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RESUMO 

 

No ano de 2005, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) que atua no Estado de 

São Paulo (existente desde a década de 1990) funda sua Brigada de Guerrilha Cultural. 

Pertencente ao Setor de Formação, sua responsabilidade era fomentar, através dos mais 

diversos tipos de atividade (saraus, místicas, oficinas, produção e exibição de vídeos, etc), 

uma cultura política própria do movimento, que fosse capaz de funcionar, ao mesmo tempo, 

como propaganda, instrumento de agitação e expressão dos militantes. A iniciativa dura até o 

final de 2007. Esta dissertação tem como tema o cinema realizado dentro desse contexto. Seu 

grande objetivo é investigar como os filmes, inseridos em um projeto político-cultural que vai 

para muito além do audiovisual, podem contribuir em processos de construção de (novas) 

identidades e territórios. Para isso, trabalha-se apenas com as obras realizadas durante 

ocupações, posto que é principalmente embaixo, ao lado, junto aos barracos de lona preta que 

tais edificações acontecem. Constituem, portanto, o corpus fílmico dessa investigação Chico 

Mendes – a dignidade não se rende (2005) e Direitos Esquecidos (2005) – Acampamento 

Chico Mendes (Taboão da Serra, 2005-2006), Vídeo-Informe 1 (2007), Vídeo- Informe 2 

(2007) e Vídeo-Informe 3 (2007) – Acampamento João Cândido (Itapecerica da Serra, 2007) – 

e Construindo o poder popular (2008) – Acampamento Silvério de Jesus (Embu das Artes, 

2008). 

 
Palavras-chave: identidade; território; cinema militante; movimento sem-teto. 
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ABSTRACT 

 

In 2005, the Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (Homeless Workers Movement), 

operating in the São Paulo state since the 90’s, created its Brigada de Guerrilha Cultural 

(Cultural Guerrilla Brigade). The brigade responsability was to create, through different 

activities (including theatre, music, poetry, movie making, etc), the moviment’s own political 

culture which was supposed to work, at the same time, as advertising, insurrection’s agent and 

militant’s expression. It lasted until 2007. This dissertation’s subject is the cinema made 

within this context. Its prime purpose is to investigate how the movies, taking part in a 

political and cultural project that is articulated in a wider scope, help in the construction 

process of new identities and territories. The filmic corpus of this investigation, thus, is: 

Chico Mendes – a dignidade não se rende (2005) and Direitos Esquecidos (2005) – Chico 

Mendes Occupation (Taboão da Serra, 2005-2006), Vídeo-Informe 1 (2007), Vídeo- Informe 2 

(2007) and Vídeo-Informe 3 (2007) – João Cândido Occupation (Itapecerica da Serra, 2007) – 

and Construindo o poder popular (2008) –  Silvério de Jesus Occupation (Embu das Artes, 

2008). 

Keywords: militant movies; identity; territory; homeless movement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7



  

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO..........................................................................................................................9 

 

1 NOVOS/VELHOS SENTIDOS E USOS DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL....................12 

1.1 A POLÍTICA DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E O AUDIOVISUAL COMO POLÍTICA.....12 

1.2 ESTRATÉGIAS TERRITORIAIS DO AUDIOVISUAL MILITANTE.....................................27 

1.3 A BRIGADA DE GUERRILHA CULTURAL DO SETOR DE FORMAÇÃO DO MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES SEM TETO........................................................................................40 

 

2 APRESENTANDO O MOVIMENTO..................................................................................51 

2.1 SEM-TETO E SEM CHÃO NA METRÓPOLE......................................................................51 

2.2 MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO: UMA RESPOSTA AOS LIMITES DAS 

POLÍTICAS HABITACIONAIS OU DA CIDADE COMO BEM PÚBLICO?................................60  

2.3 ESTRATÉGIAS IDENTITÁRIAS TERRITORIALIZADAS DO MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES SEM TETO................................................................................................70   

 

3 “DIÁLOGOS AUDIOVISUAIS – PODE UMA PESQUISADORA CONVERSAR COM 

FILMES”? OU “A PARTICIPAÇÃO DE UMA CINEMATOGRAFIA PRÓPRIA NA 

CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES E TERRITÓRIOS: O MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES SEM TETO”..........................................................................................84 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................................................124 

 

BIBLIOGRAFIA CITADA....................................................................................................129 

 

GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS..............................................................................135 

 

 

 

 

 

 

 

 8



  

INTRODUÇÃO 

 

 A presente dissertação tem sua origem em um anteprojeto no qual se propunha o 

estudo da produção audiovisual de três movimentos sociais na América Latina: Movimento 

dos Trabalhadores Desempregados Aníbal Verón (Argentina), Exército de Libertação 

Nacional (Colômbia) e Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST (São Paulo, Brasil). 

 Havendo concluído a monografia exigida para a obtenção do título de Bacharel em 

Comunicação Social – Habilitação Cinema sobre cinema militante1 contemporâneo na 

Argentina, restava uma certeza entre as tantas dúvidas que caracterizam este período da vida 

do ex-estudante recém-formado (e muitas vezes desempregado): queria seguir trabalhando 

com este tipo de filmografia, mas de uma maneira diferente de como havia feito até então. 

 Após considerar muitas hipóteses, ficou bastante claro que o que mais me satisfaria 

enquanto pesquisadora era fazer um deslocamento dentro do grande ‘guarda-chuva’ que é o 

conceito de cinema militante. Ao invés de filmes sobre movimentos sociais, era a hora de um 

aprofundamento nos filmes dos movimentos sociais. 

 Alguém poderia argumentar que não se deve falar em filme, já que a película não é o 

suporte de captação desses grupos. Ao que eu respondo, em primeiro lugar, que cinema é uma 

palavra a qual, ainda que em sua origem estivesse associada a uma base tecnológica, há muito 

tempo já transcendeu tal significado, e que aqui é entendido, antes de tudo, como mediação e 

prática social. 

 Em segundo lugar, chamo a atenção para o fato de que tal observação é feita apenas 

para alguns realizadores. Ou por acaso alguém pode imaginar a seguinte frase: “3 efes2, um 

vídeo de Carlos Gerbase”? Ora, por essa lógica se foi gravado com uma câmera mini-DV (um 

formato de vídeo) e lançado, simultaneamente, na TV (vídeo), internet (vídeo), DVD (vídeo) 

e sala de cinema (película), este seria o correto, não? Então porque ninguém fala assim? 

 A explicação é: disputa de poder, hierarquia, preconceito estético e, em alguns casos, 

reserva de mercado. A história de um movimento social contada por seus militantes é cinema 

assim como o seria se seu autor fosse um documentarista famoso – o Evaldo Mocarzel, de À 

margem do concreto (2006), por exemplo. Ainda que muitas vezes, no primeiro caso, fique 

evidente uma falta de domínio da linguagem cinematográfica, de aspectos técnicos e mesmo a 

ausência de outras referências audiovisuais que não as televisivas (outro grande argumento 

daqueles que defendem que ‘não é cinema, é vídeo’). 

                                                 
1 Para uma definição detalhada de cinema militante consultar o subcapítulo I.1. 
2 3efes é o nome do último longa-metragem realizado pelo famoso diretor e teórico de cinema Carlos Gerbase. 
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 Deixando esta questão de lado, o que há nessas imagens e sons militantes diversas 

vezes tremidos, sub ou superexpostos, com cortes e mesmo finais abruptos, desprovidos dos 

raccords mais óbvios, que seja capaz de fazer com que uma pessoa se proponha a estudá-los 

intensamente pelos próximos dois anos de sua vida? 

 A resposta não é simples. Contudo, começaria afirmando que, se por um lado, as 

características citadas acima são uma constante na maior parte dessa cinematografia, por 

outro, há alguns elementos que podem ser encontrados apenas nela. O uso explicitamente 

instrumental do audiovisual (assemelhando-se, em diversos casos, à publicidade) associado o 

desejo de converter a câmera, a ilha e o projetor em disparadores, a participação direta dos 

filmes em processos de construção de identidade e território...    

 Foi por identificar isso mais fortemente na produção do MTST que na dos demais 

movimentos que, quando ouvi – e tive que concordar – que meu projeto de pesquisa era 

inexeqüível no tempo determinado para o mestrado (parcos dois anos, sendo que um é 

praticamente dedicado às várias disciplinas que temos que cursar), optei por ela. 

 Primeiro recorte feito, apresentou-se, tempos depois, outra escolha: com quais vídeos 

trabalhar? Com todos (afinal, não eram tantos), apenas com alguns? E se fosse esse o caso, 

com quais? Era fundamental, antes de mais nada, que houvesse coerência entre eles e o 

objetivo geral da investigação, a saber: como o cinema pode ser estrategicamente mobilizado 

na construção de identidades territoriais por movimentos sociais que tem como grande meta 

interferir de maneira ativa na produção social do espaço?   

  A partir de diversas entrevistas que descreviam o acampamento como espaço e 

período singulares de criação, pelos próprios fatos – a Brigada de Guerrilha Cultural, grupo 

encarregado, entre outras atividades, da produção audiovisual dentro do movimento, se 

consolida em um deles – e depois de uma primeira aproximação das obras a decisão foi 

tomada: seria estudado apenas o que tivesse sido produzido durante ocupações e que se 

destinasse a elas. 

