí temos o manjado discurso, da in-
telectualidade acadêmica com o Cine-
ma novo como pau de amansar louco 
(trocando simpatia com a dita esquer-
da brasileira: veja o “caso” do padilha 
em tropa de Elite i & ii, ao ser acusado 
de fascista no i filme pela crítica aca-
dêmica e pela esquerda, no ii tenta se 
retratar, com um zoom out, abrangen-
do uma narrativa mais ampla, com um 
ponto de vista macro, e com suposi-
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ções “ditas” de esquerda) e a família Barretão$$$ (fórmula do “dindin” no cinema do 
surrealismo tropical, em que o idealismo está centrado na afirmação de controle da 
fatia alienada do público com “carnaval e futebol”, cada vez mais imbecilizado com 
as bundas nos programas de auditório, e o bang-bang nos telejornais), oportunistas 
do consumismo na sociedade pós-moderna. no Brasil quem dita as regras à telona 
(Cinema) é a telinha (tV).

A tão sonhada “industrialização” nunca foi gerada, por um fator muito simples.
Cito aqui uma velha frase do glauber: “fazer cinema é fácil, o difícil é ter uma iden-

tidade (autoestima do povo) cultural” – não me lembro bem da frase, mas o impor-
tante é a essência dela. Sem o fortalecimento e o reconhecimento da nossa própria 
cultura, não há industrialização sã e sadia, e quem deteve e detém os meios para 
isso hoje e sempre, foi e é o governo.

Mais do que pontos de cultura, precisamos é de Vietnãs culturais em cada pra-
ça, esquina, beco, viela... pois a diferença entre nossas estruturas de produção, para 
a estrutura de produção imperialista colonial, é a diferença do primitivismo para a 
modernidade high-tech.

Muito também já foi dito que a qualidade técnica (ou a estética) do cinema tu-
piniquim é algo inerente ao discurso “neodesenvolvimentista”, e hoje o que vemos 
e ouvimos dos jovens realizadores (cineastas), diferentes do Cinema novo, é uma 
absoluta adesão à modernização técnica como forma de atingir o público que fre-
quenta o cinema (ou consome essa estética) nos dias atuais.

Com a modernização tecnológica, e a tão sonhada e numerada inclusão digital, 
alguns de nós levantamos nossas vozes.

no Cinema novo, cineastas e intelectuais retrataram as classes populares para a 
sociedade, segundo suas necessidades ideológicas.

posteriormente as instituições filantrópicas e alguns movimentos “ditos” sociais 
constroem sua fala institucional em nome dos marginalizados e excluídos. Hoje, nós 
os “marginalizados e excluídos” representamos a nossa própria dialética, e ocupa-
mos um lugar legítimo e por direito, nosso.

Conectada à mídia independente, e embalada nos bits da nova geração, nossa 
fala tem diversidade nos conteúdos, e retratando nossas localidades, aceitem ou 
não, retrata nossa heterogenia.

discursos novos, cinema antigo! não estamos reinventando uma nova estética 
cinematográfica, ou levando ao público um olhar puro de nossas realidades, mas 
hoje, vocês nos verão e ouvirão.

Mais do que uma “descosmética” da fome, queremos um cinema como ferramen-
ta de transformação de nossas realidades.

nossa luta é contra o monopólio da estética e ideologia enlatada pregada pela 
classe dominante.

nossa escola? São os velhos mestres.
Mesmo que nos coloquemos aqui como vanguarda de um novo movimento au-

diovisual no Brasil. nosso cinema é instrumento político, de um país “dito” de terceiro 
mundo, para a construção do nosso novo mundo, que além de refletir sobre um 
problema real, geográfico, histórico e cultural, também quer refletir sobre a própria 
criação artística, o produto audiovisual “nacional” em tempos de globalização e de 
crise das identidades. Acreditamos que o novo cinema político do Brasil não deve 
necessariamente atender a opções partidárias dos realizadores (cineastas).

A história do cinema político nos mostra que muitas vezes a escolha partidária e 
panfletária empobrece a arte na obra.

Após nossa autoprojeção “in”dependente nada será como antes, e tampouco pre-
cisamos de longas análises acadêmicas tentando sistematizar a emergente produ-
ção que brota em nossos quintais.

Em outras épocas cineastas do Cine-
ma novo em RJ e BA se opunham ao 
que era difundido no Cinema em São 
paulo; os “Marginais” que nascem ali na 
Estação da Luz em Sampa, contrários 
ao cinema engajado, nos deixam como 
herança a anarquia no cinema.

Mas tão pouco anarquistas são eles 
– uma classe média e anestesiada em 
suas necessidades ideológicas, e ao de-
leite de sua intelectualidade. 

Anarquistas, somos nós, que nos ali-
mentamos da desorganização de um 
sistema que nos nega.

Mas ao estetizarmos a história do 
cinema no Brasil, perdemos de vista o 
principal, que são os mecanismos de 
economia política que inserem as ati-
vidades audiovisuais no panorama da 
cultura e da realidade contemporânea.

Como o nCA bem colocou, nossa te-
oria foi tomada de assalto, e isso pode 
soar totalizador, mas é uma realidade 
brasileira, aqui hoje a pirataria movi-
menta muitos cifrões, e a real é que 
somos também uma consequência 
dessa pirataria.

por quê? Softwares piratas, có-
pias de dVds piratas, a maioria 
dos produtos tecnológicos entram 
sem nota fiscal (e isso é um sinto-
ma que por conta da “burrocracia” 
brasileira o comerciante não con-
segue atender dentro da lei sua 
demanda); o governo cobra muito 
(imposto) e faz pouco, e o povo 
compra pirata, e isso não é só a fa-
vela não, toda a falida classe média 
também.

nas cidades do interior de São paulo, 
até as prefeituras mantêm suas estru-
turas com Software pirata.

Em outras palavras, a pirataria hoje no 
Brasil será uma forte aliada, pois a mesma 
mão que nos alimenta, será o veículo do 
que chamamos de reversão de quadro.