 O mapa a seguir permite visualizar o resultado do processo recém descrito: 

 10



  

 

Fonte: Google Earth 

 

 

 Em relação à metodologia empregada, destaca-se a revisão bibliográfica referente a 

vários conceitos, a realização de entrevistas com militantes do movimento – mais 

especificamente, com integrantes da Brigada de Guerrilha Cultural – e a análise fílmica como 

principais procedimentos de trabalho.   

Por fim, antes de liberar o leitor para o texto, é preciso esclarecer que este se divide 

em dois capítulos e um terceiro chamado de roteiro-acadêmico. Estranha no ninho, a última 

parte consiste exatamente (como indica seu nome) em um híbrido entre os rigores necessários 

para a escrita acadêmica e a formatação, subjetividade e informalidade que muitas vezes 

caracterizam o processo de criação de um roteiro cinematográfico. A princípio pode soar 

estranho, mas espero que, ao final, seja possível compreender as razões de tal opção, e, se 

possível, o acordo de que esta era realmente a melhor maneira de executar o que me propus a 

fazer.                           

 

 

 

 

 

 

 Ocupação 
Silvério de 

Jesus 

Ocupação 
João Cândido 

Ocupação 
Chico Mendes
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1 NOVOS/VELHOS SENTIDOS E USOS DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

  

Avalia-se que para uma melhor compreensão da filmografia realizada pela Brigada de 

Guerrilha Cultural do Setor de Formação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é 

necessário discutir alguns aspectos que a atravessam o tempo todo, estabelecendo com ela um 

constante diálogo. O primeiro, tratado no subcapítulo a seguir, é a função política que o 

cinema cumpre – e sempre cumpriu – desde o seu aparecimento, no contexto das cidades e da 

modernidade. Já o segundo diz respeito às estratégias territoriais de um subgênero 

cinematográfico identificado como cinema militante (ao qual a referida filmografia pertence), 

que será contemplado no item 1.2. Apenas após este percurso ter sido feito, passar-se-á aos 

filmes que serão diretamente analisados nesta dissertação.   

 

1.1 A POLÍTICA DA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL E O AUDIOVISUAL COMO POLÍTICA 

 

O cinema, entendendo-o como projeção pública, coletiva e paga de películas a 16 

quadros por segundo em uma sala escura3, tem como marco fundacional o dia 28 de 

dezembro de 1895. Sua invenção é atribuída aos irmãos Lumière. Entretanto, havia na época 

seguramente centenas de amadores, cientistas, charlatões e mais uma infinidade de tipos os 

quais (já) exibiam imagens em movimento pelas pequenas e, principalmente, grandes cidades. 

 Não é pertinente para o presente estudo abordar esse fato pelo aspecto das tecnologias 

em questão. À parte cinematógrafos, biógrafos, quinetoscópios e afins, interessa aqui ressaltar 

as relações entre a prática de captar e exibir as ‘imagens do real’ e a sociedade de então. E 

esta, ao final do século XIX, já era marcada em parte considerável do mundo (e nesse texto 

falar-se-á em especial da América Latina) pela experiência moderna4, apesar de sabermos que 

isso em cada país significou e constituiu realidades bem diferentes, encontradas até os dias de 

hoje.    

 Nos últimos tempos, tem surgido uma série de interessados que procuram pesquisar os 

vínculos entre um e outra (e com isso pretende-se afirmar o fortalecimento de uma temática, e 

não seu ineditismo). De fato, as proximidades são muitas. O cinema e a modernidade 

                                                 
3 Definição a qual, como já foi explicado na introdução, é considerada superada por esta autora. 
4 Adota-se aqui a perspectiva da moderno-colonialidade, ou seja, entender ambas as etapas (Colonialismo e 
Modernidade), comumente apresentadas como duas coisas distintas, simultâneas, enquanto faces de um mesmo 
processo. Infelizmente a maior parte da bibliografia disponível sobre o cinema dos primeiros tempos ainda 
trabalha com os marcos históricos hegemônicos, os quais considero eurocêntricos. O que explica um 
descompasso entre as citações que serão apresentadas em seguida e a visão desta autora.  
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compartilham a velocidade, a mobilidade – fortemente marcada pelo paradoxo do espectador 

estar imóvel – a fragmentação e a efemeridade. 

 
 
A “modernidade”, como expressão de mudanças na chamada experiência 
subjetiva ou como uma fórmula abreviada para amplas transformações 
sociais, tem sido em geral compreendida por meio da história de algumas 
invenções talismânicas: o telégrafo e o telefone, a estrada de ferro e o 
automóvel, a fotografia e o cinema. Desses emblemas da modernidade, 
nenhum personificou e ao mesmo tempo transcendeu esse período inicial 
com mais sucesso que o cinema (CHARNEY & SCHWARTZ, 2004: 17). 
 
 

 Mais interessante que destacar as características compartilhadas por ambos é perceber, 

todavia, o quanto o cinema, mesmo não tendo o poder de revolucionar imediatamente vidas e 

relações das mais diversas espécies como o telégrafo ou o trem, foi importante para esse 

período do apagar das luzes do século XIX e alvorecer do XX. Ou, nas palavras de Morin, 

“compreender a sociedade com a ajuda do cinema e, ao mesmo tempo, compreender o cinema 

com a ajuda da sociedade” (1997: 12). 

 
 

Nos seus primeiros anos como um fenômeno urbano, o cinema teve 
múltiplas funções: como parte da paisagem da cidade, uma breve pausa para 
o trabalhador a caminho de casa, uma forma de escape do trabalho 
doméstico para as mulheres e pedra de toque cultural para os imigrantes 
(CHARNEY & SCHWARTZ, 2004: 21-2). 

 
 
 Conforme sinaliza a citação acima, se a modernidade é o Tempo do cinema, a cidade é 

o seu Espaço. A projeção das ‘imagens em movimento’ pertence ao conjunto de 

transformações técnicas, artísticas e sociais que, oriundo do urbano, afetava as subjetividades 

e as regras do viver junto de então.  

Ao mesmo tempo em que provinha da cidade, o cinema oferecia novos olhares sobre 

ela. 

 
 

Em uma convivência de um século já contado, firmou-se um conjunto de 
relações materiais e simbólicas entre a cidade e o cinema que constituiu um 
tecido denso de trocas de escrituras, fazendo deles espaços de representação 
que se interpelam e se usam reciprocamente. Cidade e cinema se desvendam 
e se encobrem, misturam suas tinturas e provocam uma permanente 
elaboração de sentidos da vida nas suas projeções espaço-temporais 
(BARBOSA, 2002: XX). 
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Cabe ressaltar que ainda hoje, a intrínseca relação entre o cinema e a cidade continua 

sendo renovada. As próprias obras aqui estudadas apontam para isso, na medida em que são 

realizadas por um movimento de sem-tetos, o qual traz consigo – como será visto no ponto 

II.2 – um novo projeto de cidade e não por acaso elege o audiovisual uma de suas formas 

privilegiadas para interpelar a agora metrópole.         

 Voltando ao século XIX, nos principais centros urbanos da América Latina a invenção 

não tardou a chegar. A primeira exibição foi no Rio de Janeiro, em 8 de julho de 1896. Em 

seguida, conheceram o cinema Montevidéu e Buenos Aires (18 de julho), Cidade do México 

(14 de agosto), Santiago (25 de agosto), Guatemala (26 de setembro), Lima (2 de janeiro de 

1897) e Havana (24 de janeiro de 1897). Claro que nem sempre a passagem de pioneiros 

significou a instalação de uma estrutura permanente para a projeção de películas. Nesse 

sentido, as quatro primeiras estiveram muito à frente das demais.  

 Conforme aponta López, (2000: 50) “estas localizações não surpreendem, porque elas 

seguem rotas de comércio transatlântico bem estabelecidas através das mais avançadas 

cidades do continente, que já estavam em princípio de modernização5”. Ao se falar do 

surgimento do cinema não se pode desconsiderar que “como Ella Shohat e Robert Stam 

sinalizam, ‘o começo do cinema coincidiu com o apogeu do projeto imperial’, e ‘os países que 

mais produziam filmes ‘casualmente’ estavam entre os líderes imperialistas6’” (LÓPEZ, 

2000: 48). 

                                                

 O imperialismo não se fez presente apenas na localização da produção – e em sua 

concentração – pelo mundo. Os conteúdos também carregavam a marca das relações imperiais 

e coloniais de então. 

 
 

Durante todo esse período [de 1902 até hoje], o cinema dominante produziu 
filmes que idealizaram o empreendimento colonial como uma missão 
civilizatória e filantrópica, motivada pelo desejo de fazer com que os limites 
da ignorância, das doenças e da tirania recuassem. A representação negativa 
dos nativos, executada de maneira programática, ajudou a racionalizar os 
custos humanos do empreendimento imperialista (SHOHAT & STAM, 
2006:159).  