O camelô que vende o dVd pirata é 
nosso conhecido (irmão de luta), tá todo 
dia ali perto de casa ganhando o pão 
dele; por outro lado, nosso interesse não 
é comercial, mas sim propagarmos nossa 
revolução cultural.
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Mas o preço dele é justo 
(no julgamento dos brasi-
leiros) e o povão tem inte-
resse, então, se a burgue-
sia faz campanha contra, 
nos faremos a favor, e va-
mos muni-lo do nosso ma-
terial audiovisual de forma 
consciente. pois ao contrá-
rio do que possam dizer, o 
único material legal (com 
todos direitos autorais) 
que ele terá em mãos será 
o nosso. E a campanha, 
será um protesto cobran-
do uma atitude do gover-
no perante nosso manifes-
to. Argumento aqui, que 
os camelôs não têm nada 
a perder, e o povo brasilei-
ro, a ganhar – e a burgue-
sia que se cuide.

Contra o imperialismo 
cultural nossas armas no 
momento são essas, a rede 
e a pirataria, onde se revelam bem nossa face anárquica.

Ainda não temos força (e armas necessárias) para combater grandes estruturas de den-
tro para fora, como a televisão e o circuito de salas de cinema. Mas à medida que a tecno-
logia e acesso a informação avançam, diluindo o monopólio da estética (“roliúde–35 mm” 
x digital–terceiro mundo), ocupamos o terreno mais e mais (praças, ruas, becos, vielas...), 
e é de fora para dentro (de baixo para cima, ou da base ao poder), nossa sina ou nossa 
força, a forma que começamos e acreditamos minar as grandes estruturas de influência 
midiáticas. 

nossa estética é ainda uma criança, e criança não pode crescer no meio dessa falta 
de caráter e compromisso (cena do cinema mercadoria no Brasil); o grito da estética 
cinematográfica (mesmo que realizando em vídeo) na periferia e subúrbios de São 
paulo tem somente 10 anos, mas o que está entalado em nossas gargantas, já se vai 
há 500 anos.

uma de nossas bandeiras de luta para nosso cinema nacional é essa política implanta-
da nas salas de cinema ou Cinemark, onde a venda da pipoca é mais relevante do que a 
cultura audiovisual de um povo.

É uma vergonha, em um país onde milhões de pessoas passam fome, um circuito co-
mercial de cinema gastar milhões do dinheiro público apenas para vender pipoca.

Queremos um circuito digital, mais barato, popular, onde o direito do povo à cultura 
seja garantido, e os milhões investidos inutilmente no cinema das pipocas sejam rever-
tidos em educação (um cinema do povo, pelo povo) para encontrarmos os mecanismos 
para saciar nossa fome.

Mas, mais do que resgatarmos a espiritualidade fílmica e nos preenchermos com essa 
adrenalina almática que tem nos motivado, nossa cultura do “caos” (nacionalista) antico-
lonial cria seu próprio campo de soberania, amadurecendo para uma política contra o 
poder imperial.

A grande diferença do nosso Cinema para o Cinema militante é que não negamos 

as referências e estruturas estéticas; o 
que queremos é nos apoderar delas, 
para resolver nossos problemas sociais, 
econômicos e políticos não em seus 
sintomas ou consequências, mas em 
seu processo, onde a própria dialética 
histórica e social some como uma en-
grenagem ao motor da força estética 
na obra.

O que somos é vontade de liberda-
de e muita fome, que além de bioló-
gica é cultural. não é uma fome para 
desejar a apiedação dos centros de 
poder ou das políticas oligárquicas 
que ainda circulam nas cercanias do 
sertão ou nas favelas dos centros ur-
banos, nem muito menos sermos 
pedintes das sobras-doadas que con-
fortam o sentimento de “justiça social” 
da burguesia, ou fazer dessa condição 
um motivo de vergonha (para o bra-
sileiro é uma vergonha nacional. Ele 
não come, mas tem vergonha de dizer 
isto – glauber Rocha).

trata-se antes de tudo, de fazer da 
fome um ato de violência para liber-
dade, que conjure a dívida histórica 
da pilhagem do velho mundo e suas 
estruturas contemporâneas rustifi-
cadas nas elites da nossa sociedade 
que representa 3% da população, 
mas concentra 90% das riquezas 
da terra. nossa fome, não é mate-
rial, sendo o material apenas o meio 
para erradicá-la.

Como provas históricas dessa dívi-
da temos a herança da colonização e 
catequização dos povos, o massacre 
das nações indígenas, e a escravidão 
dos negros. O saldo que resulta para as 
próximas gerações de seus filhos (nós) 
é enorme, assim como toda a desigual-
dade social que predomina em nossa 
nação. Hoje a burguesia não dorme. O 
cinema agora é povo. 

Obs: não seguirei aqui o modelo 
do texto acadêmico, com referências 
bibliográficas etc, pois acredito que 
as citações e paródias feitas no mani-
festo, vivem na memória e imaginário 
dos brasileiros, sendo assim um patri-
mônio nacional.
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público; o espaço é público quando as pessoas decidem sobre aquele espaço, 
o que não significa (e esse também é um discurso perigoso) a concepção neoli-
beral do “Amigos da Escola”, do tipo “vocês se viram aí”. São as duas coisas que se 
combinam aqui: ao mesmo tempo em que as pessoas assumem a administração, 
a gestão do espaço, o uso dele, ao mesmo tempo exigem que o Estado – e aqui 
é um exercício de militância cultural, assim como os moradores de um bairro se 
organizam para ter um posto de saúde ou uma escola, as pessoas também se mo-
bilizam para a construção de um espaço cultural museológico – que ele cumpra 
o papel dele, que é garantir a utilização do dinheiro público com gestão pública. 
Então o povo pressiona o Estado para que ele forneça os equipamentos, os recur-
sos humanos, a manutenção material do espaço, existe a luta para que o museu 
tenha uma dotação orçamentária, tenha um conselho que possa gerir essa verba 
pública que vem de todos os contribuintes. também é importante discutir o sen-
tido de como se faz , que é a questão tática/estratégica: se não tiver clareza da 
estratégia, a tática vira mero reformismo.