 
 

 
5 “These locations are not surprising, for they follow well-established routes of transatlantic commerce through 
the most advanced cities of the continent, which were already in the throes of modernization”. 
6  “as Ella Shohat and Robert Stam point out, ‘the beginnings of cinema coincided with the giddy heights of the 
imperial project,’ and ‘the most prolific filmproducing countries . . . also ‘happened’ to be among the leading 
imperialists’”.    
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 Esta questão, no entanto, será desenvovida posteriormente, quando for iniciada a 

discussão sobre cinema militante ainda neste subcapítulo. Retomando as imbricações entre 

cinema e modernidade, dois aspectos merecem especial destaque, a saber: 1) a importância do 

primeiro para a legitimação e conformação enquanto ‘objeto de desejo’ da segunda; 2) ensinar 

às massas recém chegadas às cidades como ‘ser moderno’. 

  
 

O desenvolvimento dos primórdios do cinema na América Latina não esteve 
diretamente associado a transformações anteriores e em larga escala na 
experiência cotidiana resultantes da industrialização, da racionalidade e das 
mudanças tecnológicas da vida moderna porque aqueles processos estavam 
apenas começando a ocorrer na região. Na virada do século na América 
Latina, a modernidade era, antes de tudo uma fantasia e um profundo desejo7 
(LÓPEZ, 2000: 49). 

 
 

 Supondo que a modernidade fosse realmente apenas uma fantasia, esta era muito cara 

a alguns setores das elites e intelectualidades latino-americanas. Isso porque, ao mesmo tempo 

em que as imagens e sons proporcionavam um acesso e um alinhamento às cidades que já 

experimentavam alguns de seus aspectos há mais tempo e de forma mais intensa (criando um 

pertencimento não muito coerente com as condições materiais locais), legitimava a sociedade 

moderna como ‘a civilização’, abrindo caminhos para uma série de medidas impopulares que 

seriam realizadas em seu nome ao longo desse período (remoção dos pobres do centro para a 

periferia, esquadrinhamento da cidade pelas ruas e grandes avenidas, privilégio dos 

deslocamentos em detrimento dos encontros, etc). Um exemplo prático da influência mútua 

entre cinema e cidade. 

 Em relação ao segundo item, a função pedagógica do cinema dos primeiros tempos, é 

necessário lembrar o que acontecia em nossas sociedades no referido período. A abolição da 

escravatura, a transição para a república e a desestruturação (ao menos parcial) do antigo 

modo de produção, caso ainda não tivessem acontecido, estavam prestes a ocorrer em boa 

parte do continente. 

 Singer (2002: 118) afirma que, para Walter Benjamim, “o cinema fornecia um 

treinamento em lidar com os estímulos do mundo moderno”. Treinamento crucial nesse 

momento histórico, pois, como aponta Barbero, “a integração das classes populares na 

sociedade capitalista é a proletarização não só no sentido da venda do trabalho, mas também 

                                                 
7 “The development of early cinema in Latin America was not directly linked to previous large-scale 
transformations of daily experience resulting from industrialization, rationality, and the technological 
transformation of modern life, because those processes were only just beginning to occur across the continent. In 
turn-of-the-century Latin America, modernity was, above all, still a fantasy and a profound desire”.   
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naquele outro que representa a interiorização da disciplina e da moral que ‘os novos tempos’ 

exigem” (2003: 144). O mesmo autor ressalta que “o que o capitalismo destruía não era só um 

modo de trabalhar, mas seu modo inteiro de viver” (BARBERO, 2003: 147). 

 Considerando isso, um veículo de massas capaz de ajudar a reconstruir estes corpos (e 

torná-los mais dóceis) era extremamente bem vindo, em especial em uma região como a 

América Latina, que contava com um imenso contingente de iletrados que possuía apenas 

suas experiências cotidianas para aprenderem. Experiências que têm que ser consideradas de 

modo relacional, já que delas participavam desde Estados fortes (ou em luta para sê-lo) até 

forças repressivas que recém haviam passado por profundo processo de (re)estruturação.    

 
 
Um inquérito da Unesco realizado em 43 países concluiu que “o fato de ser 
analfabeto é um grave obstáculo à compreensão da linguagem 
cinematográfica”. Certamente que o iletrado compreende com menos 
facilidade que o letrado. Mas, no cinema, não há esse fosso intransponível 
que separa os analfabetos da escrita. Não é o princípio da legibilidade da 
linguagem que deve ser posto em causa, mas o grau de abstração que um 
analfabeto pode atingir (MORIN, 1997: 223). 
 
 

 Seguramente a recepção (e aí se deve incluir também a das classes mais cultas) não era 

livre de problemas, como não o é atualmente. Há diversos tipos de filmes, cada um deles 

exigindo certo capital cultural para sua decodificação. Mas não se pode esquecer a 

proximidade temporal daquele público com as estruturas narrativas que acabaram por se 

tornar hegemônicas nas grandes telas, tampouco desconsiderar o imenso sucesso que o 

cinema fez desde o princípio. É difícil aceitar que as pessoas participassem regularmente de 

uma prática a qual não compreendiam bem. 

 Não fosse relevante o poder do cinema naqueles tempos, os Estados nacionais, 

preocupados em se consolidarem definitivamente, não despenderiam tanto tempo com ele 

como o fizeram. “Na América Latina como um todo, o cinema esteve, desde seus primeiros 

momentos, intimamente associado com aqueles no poder, fossem eles abastados ou 

socialmente proeminentes, ou apenas estivessem no governo. E este alinhamento foi o 

primeiro passo rumo a projetos nacionalistas8” (LÓPEZ, 2000: 61). 

 Exemplos para a citação acima poderiam vir de muitos países. Contudo, pelas 

particularidades de sua história, quiçá seja o México o melhor caso a ser citado para explicar 

                                                 
8 “In Latin America as a whole, the cinema was, from its earliest moments, closely aligned with those in power, 
be they wealthy and socially prominent or simply in government, and this alignment was a first step toward 
nationalist projects”.   

 16



  

exatamente do que estamos falando. Rafael Aviña, em sua história do cinema mexicano, 

esclarece: “de fato, Porfírio Díaz se converteria, sem querer [será mesmo que o ditador não 

teve influência alguma nisso?], na primeira ‘estrela’ do cinema nacional, já que foi filmado 

para diversos curtas9” (2004: 11). 

 Além de Díaz, outras célebres personalidades políticas mexicanas freqüentaram com 

regularidade as películas. Francisco Maderos contou com os Irmãos Alva para cobrir suas 

jornadas. Já Pancho Villa esteve servido pela empresa norte-americana Mutual Film Co. E 

mesmo Emiliano Zapata, que não teve cinegrafistas fixos, foi amplamente registrado por uma 

diversidade de profissionais do audiovisual. 

 Não se deve pensar que o cinema cumpriu tais funções apenas em seus primórdios. “O 

cinema sonoro das décadas de 1930, 1940 e 1950 viria a ser o principal interlocutor da 

modernidade latino-americana – como Carlos Monsiváis afirma, onde os latino-americanos 

foram não para sonhar, mas para aprender a ser modernos10” (LÓPEZ, 2000: 72). As censuras 

e os institutos nacionais (em geral posteriores à primeira fase) são apenas algumas das formas 

através das quais se tentou aproveitar as potencialidades do meio. 

 Alguém poderia questionar se, já no século XXI, após o fechamento de centenas de 

salas que viraram igreja ou estacionamento e décadas de quedas na bilheteria, ainda é 

pertinente atribuir ao cinema boa parte de seu referido poder. Sem dúvida alguma sua 

hegemonia enquanto forma predominante de entretenimento chegou ao fim, com 

conseqüências sobre o que foi dito acima. Entretanto, a morte do cinema, tantas vezes 

apregoada, ainda não aconteceu.     

 
 

Apesar das constantes previsões de extinção da indústria cinematográfica – 
oriundas dos prognósticos de impacto do vídeo-cassete, ou da evolução das 
imagens de alta-resolução na televisão – o longa-metragem ainda oferece ao 
seu público um conjunto de experiências, prazeres e práticas sociais 
distintas, que nenhum de seus concorrentes foi capaz de reproduzir. O 
cinema tem sobrevivido graças à sua natureza como meio de comunicação e 
seu uso social por parte do público. As pessoas gostam de ir ao cinema 
(TURNER, 1997: 34). 
 
 

 E, se mudarmos a escala de análise do nacional para o global, perceber-se-á de modo 

mais patente a importância que o cinema tem ainda hoje. Por mais que cresça a difusão da 

                                                 
9 “De hecho, Porfírio Díaz se convertiría, sin querer, en la ‘estrella’ pionera del cine nacional al ser captado em 
diversos cortos”. 
10 “The sound cinema of the 1930s, 1940s, and 1950s would become the principal interlocutor of Latin American 
modernity – as Carlos Monsiváis says, where Latin Americans went not to dream but to learn to be modern”. 
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internet e da TV a cabo, apenas aquele é capaz de gerar (no campo do entretenimento 

audiovisual) um star-system reconhecido em nível mundial, salvo raras exceções. O que nos 

autoriza a ainda citar Glauber Rocha quando, nos anos 70, afirmava: “não há ninguém, nesse 

mundo dominado pela técnica, que não tenha sofrido a influência do cinema11” (1971: 197). 

 Referimo-nos diretamente, no parágrafo acima, a Hollywood. É impossível falar de 

cinema – e em especial do poder e da função pedagógica do cinema – sem se deter nesse pólo 

produtor. E, para compreendê-lo com a profundidade devida, se faz necessário um recuo 

temporal no texto, para pouco depois de onde ele começou. Mais especificamente para 1906, 

nos Estados Unidos. 

 Era a época em que os nickelodeons (salas adaptadas para se dedicarem 

exclusivamente ao cinema, cuja entrada custava apenas um níquel) tinham se alastrado pelas 

grandes cidades (sempre elas) deste país. Porém, apesar dele já ser uma das principais 

potências mundiais e produzir um número relativamente alto de filmes, as telas 

estadunidenses também eram dominadas pela grande companhia da época: a francesa Pathé. 

 Uma realidade bastante assustadora para diversos setores daquela sociedade, posto 

que, em termos numéricos, o que estava em jogo era a capacidade de falar para um público 

estimado em 1908 de 300 a 400 mil pessoas por dia apenas na cidade de Nova York, e uma 

média de 3 milhões de espectadores por semana (ABEL, 2004). 

 
 

O papel da Pathé em estimular – e depois explorar – o boom do nickelodeon 
de 1906-7 definiu claramente a questão de quem iria exercer o controle do 
negócio do cinema nos Estados Unidos, e de que maneira. Quando se 
focaliza essa luta pelo controle no que se refere aos “interesses norte-
americanos” versus os “interesses estrangeiros”, como ela era percebida na 
época, em especial durante o período de 1907 a 1909, o “corpo estranho” dos 
filmes do “galo vermelho” [símbolo da Pathé] de fato assume grandes 
proporções (ABEL, 2004: 222-3). 
 
 

 Não tardou muito para que surgisse uma série de medidas destinadas a cortar as asas 

do galo: a burocracia necessária para a autorização da construção de uma fábrica da Pathé nos 

Estados Unidos foi retardada ao máximo, alguns concorrentes locais aterrorizavam os 

franceses com constantes ameaças de litígio, passou-se a fazer exigências especiais de moral e 

conteúdo para os filmes desta empresa, uma ampla campanha na imprensa insinuava que as 

obras da Pathé não eram adequadas à realidade americana, impôs-se uma restrição de 

quantidade de película, etc.  

                                                 
11 “No hay nadie, en este mundo dominado por la técnica, que no haya sufrido la influencia del cine”. 
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 Além disso, foram realizadas diversas manobras na diretoria da United Film Service 

Protection Association (UFSPA) – posteriormente FSA, associação criada em tese com o 

intuito de conter a distribuição de cópias ilegais no mercado exibidor, mas que na verdade foi 

um instrumento muito útil para engessar a atuação de Pathé e privilegiar a empresa de 

Thomas Edison, seu principal articulador.  

  Por um lado, conseguiu-se de fato enfraquecer a Pathé, o que era de interesse de todos 

os exibidores norte-americanos. Contudo, durante o processo, a Vitagraph de Edison adquiriu 

um enorme poder e passou a impedir o desenvolvimento de grupos menores, os quais se 

uniram para tentar reverter a situação, passando a ser conhecidos como ‘os independentes’. 

União esta que deu resultado rapidamente, pois em 1908 criou-se a Motion Picture Patents 

Company (MPPC), na qual a correlação de forças entre tais atores seria outra. 

 
 

Em 1913, com a MPPC perdendo rapidamente seu domínio sobre os 
“Independentes” (dos quais resultariam os grandes estúdios de Hollywood), 
a Pathé teve que confrontar a conseqüência definitiva de seu alinhamento 
com a MPPC cinco anos antes: os filmes franceses da empresa haviam sido 
quase completamente excluídos do mercado norte-americano (ABEL, 2004: 
241). 
 
 

 Ou seja, Hollywood é filha direta de uma disputa pelo poder de falar para uma imensa 

massa de imigrantes recém-chegados ao país (que na época eram milhões) em um momento 

crucial da história norte-americana: o da consolidação da identidade nacional (cinema e 

identidade é outro binômio que estará muito presente nessa dissertação). Simultaneamente, 

reflete as disputas em diversos níveis entre as grandes potências imperialistas. Embora esse 

aspecto seja mais explícito em momento ulterior de sua trajetória, já que seu início pode ser 

lido mais como uma defesa que um ataque, seria ingenuidade crer que naquele momento 

histórico, naquela formação social capitalista, não se estivesse atuando também com objetivos 

extra-fronteiriços. 

 
 

É preciso ser inconsciente ou fechar os olhos para entender, acreditar ou 
fazer crer que a natureza do imperialismo americano não polui, de uma 
forma ou de outra, o cinema made in U.S.A., para garantir que Hollywood 
não é o agente de relações públicas dos Estados Unidos. É evidente que a 
metrópole californiana, financiada pelos grandes trustes norte-americanos, 
recebeu a missão de reforçar, por meios ideológicos, a potência americana 
(HENNEBELLE, 1978: 28-9).  
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 Embora viesse se fortalecendo nos anos anteriores, foi apenas após 1918 que o cinema 

estadunidense começou a dominar os mercados mundiais. Este resultado é fruto do 

entrelaçamento de diversas medidas, conjugadas. Hennebelle, sobre o tema, destaca algumas 

delas. Em primeiro lugar, a prática recorrente daquilo que o autor nomeou de “brain drain” 

(1978: 30), ou a evasão de cérebros. Hollywood sempre soube valorizar os melhores 

profissionais de terras estrangeiras e fazer propostas praticamente irrecusáveis para tê-los a 

seu serviço. 

 Também contribuiu para o quadro o aparecimento da Motion Picture Association of 

America em 1925. Esta “coordena e chega a ‘cartelizar’ as atividades das companhias 

cinematográficas. Simultaneamente ao aparecimento desse organismo ocorre a penetração do 

filme americano nos mercados estrangeiros” (HENNEBELLE, 1978: 31). Certamente não é 

uma coincidência. 

 Por fim, é ainda um marco desse período o aparecimento do cinema sonoro. A 

tecnologia do som já estava disponível para ser utilizada há alguns anos. No entanto, a 

exemplo do que ocorreu também com a cor e demais avanços da técnica, “foi preciso esperar 

pelas crises financeiras” (MORIN, 1997: 170) para implementá-la. 

 
 

Um dos efeitos da introdução do som, se não sua própria motivação, foi o 
restabelecimento da hegemonia de Hollywood no mercado internacional. No 
final da década de 1920, a indústria cinematográfica da Alemanha e da 
Rússia eram esteticamente influentes e assomavam como concorrentes, se 
não pela qualidade de seus filmes, pela capacidade de comercializá-los 
(TURNER, 1997: 23). 

 
 

 Mesmo depois deste período de consolidação (de 1918 a 1930), Hollywood continuou 

utilizando métodos nem sempre louváveis para manter o controle do mercado mundial. Pode-

se citar desde produzir em outros países para baratear os custos e escapar de eventuais 

medidas legislativas protecionistas até a criação da Motion Picture Export Association of 

America (M.P.E.A.A.) em 1946. Sobre esta, Hennebelle afirma: 

 
 

O tipo particular de “sindicato” que reúne quase todas as companhias 
americanas de distribuição apresenta três características interessantes: 
depende diretamente da Casa Branca por meio de seus dirigentes, sendo que 
todos foram colaboradores próximos do presidente. É beneficiado por uma 
isenção do Sherman Anti-Trust Act de 1890, devido ao qual as atividades 
econômicas dos trustes no estrangeiro escapam aos controles da 
“descartelização” tentada, sem sucesso, no domínio do cinema americano, 
depois da guerra. A M.P.E.A.A. é, por fim, o único setor da economia dos 
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Estados Unidos a tratar diretamente com governos estrangeiros. Foi portanto 
chamada com justiça de “Ministério do Exterior” ou “Pequeno 
Departamento de Estado” da M.P.E.A.A. (1978: 32). 
 
 

 O que as hegemonias (primeiramente francesas e italianas e depois estadunidenses) de 

distribuição e ocupação das telas conseguiram, além de um imenso poder, foi estabelecer um 

modo predominante de como fazer cinema, não menos ideológico. Estamos nos referindo aqui 

a uma forma de organização da produção muito assemelhada àquela da fábrica e a estruturas 

narrativas características de um período histórico determinado: a ascensão da burguesia. 

 Quando se olha para o cinema dos primeiros tempos, tanto por já sabermos o final da 

história como pela falta de fontes (ou seja, os filmes), temos a tendência a achar que a técnica 

de captar e projetar imagens e posteriormente sons ‘evoluiu’ ‘naturalmente’ até os códigos 

que conhecemos e aos quais estamos acostumados hoje. 

 As poucas obras da época que restam, entretanto, mostram que o caminho até a 

consolidação do que se conhece contemporaneamente como clássico-narrativo (histórias com 

início, meio e fim bem definidos e cuja montagem se estrutura em relação de causa e efeito) 

foi tortuoso. Não tortuoso no sentido de desastroso, desqualificando aquela produção, e sim 

marcando que a trajetória teve várias ramificações, e o cinema clássico-narrativo foi apenas 

uma delas. 

 Os filmes desde o surgimento do cinema até meados da primeira década do século XX 

estiveram muito mais próximos do vaudeville que dos formatos contemporâneos. Para 

qualificá-los, Gunning forjou o termo ‘cinema de atrações’. 