Oliver – nessa luta tática/estratégica, como fica o cinema, seu conteúdo, sua 
estética?

Orestes – Eu acho que o problema da linguagem audiovisual não é a ques-
tão do conteúdo, não é simplesmente o conteúdo. É uma determinada estrutura 
narrativa plano a plano, de corte, de montagem, que oculta o sujeito narrador, 
que procura uma reprodução mecânica das aparências da realidade pra dar uma 
impressão num filme de ficção, de realidade, e num documentário de persua-
são da verdade. Esta técnica que se oculta é na verdade uma transposição para 
a linguagem audiovisual do discurso hegemônico, da ideologia dominante, que 
é uma ideologia que se oculta enquanto a sua origem de classe. Ela apresenta in-
teresses específicos da burguesia para o conjunto da população como se fossem 
universais, como um interesse de todos. Aí essa ideologia vira o senso comum, se 
reproduz e parece que é uma coisa natural.

Oliver – Como se dá esse ocultamento do sujeito no cinema-mercadoria?
Orestes – O ocultamento ocorre porque ele é um sujeito que se identifica com 

as classes dominantes, que tem que se ocultar, porque a exploração tem que ser 
ocultada. E o próprio Estado tem que se apresentar como “governo de todos”, 
ocultando sua natureza de classe. tem que se apresentar como um árbitro, um 
juiz que vai arbitrar os conflitos; e muitas vezes os governantes se apresentam 
até mesmo como paladinos, como defensores dos fracos e oprimidos, né? isso 
transposto para a linguagem audiovisual está ligado à construção da narrativa 
clássica do cinema industrial onde cada corte, cada plano, tem que fluir de uma 
maneira imperceptível ao espectador, ele tem que gerar no espectador a ilusão e 

entrevista com orestes Augusto, por oli-
ver cauã cauê e diogo noventa. cam-
pinas – sp.

É domingo, segundo dia da Mos-
tra Luta, festival de artes da es-
querda. dia em que um jovem 

guerreiro, amante do cinema e de 
nome Orestes Augusto, topou sentar 
com a gente pra bater um papo. O 
tema? Cinema-mercadoria.

Oliver - Orestes, a gente gostaria 
que o senhor começasse falando de 
sua trajetória no MiS Campinas.

Orestes - Eu tenho uma história in-
teressante com o MiS Campinas por-
que eu o conheço bem antes mesmo 
de trabalhar nele; grande parte daqui-
lo que eu sei e gosto do cinema é de 
ir frequentando o MiS. Ele teve, des-
de sua origem, a característica de ser 
construído (e ele está ainda em cons-
trução) como espaço público onde as 
pessoas que o frequentam sempre 
se sentem responsáveis de tal forma 
que materializam em si a ideia de um 
museu. O museu é construído pelas 
pessoas, mas não só os funcionários 
públicos que trabalham ali, mas tam-
bém por aqueles que o frequentam. 
Então a minha trajetória pessoal con-
funde-se um pouco com as duas coi-
sas, tanto que essa confusão persiste 
até hoje. Eu sou um frequentador do 
museu – íntimo, até – e passei a tra-
balhar nele. Aí tem uma questão que 
exige reflexão e transcende a questão 
do MiS, que é a construção de uma 
proposta de autogestão do espaço 

mas a revolução não
“o cinema não fará a revolução.
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será feita sem o cinema”
uma certa identificação de que aquilo 
que ele está vendo de fato está acon-
tecendo – tanto que ele vai ter que rir 
com o personagem principal, chorar 
com ele, ficar com medo, funcionan-
do até como uma catarse final ne-
cessária. Então a découpage clássica 
oculta a presença da câmera e oculta 
que aquilo é uma narração. isso se ma-
nifesta também no telejornal.

Oliver – isso se deu, me corrija se eu 
estiver errado, no começo do cinema 
com aquela exibição do trem onde a 
câmera, no filme, estava tão próxima 
que parecia que ele ia saltar da tela 
e atingiria a todos. desde o começo, 
ainda que de maneira inconsciente, 
isso se deu. A primeira impressão foi 
“parece realidade mesmo”.

Orestes – Aí você tá colocando uma 
outra questão, de maior complexida-
de, que é a mimese: a possibilidade 
da imagem provocar, na leitura do 
cérebro, uma indistinção do fato, quer 
dizer, isso é uma questão neurológica. 
Se eu estou numa foto beijando uma 
mulher, e eu a beijei, para o meu cére-
bro, quando eu vejo a foto, é o mes-
mo lado do cérebro que é ativado. A 
gente pode partir do pressuposto de 
que a imagem tem em si [a mimese] e 
isso é anterior ao cinema. não é à toa 
que as igrejas do catolicismo medieval 
eram forradas de imagens. para o pú-
blico analfabeto não bastava o padre 
falar “Cristo na cruz”, era preciso vê-lo 
na cruz com a coroa de espinhos, san-
grando, toda a Via Crucis. A questão 
não é essa. A questão é se você ten-

ciona isso, coloca uma discussão em 
cima e utiliza para questionar a ilusão 
de ótica que é a imagem em movi-
mento. Então a questão é: você utilizar 
esse potencial imanente na imagem 
para construir um discurso a serviço 
das classes dominantes ou você utili-
zar, e a história do cinema está cheia 
de exemplos, esse caráter da imagem 
de mimese para colocar uma tensão, 
um conflito e pôr em dúvida as nos-
sas percepções, ou seja, ir contra o 
discurso burguês. porque as imagens 
precisam ser submetidas a dúvidas 
ou questionamentos, inquietações 
e incômodos assim como as nossas 
concepções cognitivas. Então se eu 
pegar uma ideia e considerá-la verda-
de absoluta acabo trocando seis por 
meia dúzia, vou fazer d’O Capital uma 
bíblia. A questão é ter em relação à 
imagem essa criticidade, essa preocu-
pação de não reforçar o potencial de 
cópia. É lógico que isso coloca outra 
discussão mais complexa que sempre 
me deixa em dúvida, eu sempre oscilo 
de um lado a outro, que é o seguinte, 
falando metaforicamente: se eu falo 
grego, como eu vou me comunicar 
com os que são troianos? Estou fa-
lando pra romper com o hermetismo. 
As pessoas estão alfabetizadas com 
a cartilha hollywoodiana e voltamos 
àquela questão do vanguardismo/
reformismo ou espontaneísmo/diri-
gismo. Então às vezes eu tenho a ten-
dência a pensar que o meu problema 
não é aprender troiano, mas eu tenho 
que aprender troiano para que as pes-
soas aprendam comigo o grego. Vou 

dar um exemplo: vamos supor que eu 
vá até a porta da fábrica distribuir pan-
fletos na saída dos operários para uma 
reunião que vai discutir o socialismo 
científico – provavelmente poucos 
operários irão. Mas se eu chamar para 
discutir condições de trabalho, au-
mentar o salário, pressionar o patrão, 
maior quantidade irá. Agora, se o ope-
rário foi pra discutir salário e sair da 
reunião sem saber o que é mais-valia, 
é reformismo; em compensação se eu 
for lá e falar do socialismo científico, 
aí é vanguardismo. Então eu não sei, 
essa é uma questão que me deixa pre-
ocupado porque eu realmente não 
sei aplicar esse tipo de raciocínio na 
questão do cinema. Às vezes, eu ten-
do a pensar que não são coisas exclu-
dentes, existem coisas que precisam 
ser feitas para meia dúzia de pessoas, 
tem que falar grego aos gregos – os 
gregos também estão confusos entre 
si [risos]. Agora também não pode fi-
car falando grego só pros gregos e... 
Como falar para os troianos?

Diogo – Essa reflexão é fundamen-
tal no campo do audiovisual. Mas eu 
acho que às vezes a gente tem uma 
cobrança do cinema de que tem que 
falar para muitos. Eu acho que o cine-
ma historicamente está carregado de 
uma pressão de ter números e núme-
ros e números de pessoas, até pela sua 
natureza de produção, de custo. Mas 
será que sempre tem de atingir todos? 

Orestes – Essa questão de falar 
para todos cai um pouco na própria 
ideologia dominante que tem exa-
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tamente essa pretensão e essa ne-
cessidade de convencer a todos. Eu 
acho que existem níveis diferentes de 
discursos que você vai utilizar e que 
vão atingir públicos diferentes. uma 
coisa é você falar pra todos, ter essa 
pretensão, concordo que é exagerada, 
impossível. Outra coisa é você impedir 
que todos tenham acesso; são coisas 
distintas. Eu vou falar de experiência 
própria. Eu não sou de formação in-
telectual, sou das camadas populares, 
mas veja bem: em Campinas existia, 
no que era a periferia da cidade, sala 
de cinema. Então eu vou, com doze, 
treze anos, sem nenhuma orientação, 
ninguém me falou nada, entro numa 
sala e assisto o “O dragão da Maldade 
contra  o  Santo guerreiro”, assisto “A 
hora e vez de Augusto Matraga” – eu 
não entendi nada daquilo lá e até hoje 
não sei se entendo. Mas o impacto que 
aquilo teve... Às vezes é necessário o 
choque. Eu falei “o que que é isso? Eu 
nunca vi nada igual”. Às vezes a gente 

não pode imaginar uma coisa assim 
meio conteudística, “eu falo A, a pes-
soa entende A, tudo bem” e se “eu falo 
B, ela entendeu C, então não serve”. Eu 
acho que é preciso até a experiência 
estética do incômodo, de não gostar, 
de levantar e ir embora. Muitas vezes 
quando você começa a fazer para to-
dos começa a cair num certo populis-
mo, “vamos falar simples senão nin-
guém entende”. O importante é que o 
filme que você fez, chegue até todos, 
para que tenha até aquele que não 
goste, porque é uma experiência, não 
sabe o que vai acontecer na cabeça da 
pessoa a priori. “Ah, não, isso aqui ele 
não vai entender, então eu não mos-
tro” eu acho complicado. uma coisa é 
a posição que você se coloca na hora 
de fazer, sabe? tem que ser honesto 
acima de tudo. 

A opção estética que é determina-
da pela técnica, e vice-versa, tem que 
partir da ideia, e a estética tem que 
ser revolucionária, ou seja, usar de 

forma revolucionária o que a técnica 
permite, e isso é importante pensar 
com vídeo digital. Outro ponto de 
fundamental importância é a coerên-
cia de concepção na produção. por-
que senão o fazer filmes reproduz a 
verticalização que é típica da linha de 
montagem da indústria capitalista. na 
verdade a questão é: esse sistema de 
produção do cinema mercadoria é co-
erente? Ele é mercadoria porque o seu 
sistema de produção é um sistema de 
produção que faz mercadorias.

E temos um terceiro ponto que 
pode destruir tudo, que é a exibição. 
Fazer filmes, fazer cinema, não é só 
ideia, produção, edição. Fazer cinema 
é exibição. Então há que pensar a exi-
bição militante, daí a importância dos 
espaços alternativos. E o que é que 
rola com a mercadoria – o godard se 
transforma em mercadoria quando o 
espectador continua na sua postura 
passiva, acrítica, de mero consumi-
dor. O ponto culminante de um cine-

Atividade do Coletivo Nossa na Tela, durante a realização do curta Qual Centro?
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ma militante não é só sua temática, 
concepção estética, técnica ou seu 
sistema de produção – tudo isso só 
se torna de fato militante quando é 
exibido com debate, com discussão. 
E aí há que se pensar o espaço exibi-
dor e essa interação, porque nenhum 
espectador é um saco vazio, ele tem 
sua biografia, sua história de vida, e o 
filme vai provocar reflexões que não 
estavam, muitas vezes, nem no pró-
prio filme, mas que se estabelecem no 
choque. para o cinema militante, um 
cinema não-mercadoria, é evidente 
que essa questão do espaço e relação 
com o público é muito importante.