 
 

Defino “atração” como aquilo que estimula a curiosidade visual, desperta ou 
cria excitação, espanto ou assombro. É algo em si inusitado, fascinante ou 
poderoso, e que atrai a atenção da audiência... A idéia que desejo passar em 
todos estes anos de trabalho é a de que existe aí um tipo de envolvimento 
muito diferente daquele do espectador com a história que lhe é contada. 
Você olha para algo que é uma atração em si mesmo, não por causa da 
informação que ela oferece sobre um mundo de ficção ou pela informação 
educacional... Existe também a idéia de uma grande intensidade, fora da 
normalidade, de modo que as atrações nos carnavais se referem, de vários 
modos, às montanhas russas ou às rodas-gigantes, que dão essa sensação 
nova e intensa (GUNNING, 1994: 114).12 

 
 

                                                 
12 Pode-se estabelecer alguns paralelos entre o cinema de atrações de Gunning e alguns relatos sobre a recepção 
do filmes do MTST. Muitas vezes a sensação de se ver ou ver o companheiro na tela é tão importante ou mais 
que os fatos narrados.    
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 Ou seja, sempre houve mais do que a orientação clássico-narrativa (e falar de 

orientação não significa dizer que todas as obras que a seguem são iguais), do que Hollywood. 

Mesmo depois que esta se consolidou. As contestações ao estabelecido foram muitas em 

diversos lugares do globo. Sendo impossível mencionar todas, serão citadas algumas apenas a 

título de ilustração. 

 O cinema soviético dos anos 20 é, nesse sentido, um marco. Foi o primeiro movimento 

organizado e de projeção internacional a se posicionar diametralmente contra o modelo 

hegemônico de então. Cineastas como Dziga Vertov, Serguei Eisentein e Pudovkin, apesar de 

suas diferenças, fizeram de seus filmes obras duplamente revolucionárias (pró-revolução de 

1917 e inovadoras) rechaçando Hollywood e “suas opções individualistas (o personagem 

principal, a estrela), seus objetivos puramente espetaculares e comerciais, [e] seu modo de 

narrativa alienante” (VANOYE & GOLIOT-LÉTÉ: 2006: 28-29). 

 Ainda nos anos vinte surgiu uma série de outras vanguardas, principalmente na 

Europa. O impressionismo francês com sua desobrigação de contar histórias e sua proposta de 

ser música dos olhos, o dadaísmo e o surrealismo (também bastante fortes nesse país) com 

suas rupturas, onirismos, provocações e lógicas de organização diversas, e o expressionismo 

alemão, com seu universo de alucinações e de exacerbação das formas, cidades labirínticas e 

estranhas criaturas. 

 Após 1945, na Itália, despontaria outra escola questionadora do esquema 

hollywoodiano. O neo-realismo italiano se tornou bastante conhecido pela utilização 

recorrente de externas e de não-atores, pela tentativa de mostrar o mundo como ele era ‘na 

verdade’ (e a verdade de um país derrotado na 2º Guerra Mundial não podia ser outra coisa 

senão desoladora), pela descrição da sociedade em detrimento da narrativa e por uma estética 

mais ‘próxima’ a do documentário – nos limites em que tal distinção pode ser feita. 

 Entretanto, mesmo que todas tenham se voltado contra Hollywood, há grandes 

diferenças entre elas. Poder-se-ia afirmar que, com exceção do cinema soviético dos anos 20, 

as demais vanguardas ainda seriam classificadas como Segundo Cine. Ou seja, sua atuação é 

muito mais no nível da política da produção do audiovisual que do audiovisual como política. 

Aprofundemo-nos um pouco mais na tipologia do cinema proposta pelos argentinos do Grupo 

Cine Liberación, pois ela será bastante útil desse momento em diante.    

 Para este grupo, entende-se por Primer Cine praticamente toda a produção existente, 

especialmente aquela que se pretenda comercial. Conforme já foi visto, a partir das primeiras 

décadas de desenvolvimento do cinema os Estados Unidos (e, em especial, um pólo dentro 

deste) impuseram seus padrões para o mundo. E eles, com as devidas atualizações e 
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reciclagens, são seguidos até hoje (o caso do cinema talvez seja um dos mais claros de 

imperialismo cultural). Por conhecer bem tal situação, Cine Liberación afirmava: “uma 

cinematografia, assim como uma cultura, não é nacional apenas por estar situada em 

determinados marcos geográficos, e sim quando responde às necessidades particulares de 

libertação e desenvolvimento de cada povo13” (1969, em internet). Um retorno do problema 

do imperialismo. 

 Segundo Cine é aquele que surge como a primeira tentativa de produzir de forma 

alternativa ao Primer. É o cinema que procura fugir dos modelos e temáticas já estabelecidos 

para que possa se expressar com mais liberdade. É o ficou mundialmente conhecido como 

cinema de autor ou Nuevo Cine. Tais filmes encontram possibilidade de serem vistos 

principalmente em cineclubes e salas de arte, e agradam imensamente a determinados setores 

da crítica cinematográfica e a alguns tipos de espectadores. 

 O Tercer Cine, por fim, é uma conseqüência para realizadores que persistem em 

manter-se à parte do Primer Cine. 

 
 

Que outra possibilidade de desenvolvimento há para o Segundo Cinema se 
não realizar, sem deixar de aproveitar todos os resquícios que ainda 
oferecem os sistemas, uma obra cada vez mais indigesta para as classes 
dominantes, cada vez mais explicitamente elaborada para combatê-las? Qual 
alternativa se não um salto ao Terceiro Cinema, síntese das melhores 
experiências deixadas pelo Segundo?14 (CINE LIBERACIÓN, 1969, na 
internet). 

 
  
 Ainda para cineastas como os de Cine Liberación, que já iniciaram com uma produção 

inserida no Tercer Cine, a afirmação acima está correta. Afinal, muitos filmes do Segundo 

Cine fizeram parte da formação cinematográfica de todos, quando estes não estiveram em 

contato direto com alguns de seus principais expoentes à época. Aqui a proximidade com a 

Brigada de Guerrilha Cultural é evidente. Ela também começa realizando uma produção que 

pode ser considerada Tercer Cine, e ao mesmo tempo assume – seus militantes, em entrevista 

– como algumas de suas referências principais obras do Segundo. 

                                                 
13 “Una cinematografía, al igual que una cultura, no es nacional por el solo hecho de estar planteada dentro de 
determinados marcos geográficos, sino cuando responde a las necesidades particulares de liberación y desarrollo 
de cada pueblo”. 
14 “¿Qué otra posibilidad de desarrollo existe para aquella tentativa del Segundo Cine que no sea la de acometer, 
sin dejar de aprovechar todos los resquicios que aún ofrezcan en sistemas, una obra cada vez más indigerible por 
las clases dominantes, cada vez más explícitamente elaboradas para combatirlas? ¿Qué otra alternativa que el 
salto a un Tercer Cine, síntesis de las mejores experiencias dejadas por el Segundo Cine?” 
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 Sinteticamente, conforme exige o formato manifesto, os realizadores do grupo 

definiram: 

  
 

Terceiro Cinema é, para nós, aquele que reconhece nessa luta a mais 
gigantesca manifestação cultural, cientifica e artística do nosso tempo, a 
grande possibilidade de construir a partir de cada povo uma personalidade 
liberada: a descolonização da cultura. A cultura de um país neocolonizado, 
como seu cinema, não passam de expressões de uma dependência global que 
gera modelos e valores nascidos das necessidades da expansão imperialista15 
(CINE LIBERACIÓN, 1969, na internet). 
 
 

  Seguramente é necessário olhar para a teorização considerando o momento histórico 

no qual foi feita. Algumas atualizações se fazem necessárias. A primeira delas diz respeito à 

segurança transmitida nas propostas do grupo. Os cineastas de hoje se deparam com uma 

realidade repleta de incertezas e marcada pelos imensos fracassos das apostas da esquerda e 

das grandes teorias de então. Por conseguinte, não é de se admirar que seu tom (mas não sua 

crença na possibilidade de profundas mudanças sociais) por vezes soe diferente. 

Outro ponto importante é a paulatina perda de espaço do cinema para a televisão. O 

que quer dizer que entrou em cena mais um forte adversário contra o qual se tem que lutar. E, 

por fim, com a popularização do vídeo, se incrementa a possibilidade de não-cineastas 

começarem a utilizar o audiovisual como política.  

Essa mudança de perfil, aparentemente irrelevante, não deve ser desconsiderada, 

principalmente no que diz respeito à linguagem cinematográfica, já que a imensa maioria 

deles terá seu olhar formado pelas imagens hegemônicas. O tema é polêmico, contudo haverá 

outros momentos nessa dissertação mais oportunos para aprofundá-lo. Por ora, o importante é 

salientar que, apesar das ressalvas, a classificação proposta pelo Grupo Cine Liberación ainda 

é operacional.   

Com base no recém dito, pode-se retomar a afirmação que, das vanguardas citadas 

acima, apenas o cinema soviético pertenceria ao Tercer Cine. E não por acaso ele será 

reivindicada pelos cineastas os quais se identificam com este tipo de produção. 

 
 

Foi com o cinema soviético que se consolidou uma nova forma de encarar a 
arte cinematográfica... “arte coletiva por excelência, destinada às massas”... 