Mas, agora, também me preocu-
pa tudo isso sem clareza conceitual. 
por isso que eu gosto do trabalho da 
Companhia Estudo de Cena e acho 
que é a coisa mais importante no país 
que eu tenho visto. tudo isso [se per-
de] se não tiver uma concepção de 
revolução... 

Diogo – tem que haver uma jun-
ção. porque, pensando no cinemão, 
vamos pegar o tarantino: ele questio-
na a imagem, ele faz um puta trabalho 
de discussão dela, mas é um assunto 
estetizante, é um cinema burguês. por 
outro lado a gente tem o Ken Loach, 
que retrata as lutas, mas dentro da 
concepção de uma decupagem clás-
sica. É muito difícil... porque se você 
não entende a cultura como política, 
você cai nisso. 

Orestes – Aí cai no realismo socia-
lista, que não tem nada de realismo 
nem de socialista. Aquilo é Hollywood 
pura, o herói...

Diogo – E tem uma ideia dominan-
te que é achar que arte não é política, 
tentar separar. “não, não, não mistura 
arte com política, não tem nada a ver 
uma coisa com a outra”. tem tudo a 
ver!

Orestes – E aqui você cai num for-
malismo que é a forma pela forma, 
por isso que essa questão da con-
cepção, da formação da consciência 

de classe, isso continua sendo essen-
cial. O que a câmera pode oferecer é 
meios, mas não fins. O mais importan-
te continua sendo a concepção, cons-
ciência de classe de quem está atrás 
da câmera e que, na verdade, tam-
bém está na frente da câmera. não é 
também objeto, porque senão o cara 
filma a miséria, mas transforma aquilo 
num objeto, não tem compromisso 
nenhum de militância com as outras 
pessoas que estão ali. Em relação ao 
cinema, eu digo sempre: ele não fará 
a revolução. A única coisa que eu sei 
é que a revolução não será feita sem 
o cinema. nenhum processo revolu-
cionário pode acontecer sem se apro-
priar dessa poderosa ferramenta, des-
sa arma. não basta só fazer história, 
mas fazer registro da história que está 
sendo feita, porque a memória tam-
bém é um campo da luta de classes. 
A construção de diferentes leituras do 
passado, na verdade, são justificativas 
de dominação e ocultamento do pre-
sente. nós temos um processo históri-
co de destruição dos registros de lutas 
populares - e aqui entra a questão do 
Museu da imagem e do Som de Cam-
pinas, ou a questão da memória, na 
luta de classes. A câmera é um per-
sonagem e até no debate [dentro da 
Mostra Luta] foi bem colocado isso, 
quando alguém falou da importância 
da câmera para desencadear um mo-
vimento lá na ocupação de um posto 
de gasolina [referência ao curta Qual 
Centro?, do Coletivo nossa tela]. Eu 
percebo isso aqui também. Você ten-
do consciência de classe, com câmera 
ou sem câmera, você tem o sentido 
da transcendência histórica, cada ges-
to ou ação que você faz tem um sen-
tido dentro de uma estratégia, tem 
uma possibilidade histórica. O futuro 
não é um jogo de cartas marcadas, 
ninguém tem a bola de cristal, mas 
existe possibilidade. E é nessa frágil, 
tênue, linha de possibilidade que está 
o sentido. porque a mesma coisa que 
falar “não muda” é falar “muda”, são 
verdades absolutas... Esse campo da 

indeterminação é que torna fascinan-
te a aventura humana, né? não é um 
otimismo ingênuo (“estamos à porta 
da revolução”) nem um pessimismo 
cético (“tudo tá pior, cada vez pior, de-
siste, não tem mais jeito”, como dizem 
os pós-pós-pós-modernos) [risos]. E a 
questão da câmera é a presença de 
um público virtual do futuro. É preciso 
deixar registros das nossas lutas para 
aqueles que virão depois aprende-
rem com os nossos acertos e erros. É 
necessário que as ideias revolucioná-
rias cheguem a um número cada vez 
maior de pessoas – o próprio inimigo 
de classe, a burguesia, mostra isso. A 
dominação deles depende muito de 
manipular nossos desejos... não é um 
campo de controle absoluto, sempre 
escapa alguma coisa, mas eles tentam 
ter um campo de previsibilidade... Eu 
tenho em casa um canal de televisão 
aberto que fica, 24 horas por dia, ven-
dendo tapete persa, brinco, ou tem 
um pastor alucinado ou um padre 
rezando o terço inteirinho. A gente 
tem que ficar atento para as ações, 
mobilizações e iniciativas do inimi-
go, porque isto é uma guerra. Veja 
a questão cultural: é difícil imaginar 
o funcionamento do sistema feudal 
sem o catolicismo e hoje também é 
difícil imaginar o capitalismo sem a 
ditadura da hegemonia midiática. Eu 
faço um esforço de ver a Rede globo, 
porque a luta de classes também está 
dentro desse produto televisivo, sinal 
de contradição, de luta de classes. O 
telejornal é até mais forte porque ele 
se apresenta mesmo como a verdade.

Diogo – Essa questão da globo se 
deu quando, nos anos 70 em plena 
repressão, o pessoal do CpC [Centros 
populares de Cultura, da união nacio-
nal dos Estudantes] foi parar lá a con-
vite do Roberto Marinho. guarnieri, 
Vianninha, dias gomes, todos comu-
nistas! Foram tentar “aderir criticando”, 
ou “criticar aderindo”, achando que se-
ria possível sugerir a luta de classes e... 
não deu. Foram engolidos. Aí faltou a 
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radicalidade ou foi mais uma ingenuidade política? não dá pra ir pra globo e achar 
que lá vai criar um combate! tem que combater de fora! Lá é o espaço da merca-
doria – é como exibir o glauber no Cinemark... 

Orestes - Essa questão da luta de classes dentro da globo... Há um caldo cultural 
lá dentro que é mercadológico e ele, de certa forma, exerce uma cooptação quase 
que por osmose. uma pessoa que não esteja moldada na sua subjetividade por 
aqueles referenciais é peixe fora d’água, é um elemento estranho, não tem nem 
espaço. imaginar que esse sistema é um campo neutro, de disputa, é ignorar a 
função político-ideológica dele.

Diogo – Eu acho a globo tão perversa que ela não esconde a divisão de classes, 
mas trata com moralismo, como na novela Sinhá Moça, onde tem o patrão branco 
batendo no negro, mas é um moralismo assim: o problema não é o sistema, é o 
patrão; se fosse um patrão legal, tudo bem. não vamos mudar a sociedade patro-
nal, vamos mudar o coração do patrão, como se isso fosse possível! E a estética é 
naturalista!

Orestes – E aí entra a terceira via, muito bem criticada no Fulero Circo, que 
é uma coisa perigosa: é perder a clareza do ponto de vista estratégico. Se eu 
estou dentro de uma sala... A primeira coisa é tomar a decisão de sair dela, né? 
Eu antecipo mentalmente uma ação futura. Se eu tomei a decisão de sair da 
sala, não vou dar passos em direção à janela, senão eu fico igual barata tonta, 
batendo em todos os cantos. pra saber onde eu estou, preciso saber de onde 
eu vim, então, para o animal irracional o que parece é que não há ontem ou 
amanhã. Esse mergulho no presente, essa perda da memória ou da tradição, 
impede a dimensão do processo histórico. por isso eu digo: não fico deslum-
brado com a técnica ou só com a temática ou discussão estética ou mesmo 
com a produção coletiva ou exibição com debate. Eu acho que tudo isso ain-
da continua “meios”, porque tudo isso pode ser feito sem colocar uma tensão, 
[pode ser feito] dentro dos limites da própria democracia burguesa. 

Oliver – isso é um pouco do que um professor de formação que eu tive, o Scapi, 
falava: “apenas formação não muda nada”?

Orestes – Qual a nossa concepção de educação? Se eu pensar educação como 
retórica, teoria, aí sim [não muda nada]! Eu acho que se tiver um nexo central, al-
guma coisa que articule, é a questão da práxis. Se extrair do materialismo histórico 
dialético a práxis, fodeu tudo. porque é ação e reflexão. porque eu não acho que 
alguém vai ter prática revolucionária estando trancado dentro do quarto lendo 
Marx, Bakunin, quem seja. 

Diogo – As classes burguesas falavam “pra melhorar, o povo precisa de 
educação”, como se eles fossem os educados, mas que tipo de educação? É 

o prouni, enfiou a classe trabalha-
dora que não tinha acesso, muito 
bem, na faculdade. Mas pra ouvir o 
quê, que tipo de visão é passada? O 
burguês também fala “o povo pre-
cisa de cultura”, como se ele tivesse 
cultura, mas que tipo de cultura? 
por isso que a questão dos direitos é 
questionada: “o direito a”. não é que 
as pessoas não tem que ter direitos, 
mas “a” o quê?

Orestes – Me preocupa essa ques-
tão da inclusão. Eu não quero ser 
incluído na sociedade de consumo, 
capitalista... duas coisas me preocu-
pam: o momento histórico por qual 
passamos coloca grande importância 
na questão da cultura em geral, no 
caso específico aqui (o audiovisual), 
esta é uma questão que tem que ser 
pautada e discutida na perspectiva de 
uma estratégia revolucionária. Agora, 
como fazer que isso chegue a um nú-
mero maior de militantes? tem que ter 
uma rede física de exibição associada 
aos movimentos sociais. um cinema 
que se propõe romper com a merca-
doria, é meio complicado estar fora do 
movimento... todos os movimentos! É 
preciso criar uma unidade na diversi-
dade que seja tensa, plural, mas com 
clareza conceitual. O momento histó-
rico exige isso: vamos dar nome aos 
bois, colocar os pingos nos is. porque 
revolução não é mercadoria.

 
orestes é professor de história do en-

sino público desde 1978. trabalha no 
setor de História oral em Audiovisual e 
pedagogia da imagem do Mis campi-
nas desde 1990.

Trabalho da Cia Estudo de Cena, com a peça O Mistério do Novo e o Video Fulero Circo
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Brigada de Audiovisual da Via Campesina 
http://redeculturaldaterra.blip.tv/

A Brigada de Audiovisual da Via Campesina é um co-
letivo de produção e formação em audiovisual forma-
do por militantes dos movimentos sociais do campo 
que compõem a Via Campesina Brasil. Seus vídeos 
têm como objetivo principal mostrar a realidade dos 
camponeses no Brasil, mas também as lutas sociais 
no mundo e em especial na América Latina, desde o 
ponto de vista dos próprios trabalhadores, historica-
mente excluídos do acesso à produção audiovisual e 
relegados à condição de espectadores da sua própria 
história contada desde fora. Encarando a produção 
audiovisual como legítimo instrumento de formação e 
transformação da classe trabalhadora, a Brigada con-
ta entre as suas principais produções os vídeos “Lutar 
Sempre! - 5° Congresso nacional do MSt”, “nem um 
minuto de silêncio - Fora Syngenta do Brasil”, “O preço 
da luz é um roubo”, “O Canto de Acauã” e “Sem terrinha 
em Movimento”. 

Cinescadão 
http://www.youtube.com/user/Cinescadaojdperi

Situado na zona norte, mas com a missão de exibir 
vídeos populares e de realizadores independentes da 
cidade, o Cinescadão tornou-se uma arena audiovisual 
que reúne em seus eventos um público espectador e 
morador do morro do Jardim peri novo, além de artis-
tas da cultura Hip Hop vindos de outros bairros e regi-
ões.
para além da exibição, hoje o espaço tornou-se um 
núcleo de difusão das obras audiovisuais da cidade 
(música, graffiti, literatura e vídeos), onde os próprios 
realizadores se encontram, exibem e distribuem para o 
público suas obras, trocam materiais – cds, dvds, revis-
tas – com outros artistas e realizadores e se articulam 
para a construção de um circuito de comunicação po-
pular como alternativa ao modelo comercial de salas 
de cinema em São paulo. 