                                                 
15 “Tercer Cine es para nosotros aquel que reconoce en esa lucha la más gigantesca manifestación cultural, 
científica y artística de nuestro tiempo, la gran posibilidad de construir desde cada pueblo una personalidad 
liberada: la descolonización de la cultura. La cultura de un país neocolonizado, al igual que el cine, son solo 
expresiones de una dependencia global generadora de modelos y valores nacidos de las necesidades de la 
expansión imperialista”. 
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Arte coletiva porque conjugava a experiência de diferentes individualidades 
e se nutria da prática de outras artes em função de uma nova arte, uma arte 
especificamente distinta, do qual se tomava consciência definitivamente. 
Destinado às massas – e por isso, popular – porque expressava os interesses, 
as aspirações e os valores dos grandes setores do povo que nesse momento 
faziam a história avançar (ALEA, 1984: 28)16. 
 
 

 A fim de definir melhor sobre qual tipo de produções audiovisuais esta dissertação 

concentrar-se-á, todavia, é mister o acréscimo de outra segmentação. Não basta que o cinema 

seja visto como um meio para se fazer política. Até porque “ninguém hoje pode negar que 

todo cinema é político, contudo há um tipo de cinema que além de político é militante: aquele 

que explicita seus objetivos de contra-informação, mudança social e tomada de consciência17” 

(PUENTE & RUSSO, 2007: 13). 

 A citação acima, embora elucide alguns aspectos importantes das obras das quais se 

está falando, ainda é pouco esclarecedora em termos conceituais. Em produção monográfica 

anterior (TEDESCO, 2006), deparei-me com a mesma dificuldade de encontrar uma definição 

satisfatória, o que acabou acarretando a construção de uma própria. Por sua generalidade e 

abrangência, avalia-se que esta possa ser aplicada ao objeto deste estudo (a produção 

audiovisual do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto).  

 Cinema militante é uma das diversas formas que pode assumir o cinema político – por 

apresentar características bem peculiares e definidas permite que seja considerado um gênero. 

A primeira delas é a orientação do cinematográfico pelo político. O que absolutamente não 

significa convencionalismo, tampouco falta de criatividade. Apenas quer dizer que linguagem 

e conteúdo estão a serviço de uma luta por mudanças sociais. 

Tão importante quanto este primeiro aspecto é o circuito exibidor pelo qual são 

difundidas as obras: partidos, igrejas, associações..., qualquer local que esteja aberto à 

discussão política. Principalmente por isso, e não pelas perseguições que muitas vezes sofrem, 

os cineastas militantes não vêem as salas de cinema como um grande objetivo. Seu 

destinatário geralmente não está lá, e sim se mobilizando e participando de ofensivas e 

resistências. 

Há ainda outro ponto fundamental para distinguir tal produção das demais: o conteúdo 

apresentado. A luta por alterar substancialmente as bases estruturais da sociedade está sempre 

presente, nas suas mais diversas manifestações (filma-se desde greves e piquetes até grafites e 

                                                 
16 É interessante ressaltar que o autor desta citação, o cubano Alea, é uma influência muito forte no começo da 
Brigada (ver subcapítulo I.3). 
17 “Nadie puede negar hoy que todo cine es político, pero hay un tipo de cine que además de político es 
militante: aquel que hace explícito sus objetivos de contrainformación, cambio social y toma de conciencia”. 
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outros tipos de arte). Cinema militante é aquele que sempre se volta contra o hegemônico, o já 

estabelecido como regra. 

Com tantas especificações pode parecer que há uma fórmula pré-determinada a ser 

seguida pelos realizadores ou coletivos que elejam este tipo de filme. E esta não existe. O que 

se verifica, no entanto, é que mesmo começando em distintos países e momentos históricos, 

algumas vezes sem conhecer nenhum outro caso parecido com o seu, as atividades 

audiovisuais militantes acabam seguindo princípios básicos muito parecidos, a fim de se 

tornarem realmente efetivas (o que não necessariamente quer dizer que o resultado exibido 

nas telas seja semelhante).  

Complemento a proposta apresentada com uma fala de de la Puente & Russo: “o 

cinema militante é considerado por Getino como uma categoria interna do Terceiro Cinma, 

uma das tantas opções para este se materializar18” (2007: 22). 

  
 

A luta de classes se manifesta de várias maneiras: com a ação armada, a 
colaboração, o protesto, a greve, a ocupação de uma fábrica [e de terras!], a 
sabotagem da produção, a guerrilha popular urbana e camponesa, a 
organização clandestina do povo (segundo as circunstâncias e países). Mas, 
de toda maneira, também através de outros meios: a rádio clandestina, o 
mural, o teatro e as canções19 (BALDELLI, 1971: 173). 

  
 
 E, obviamente, também através do cinema. Quando instrumento para fazer política, 

para a luta de classes, “o filme é um disparador20” (Carli, em entrevista concedida à DE LA 

PUENTE & RUSSO, 2007: 65). “O cinema reclamão, chorão e paternal do começo passou a 

ser um cinema ofensivo, combatente e capaz de acertar golpes contundentes no inimigo21” 

(SANJINÉS, 1979: 16). 

  Claro que a possibilidade de despender esses golpes – e de acertá-los – varia de uma 

sociedade à outra. No tempo e no espaço. Se nas décadas de 1960 e 1970, quando o cinema 

militante se intensificou tanto teórica como praticamente na América Latina, havia certa 

                                                 
18 “El cine militante es considerado por Getino como una categoría interna del Tercer Cine, una de las tantas 
opciones en las que éste puede plasmarse”. 
19 “La lucha de clases se manifiesta de varias maneras: con la acción armada, la colaboración, el mitin, la huelga, 
la ocupación de la fábrica [ e de terras!], el sabotaje de la producción, la guerrillha popular urbana y campesina, 
la organización clandestina del pueblo (según las distintas circunstancias y países), pero, de todos modos, 
también con otros medios: la radio clandestina, los transistores, la fotografía, el cartel mural, el ciclostil, la 
acción teatral y las canciones”. 
20 “El film es un disparador”. 
21 “El cine quejumbroso, llorón y paternal del comienzo pasó a ser un cine ofensivo, combatiente y capaz de 
asertar golpes contundentes al enemigo”. 
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expectativa de fazer este tipo de produção para as massas, hoje ocorre algo diferente, muito 

bem captado por Alea no início da transição de um momento a outro: 

 
 

Outro fenômeno que se inscreve nessa busca de um cinema revolucionário é 
o do cinema dito “paralelo”, “marginal” ou “alternativo”, que surgiu nesses 
últimos anos, graças ao desenvolvimento alcançado pela técnica, a qual 
permite a produção de filmes relativamente baratos, ao alcance de pequenos 
grupos independentes de militantes revolucionários. Trata-se de um cinema 
onde se apresenta abertamente a ideologia revolucionária, um cinema 
político, que deve servir para mobilizar as massas e dirigi-las à revolução. 
Como prática revolucionária este cinema é eficaz, dentro dos estreitos 
limites em que opera. Mas não pode chegar às grandes massas, não só por 
obstáculos de origem política que encontra no aparelho de distribuição e 
exibição, mas também por razões de sua própria realização. As massas 
continuam preferindo os produtos mais acabados que lhes são oferecidos 
pela grande indústria do espetáculo (ALEA, 1984: 30). 

 
 

 Este comentário de Tomás Gutierrez Alea é fundamental por dois aspectos que o autor 

destaca. O primeiro, a questão da distribuição e exibição das obras militantes, será 

aprofundado imediatamente no subcapítulo I.2. O segundo, a afinidade do público em geral 

(inclusive dos destinatários do cinema militante) com Hollywood, far-se-á presente em 

diversos momentos dessa dissertação. 

 Entretanto, há ainda um terceiro que caracteriza esta nova produção militante, mais 

contemporânea e facilitada pela técnica, o qual não foi mencionado. E é fundamental que o 

seja por sintetizar o caso do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Muitos grupos ou 

realizadores não estão interessados em ser massivos, menos ainda em chegar até as salas de 

cinema. As razões disso passam, a partir desse momento, a serem discutidas. 

 

1.2 ESTRATÉGIAS TERRITORIAIS DO AUDIOVISUAL MILITANTE 

 

 Sempre que alguém se interessar em estudar e/ou trabalhar com cinema, aprenderá em 

pouco tempo que este é muito mais que o filme que vemos nas grandes ou pequenas telas. Ele 

é o famoso tripé que está por trás de qualquer audiovisual: produção, distribuição e exibição. 

E não à toa esta feliz metáfora é amplamente repetida; de fato, qualquer falha em algumas das 

‘pernas’ e tudo ‘cai por terra’. 

 Não basta que um filme seja considerado bom para que esteja garantido seu sucesso 

(independente do tipo de produção a qual estejamos nos referindo e do que se entenda pelos 

vocábulos ‘bom’ e ‘sucesso’). Sem dúvida a produção é uma importante etapa do audiovisual, 
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mas a crítica, a experiência do espectador e mesmo os estudos de cinema concederam-lhe uma 

centralidade que não é o que se verifica na prática. 

 
 

Hoje em dia, as grandes companhias de Hollywood perderam a relativa 
autonomia que possuíam algumas décadas atrás e se tornaram engrenagens de 
poderosas corporações, cujos outros produtos atenuam os prejuízos de muitas 
produções ou contribuem para a obtenção de lucros. Quando elas sobrevivem 
e se afirmam na competição internacional, não é tanto pela facilidade com a 
qual podem amortizar seus investimentos, e sim porque fazem parte de 
conglomerados de distribuição e exibição, ou seja, da comercialização 
audiovisual, fonte mais segura e rentável, no momento, que a simples 
produção de filmes22 (GETINO, 2007: 51). 