CICAS - Centro Independente de Cultura Alternativa e Social 
www.projetocicas.blogspot.com

projeto cultural realizado em um espaço abandonado 
que a partir de março de 2007 começou a ser revitaliza-
do e utilizado por jovens produtores culturais da zona 
norte da cidade, com o intuito de torná-lo um centro 
de cultura diferenciado, trazendo novos conceitos de 
gestão, organização e realização de suas atividades, 
num caráter colaborativo e participativo, criando uma 
vasta rede de grupos culturais. A programação do Ci-
CAS atualmente conta com: shows, espetáculos de te-
atro e dança, oficinas e cursos de música, inglês, capo-
eira, dança do ventre, desenho e literatura, ensaios e 
gravações musicais, cinema, atividades de integração 
e percepção ambiental, palestras, encontros, debates e 
eventos especiais.
O Espaço dispoe de estrutura que conta com Biblio-
teca, estudio de gravação e ensaio (audio), palco para 
shows, salão coberto para atividades, exibições e ofi-
cinas em geral, area verde para plantio e intervenções 
externas e muito mais.

Cinestésicos
http://cinestesicos.wordpress.com/ 

Cinestésicos, coletivo que nasceu da fusão de dois gru-
pos com pessoas em comum. um grupo ativou o 7Li-
vre, cineclube num laboratório de metareciclagem no 
parque da Juventude, antigo Carandiru. O outro grupo 
articulava pessoas para levantar a cultura audiovisual 
em São Caetano, onde não há salas de cinema mesmo 
sendo a primeira cidade em idH do país. dessa fusão, 
nasceu o Cinestésicos, que durante um ano atuou 
projetando, realizando experimentações e principal-
mente aperfeiçoando o vínculo entre seus membros. 
Atualmente passando por uma metamorfose com um 
número reduzido de cinestésicos, trocamos a propos-
ta de produção, experimentação, e ação audiovisual, 
nosso antigo lema, por algo em comum e travado na 
nossa garganta e que procuramos um meio de bradar, 
resolvemos não nos limitar apenas ao audiovisual, mas 
usar todo tipo de Arte para realizar nosso aprender e 
ensinar, na transformação social e pessoal que deseja-
mos. E agora, enquanto os pensamentos e turbulências 
sintonizam-se no coletivo que esperamos, de sonho, 
fábulas, lutas e obras… aguardamos com anseio o pró-
ximo capítulo dessa peripécia em que resolvemos mer-
gulhar. Se tudo der certo, nos encontraremos, vocês e 
nós, por ai, um dia desses.

Coletivos 
está não é uma lista estática. nem uma lista de filiação.
É mais uma referência de grupos que têm se mantido em contato nessa articulação do Coletivo…
em construção. sempre.
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Companhia Estudo de Cena
http://www.companhiaestudodecena.com.br/home.html

A Companhia Estudo de Cena atua desde 2006 com a 
junção de temas críticos e experimento de linguagem 
audiovisual, dentro de um processo colaborativo de 
criação entre trabalhadores da cultura. O foco do grupo 
é o vídeo como linguagem híbrida, agregando diversas 
expressões artísticas. As artes cênicas aparecem como 
forte característica dos vídeos da companhia que rea-
lizou em 2006 o Estudo de Cena: o Capital e a Religião 
(fic. 34min), em 2008 narrativas da Sé (exp. 20min), em 
2009/2010 Estudo de Cena: a República (fic. 55min) e 
em 2010 FuLERO CiRCO (fic.50min) e a peça de rua O 
mistério do novo (60min).
O conjunto de produções do grupo é uma pesquisa em 
processo da linguagem do vídeo, a partir de estudos 
da narrativa crítica, como ferramenta de intervenção 
social e comunicação com a classe trabalhadora. nas 
produções e ações da Estudo de Cena nos contrapo-
mos ao capitalismo e seus valores presentes na cultura, 
nas manifestações ditas artísticas, na indústria cultural 
e no controle da vida. 

Com Olhar
http://nucleocomolhar.blogspot.com/

É um grupo de estudo, produção e difusão que pos-
sibilita aos seus membros realizarem seus sonhos em 
imagem em movimento. Formado por alunos que pas-
saram por oficinas de cinema e vídeo interessados em 
participar do processo de realização, o  núcleo COM-
-OLHAR acredita e investe nos valores artísticos locais, 
como forma de incentivar a região e também como in-
clusão social. Além do estudo e da produção, o núcleo 
realiza um trabalho de difusão exibindo, tanto de suas 
produções, como da região e principalmente, do filme 
brasileiro, como atividades cineclubistas com o Masca-
te Cineclube. também pensando nesta mesma linha o 
núcleo tem um projeto chamado tV de RuA, que exi-
biu filmes por meio de um caminhão, ao vivo num diá-
logo com o público.