 
 
 Se esta é a realidade de Hollywood, o principal pólo produtor de filmes do mundo, é 

de se imaginar o que acontece nos demais países. A tabela abaixo, elaborada por mim a partir 

de uma outra produzida por Getino (2007: 77), ex-cineasta do Grupo Cine Liberación e o 

grande estudioso (praticamente um dos únicos) do mercado audiovisual latino-americano 

contemporâneo, é esclarecedora: 

 

 ARG BRASIL CHILE COLÔMBIA MEX PERU VEN 

Filmes locais 
produzidos 

41 42 14 8 53 4 3 

Total de 
estréias 

245 255 192 190 285 175 190 

Estréias de 
filmes locais 

65 40 14 7 25 4 4 

Total de 
espectadores 

(milhões 
US$) 

38 90 10 12 162 13 18 

Espectadores 
dos filmes 

locais 
(milhões 

4 11,3 0,4 1,4 8 6 1,1 

                                                 
22 “En la actualidad, las grandes compañías hollywoodenses han perdido la relativa autonomía que tenían algunas 
décadas atrás y se han convertido en engrenajes de poderosas corporaciones, cuyos otros productos atenúan los 
déficits de muchas producciones o ayudan a la obtención de utilidades. Cuando ellas sobreviven y se afirman en la 
competencia internacional, no es tanto por la facilidad con que pueden amortizar sus inversiones, sino porque 
forman parte de conglomerados de distribución y exhibición, es decir, de la comercialización audiovisual, fuente 
más segura y rentable, por el momento, que la simple producción de películas”. 
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US$) 

Total 
arrecadado 
(milhões 

US$) 

85 282 30 36 550 29 53 

Arrecadação 
dos filmes 

locais 
(milhões 

US$) 

7,8 27 1,4 2,9 23 0,8 3,1 

Dados referentes ao ano de 2005. 

  

 As disparidades regionais ficam patentes quando as informações de cada país são 

colocadas lado a lado. No entanto, para além dessas diferenças, o que efetivamente salta aos 

olhos é a realidade compartilhada por todos: a imensa maioria de filmes estreados de origem 

estrangeira, a grande dificuldade para exibir sua própria produção e o baixo comparecimento 

do público às obras nacionais. Por estes elementos, acreditamos que o quadro na América 

Latina seja passível de uma generalização, com a ressalva de que não é homogêneo. 

 Quando se trata do cinema comercial, ou seja, realizado prioritariamente para ser 

exibido mediante pagamento de ingressos (caso das salas), aluguel (como nos videoclubes) ou 

compra de direitos (televisão), a atuação dos técnicos e Estados, quando estes se interessam 

em intervir na situação, confirma a tendência acima mencionada e se concentra na esfera da 

produção. São os editais, as leis de incentivo fiscal, os adiantamentos de bilheteria, etc. Em 

termos de distribuição e exibição são raríssimas as iniciativas – como o estabelecimento de 

cotas de tela e criação de um conjunto próprio de salas – e, quando elas existem, não são 

capazes de influenciar de modo significativo o panorama no qual se inserem. 

 Já no que tange o audiovisual militante a situação é outra. Por um lado, tem-se uma 

obstrução adicional à encontrada pelos filmes nacionais recém citados devido a uma censura 

de caráter tecnológico (embora a maioria utilize câmeras digitais, elas estão longe da 

definição obtida com as profissionais), de linguagem (diversas vezes demasiadamente 

próximas a do jornalismo, outras, muito ‘inovadoras’), comercial (argumenta-se que têm 

pouco apelo junto ao grande público) e, acima de todos estes elementos, ideológico. Os 

circuitos exibidores na América Latina estão nas mãos de redes de multiplex norte-americanas 

e australianas, e se destinam em sua grande maioria a exibir filmes de Hollywood. Seria 
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estranho que de bom grado veiculassem obras que tem por objetivo principal combater o 

capitalismo e oferecer uma contra-informação que se opõe à hegemônica. 

 Para a produção militante não é possível estabelecer um quadro como o apresentado 

acima. Não há festivais nem entidades específicas para este gênero. Tampouco algum 

fiscalizador ou unidade de controle (ingressos, por exemplo). Além disso, com a 

popularização do vídeo digital, este tipo de cinema se tornou potencialmente acessível para 

quase todo mundo. O que dificulta ainda mais qualquer tentativa de panorama. 

 Ao mesmo tempo, a relação deste tipo de cinema com a exibição é de natureza 

diferente do comercial, o que implica em reações diferentes ao problema.  

 
 
O elemento decisivo não é o fato de que certos cineastas tenham feito La 
hora de los hornos, Terra em Transe, Os fuzis, Yawar Mallku, etc. Mas sim 
que, por exemplo, o grupo de “cinema novo23” no Brasil, o grupo “Cine 
Liberación”, na Argentina, o grupo de Sanjinés, na Bolívia, consigam fazer 
com que seus filmes circulem em uma estrutura clandestina ou alternativa 
que seja capaz de chegar às massas populares em atividades políticas que 
funcionem como esclarecimento ideológico e propostas para ação24 
(BALDELLI, 1971: 180).25    

 
 
 Uma maneira encontrada pelos realizadores e exibidores militantes para contornar seus 

mercados invadidos é procurar e/ou constituir circuitos alternativos. Mas é preciso estar atento 

para enganos que tal afirmação pode induzir: isto não significa dizer que o cinema militante 

trabalhe com circuitos alternativos simplesmente porque não encontra espaço no circuito 

‘tradicional’. Se recordarmos que o grande objetivo dessa produção é atuar ativamente na luta 

de classes, veremos o quanto isso seria contraditório.  

 A razão primeira pela qual se conformam os tais outros circuitos é o fato deles 

atenderem aos seus objetivos estratégicos, que são muito mais amplos que encontrar uma 

alternativa ao mercado exibidor fechado, embora nada impeça que passe por este tópico. 

  
 

                                                 
23 É preciso fazer uma ressalva a esta citação, já que seu autor mistura coisas bastante diferentes nela. O Cinema 
Novo brasileiro nunca foi um grupo como Cine Liberación ou Ukamau. Tampouco tinha como objetivo principal 
redes de distribuição clandestinas ou alternativas. Sua produção se destinava às salas de cinema.  
24 “El elemento decisivo no está en el hecho de que ciertos cineastas hayan rodado el film La hora de los hornos, 
Terra em Transe, Os fuzis, Yawar Mallku, etc., sino en que, por ejemplo, el grupo de ‘cinema novo’ en Brasil, el 
grupo de ‘Cine Liberación’ en Argentina, el grupo de Sanjinés en Bolivia logren hacer circular los films en una 
estructura clandestina o alternativa que consigue llegar a las masas populares según actos políticos que actúan 
como aclaraciones ideológicas y propuestas para la acción”. 
25 A concordância com tal autor ajuda a esclarecer a opção de recorte dessa dissertação, que se baseia, antes de 
tudo, em uma estratégia territorial do movimento. 
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As práticas de exibição [empreendidas pelos realizadores militantes] se 
constituem como alternativas à comercial mediante a formação de redes 
solidárias e horizontais de difusão e recepção de seus produtos audiovisuais. 
Em geral, o primeiro lugar de projeção é onde as imagens foram gravadas, e 
os atores dos filmes são os primeiros espectadores26 (DE LA PUENTE & 
RUSSO, 2007: 42). 
 
 

 Em vários casos, a prática descrita é ainda mais avançada. Os protagonistas-

espectadores do audiovisual são também seus primeiros críticos. E as observações, nem 

sempre positivas, podem inclusive levar a embates que significarão a ruptura entre cineastas e 

movimento social, como foi o caso do Grupo Alavío e MTD Solano depois da realização de 

El Rostro de la Dignidad: Memoria del MTD de Solano (2002).  

 Há ainda ocasiões em que os filmes são produzidos por um grupo do próprio 

movimento social, voltados, em geral, prioritariamente para o consumo interno. Aí se 

enquadra o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (e outros, como Barrios de Pie – 

Argentina). Tal atitude complexifica ainda mais a relação cinema militante X circuitos 

comerciais que estamos discutindo, já que simplesmente não se pensa nisso.       

 Percebe-se, portanto, que a resposta ao questionamento “como devem ser as relações 

entre os realizadores de audiovisual militante e o circuito exibidor ‘tradicional’ (se é que elas 

devem existir)?” é controversa. Influencia, em primeiro lugar, a orientação política do 

diretor/grupo realizador. Mas também depende de que sala de cinema se está falando (afinal, 

há cinemas de shopping, salas em centros culturais, cinemas que procuram manter uma 

programação que fuja dos clássicos blockbusters), de como se analisa a conjuntura, dos 

objetivos de cada um, etc. A fim de ilustrar a questão com exemplos, menciono como ela se 

apresenta na ‘cena’ audiovisual militante argentina contemporânea, sem dúvida a mais ativa 

em termos teóricos e práticos hoje. 