Espaço Curtas

O Espaço Curtas começou por Lucas Barbosa Villar e 
Sinfonia de Cães, em Outubro de 2009, da ideia básica 
de ocupar um espaço não apropriado para exibições 
de cinema e convidar grupos e produtores indepen-
dentes do cinema nacional, para participar de um en-
contro onde é possível exibir seus vídeos produzidos 
diante de um público itinerante e fazer um bate papo 
sobre as produções, ferramentas, meios de veiculação 
e produção, dificuldades ocorridas, e tudo que envol-
ve a produção de um vídeo independente com baixo 
custo ou não no Brasil.
O Espaço Curtas em 2010, levantou um tema “O Cinema 
independente no Brasil”, e reagrupou todos os grupos 
que participaram da primeira edição, e que produzi-
ram mais vídeos durante 2010, trazendo mais grupos e 
produtores independentes que estão ativos no cinema 
independente brasileiro e que busca acessos, fortaleci-
mento, veiculação, destinação, produção e realizações 
coletivas buscando ainda expandir os contatos e uma 
rede de divulgação, planejamentos e formação cultural 
coletiva.
Agora Espaço Curtas consiste em realizar exibições iti-
nerantes pelos espaços onde os grupos e coletivos en-
volvidos atuam em eventos, realizações coletivas ou 
produções, e unir os que se interessarem em fazer parte 
da rede, redistribuir os contatos e produções, indo em 
busca de contatos em outros estados para conseguir ex-
pandir cada vez mais os horizontes e as produções pelo 
Brasil, e também consiste em realizar oficinas de vídeos, 
das quais serão acompanhadas de diversos cronogra-
mas que trarão passo a passo como é feito a produção 
de um vídeo nos tempos atuais concretizando a obra e 
veiculando-as por festivais nacionais e internacionais e 
pelo próprio Espaço Curtas 2011 - “Cinema independen-
te itinerante”. 

Felco - Festival Latino Americano da Classe Obrera
http://www.felcobrasil.org/

Em janeiro o ônibus vai subir de novo. A gente também 
adora ir pras ruas, mas resolvemos cavar uma outra 
trincheira: a do cinema. Então pegamos nossas armas 
(os filmes), fomos até a Sierra (montamos uma mostra) 
e, pra atirar, dependemos da sua ordem. Conheça mais 
sobre nosso sistema de distribuição de filmes militan-
tes e se inscreva para exibir a mostra A ilusão paga pas-
sagem através do site www.felcobrasil.org.

Lunetim Mágico 
 http://lunetim.blogspot.com/

Lunetim Mágico é um cineclube que ao longo dos 
anos vem exibindo e fomentando a realização de 
filme e vídeo independentes de jovens cineastas 
da cidade de São paulo. O projeto busca difundir o 
audiovisual, criar público e debater a produção e o 
cinema nacional. Fundamentado na prática do “faça-
-você-mesmo”, o Lunetim tornou-se um ponto de en-
contro de jovens cineastas paulistanos reunidos em 
torno do audiovisual, da cultura popular brasileira, 
da literatura e das artes.  nosso ideal é estabelecer 
um pólo onde se possa debater temas do meio au-
diovisual, dos chamados pequenos projetos inde-
pendentes. Criar, discutir, interagir, agrupar pessoas 
que gostem e façam cinema/projetos.

Mundo em Foco 
mundoemfoco.org

Mundo em Foco é um grupo formado por jovens ma-
lucos, engajados com questões sociais que envolvem 
a comunidade. O grupo trabalha diretamente com di-
versas tecnologias e temas: tv, vídeo, cinema, internet, 
fotografia, artes plásticas, meio ambiente, teatro, entre 
outros. Acreditamos na democratização das ferramen-
tas e das informações que sensibilizem o indivíduo à 
comunicação e ao seu desenvolvimento como ser 
humano. A equipe realiza ações diretas nos locais aos 
quais está inserida, realizando oficinas e exposições 
fotográficas e produzindo, finalizando, exibindo vídeos 
e promovendo eventos que dialoguem com a comu-
nidade.
tudo isso hoje é um ponto de Cultura!

NCA – Núcleo de Comunicação Alternativa
http://ncanarede.blogspot.com/

O núcleo de Comunicação Alternativa é um Coletivo 
de jovens moradores de periferias da zona Sul da ci-
dade de São paulo, que utilizam-se de ferramentas de 
mídia como forma de expressão de pensamentos e de 
produção de intervenções urbanas, visando contribuir 
para o enriquecimento sócio-cultural de comunidades 
de baixa renda com uma nova concepção de informa-
ção comunitária, que se construa através da exploração 
da linguagem e da potencialização do olhar crítico. uti-

lizando como principal ferramenta o Vídeo, além da Fo-
tografia, a Mídia impressa e a internet, promovendo as-
sim um conjunto de atividades de difusão. desde 2007 
o grupo promove o projeto Videoteca popular que é 
um espaço dedicado a disseminação de conteúdos vi-
deográficos educativos, independentes e do cinema de 
arte, ofertando regularmente acervo especializado e 
gratuito, além de exibições em espaços públicos como: 
Campinhos, praças, vielas, escadões e ruas de lazer.

Nossa Tela  
http://www.nossatela.com.br/ 

O nossa tela é um coletivo de vídeo popular que surgiu 
em 2006 e desde então atua com a produção, exibição 
e formação em audiovisual, principalmente em escolas. 
neste período realizamos vários cursos de formação 
em vários formatos. temos sempre como princípio em 
nossos cursos a democratização no acesso, e, é claro 
a gratuidade.temos como objetivo influenciar as polí-
ticas públicas de educação para a construção de uma 
educomunicação usando a produção de vídeo. Em 
2010, inauguramos uma nova fase com a criação do 
1º Festival paulistano de Vídeo nas Escolas, um festival 
sem curadoria com objetivo de mostrar um panorama 
da produção audiovisual em sala de aula e premiar 
com câmeras alunos e professores. 
oficinas@nossatela.com.br 

TNT – Tá na Tela
http://www.tanatela.org

O coletivo tá na tela nasce em 2005 como uma res-
posta artística para o audiovisual político no Brasil. 
Em 2006, 2007 realiza Festivais de Cinema, oficinas de 
vídeo e curtas metragens, na cidade de Cajamar, São 
paulo.  Em 2009, fixa suas atividades em paraisópolis, 
cidade de São paulo. para o desenvolvimento sólido e 
sustentável, funda a Associação Cultural tá na teia, que 
atuará na perspectiva de fomento à criação, incentivo a 
conquistas e apoio às manifestações artísticas. Concen-
trará seus esforços em seu primeiro projeto piloto — A 
produtora comunitária 7ºarti Livre.

Quem mais? Quem mais? Escreve aí.
sempre em construção
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