 Grupo Alavío, atuante há 15 anos, é o que sustenta a posição mais radical ao comentar 

o tema: 

 
 

Não estrear comercialmente é um critério nosso. Tentamos produzir material 
simbólico que não seja mercadoria. Por isso negamos os circuitos 
comerciais. Por que o meio condiciona as mensagens. Se um filme estréia 
em um cinema que cobra entrada, e tu lembras que os companheiros são, por 
exemplo, os desempregados, é uma contradição muito forte, por mais que 
sempre haja necessidade de juntar algum dinheiro para fazer uma nova 

                                                 
26 “Las práticas de exhibición se constituyen como alternativas a la comercial, mediante la formación de redes 
solidarias y horizontales de difusión y de recepción de sus productos audiovisuales. En general, el primer lugar 
de proyección es el mismo en el que se registran las imágenes, y los actores de sus películas son los primeros 
espectadores”. 
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obra27 (Fabián, em entrevista concedida a DE LA PUENTE & RUSSO, 
2007: 130-1). 

 
 
 Concorde-se ou não com tal postura, é preciso ressaltar que ela é extremamente 

coerente com a trajetória do coletivo. Seus focos sempre foram a realização e a exibição, e em 

grandes quantidades. O número de audiovisuais que já produziram é impreciso, porém com 

certeza supera uma centena. E as atividades exibidoras realizadas ultrapassam – e muito – esta 

marca. As cifras se tornam ainda mais impressionantes quando se considera que eles 

descartam não só qualquer esforço de contato com os circuitos tradicionais como também 

rechaçam eventuais auxílios do Estado. 

 
 

Quase toda a produção audiovisual na Argentina contemporânea tem esse 
destino: se valorizar no mercado, entrar em cartaz, cobrar entrada... Ou ser 
parte de outro processo, porque às vezes a questão nem é estrear no cinema, 
mas sim a recuperação industrial no INCAA [Instituto Nacional de Cinema e 
Artes Audiovisuais] ou o crédito de Sundance, ou o subsídio que for. E aí 
este produto também é mercadoria, para além dos valores de qualquer tipo – 
estéticos ou políticos – que possa ter. Cuidamos para que este não seja o 
caminho, a trajetória de nossos filmes28 (Fabián apud SERVEDIO & 
TORRES, 2004: 10). 

 
 
 As idéias de Alavío sobre o tema não são em geral compartilhadas pelos demais 

grupos. Emiliano, do grupo Primero de Mayo, comenta sobre uma de suas obras em entrevista 

concedida a de la Puente & Russo: 

 
 

Quando terminamos nosso filme, sentíamos que, naquele momento, ela não 
despertaria interesse, e de repente surge o Ciclo de Cinema Piquetero. Lá ele 
foi bem recebido, gerou bons comentários, agradou a muita gente. Em 
seguida veio a queda de Fernando De la Rúa. A obra começou a ser exibida 
em centros culturais, assembléias de bairro, bibliotecas, sedes de partidos 
políticos, escolas. Também participou de festivais internacionais, até que 
chegou um momento em que pensamos se seria factível que tivesse uma 
estréia comercial. Acreditamos que merecia, que tínhamos feito algo que 
estava relacionado com o cinema, e tínhamos muita vontade de que as 

                                                 
27 “No estrenamos comercialmente como criterio. Intentamos producir material simbólico que no sea mercancía. 
Por eso existe la negativa a circuitos comerciales. Porque el medio condiciona a los contenidos. Si una película 
se estrena en un cine que cobra la entrada, y vos pensaste que los compañeros son, por ejemplo, los desocupados, 
es una contradicción muy fuerte, por más necesidad que haya de juntar algo de guita para hacer otra película”. 
28 “Casi el total de la producción audiovisual en Argentina tiene ese destino: valorizarse en el mercado; crearse 
un cine y cobrar una entrada... O ser parte de otro proceso, porque a veces ni siquiera el negocio es que se 
estrene en el cine, sino, la recuperación industrial en el INCAA o el crédito de Sundance, o el subsidio de lo que 
sea. Y ahí también, ese producto es una mercancía, más allá de que tenga valores de cualquier tipo, estéticos o 
políticos, puede haber.  Pero tomamos la medida de que no sea ese el camino, el recorrido de nuestras películas”. 
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pessoas vissem. Foi possível estrear no Cine Cosmos, e nós fizemos tudo: 
chamamos a imprensa, mandamos divulgação, fizemos publicidade, e até 
gastamos dinheiro para imprimir cartazes e sair colando29 (2007: 133-4). 
 
 

 O referido Ciclo de Cine Piquetero foi organizado pelo Grupo de Cine Insurgente em 

2001 e reuniu pela primeira vez para serem exibidas juntas e em uma sala de cinema as obras 

mais expressivas do audiovisual militante que estava sendo realizado no país desde a 

reativação do gênero, no início dos anos 1990. Somente por essa iniciativa é possível deduzir 

que este outro grupo também se afasta de Alavío, hipótese que pode ser confirmada por quem 

se aprofunda no estudo de sua história. Grupo de Cine Insurgente estreou Diablo, Familia y 

Propiedad (1999) também no Cine Cosmos. 

 Estrear no circuito tradicional já foi importante para o Grupo de Boedo Films, que, 

junto com Alavío, é a organização de audiovisual militante mais antiga dessa nova ‘leva’ 

argentina, e conseguiu exibir seu filme realizado em 35 mm (Fantasmas de la Patagonia, 

1996) para o grande público. 

 Contudo, depois de alguns anos de atuação, a perspectiva mudou. Principalmente 

depois de constatado que o ‘grande público’ das salas de cinema não era tão grande assim.  

 
 

O objetivo não era projetar nas salas posto que, como produto da crise, o 
custo da entrada se constituía em uma espécie de censura econômica para a 
maioria das classes sociais, sumidas na pobreza. As praças, as assembléias 
de bairro, os centros culturais, as bibliotecas, certos sindicatos, as fábricas 
ocupadas, as universidades, as escolas, as estradas se converteram em 
cinema onde eram projetados documentários sobre nossa história recente, 
com uma construção ideológica diferente das linhas editoriais dos meios 
massivos30 (REMEDI, 2004, em internet). 

 
 
 A distância entre as pessoas as quais queriam atingir e as que podiam ser encontradas 

nos centros de exibição já eram percebidas nos anos 1970 por Jorge Sanjinés, ícone do cinema 
                                                 
29 “Cuando terminamos la película, sentíamos que no era el momento en que podía llegar a tener un interés, y de 
pronto surge el Ciclo de Cine Piquetero. Ahí fue bien recibida, tuvo buenos comentarios, le gustó a mucha gente. 
A partir de ahí fue el colapso de Fernando De la Rúa. La película empezó a pasarse por centros culturales, 
asambleas barriales, bibliotecas, locales de partidos políticos, escuelas. También participó en festivales 
internacionales, hasta que llegó un momento en que pensamos si era factible que tuviera un estreno comercial. 
Creíamos que lo merecía, que habíamos hecho algo que estaba relacionado con el cine, y teníamos muchas ganas 
de que la gente la viera. Pudimos conseguir el estreno en el Cine Cosmos, todo a pulmón, convocando a la 
prensa, mandando gacetillas, haciendo la publicidad, y hasta poniendo la plata para imprimir los afiches y salir a 
pegarlos”. 
30 “No era el objetivo proyectar en salas puesto que, producto de la crisis, el costo de la entrada ejercía una 
especie de censura económica para la mayoría de las capas sociales sumidas en la pobreza. Las plazas, las 
asambleas barriales, los centros culturales, las bibliotecas, ciertos sindicatos, las fábricas ocupadas, las 
universidades, las escuelas, las rutas, se convirtieron en cines donde se proyectan documentales de nuestra 
historia reciente, con una construcción ideológica diferente a las líneas editoriales de los medios masivos”. 
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militante boliviano: “Os operários quase não vão ao cinema e os camponeses, por razões 

óbvias, estão praticamente ausentes das salas31” (1979: 84). O processo que ele diagnosticava, 

entretanto, só se agravou. 

 
 

Os grandes circuitos e as mais importantes distribuidoras internacionais 
redefiniram seus negócios aplicando uma estratégia comercial bastante efetiva. 
Ela se baseia em medir a rentabilidade de um produto fílmico não tanto pelo 
número de entradas vendidas, mas sim pelo volume líquido de suas 
arrecadações. Foi por isso que se decidiu concentrar o consumo em setores de 
médio ou alto poder aquisitivo, multiplicando o preço da entrada e repetindo 
nesse campo a mesma política de exclusão que é comum em outras áreas da 
vida de nossos povos32 (GETINO, 2007: 84).33 

 
 

 Percebe-se, portanto, que, para além da questão das salas de cinema, o fundamental 

para realizadores e exibidores militantes é a circulação das obras. E se dividimos estes agentes 

em duas categorias – que, com certeza, muitas vezes se confundem – é para evitar leituras 

apressadas que se concentram apenas na produção, ou em uma variação disso: deter a atenção 

apenas nos realizadores. 

 Claro que boa parte dos exibidores do passado e do presente exerce essa função 

simultaneamente a de produtor de conteúdo. “A difusão dos filmes revolucionários constitui o 

problema principal e lança questionamentos para os quais as respostas precisam ser dadas 

urgentemente... O trabalho de um cineasta revolucionário no está concluído com o fim do 

filme e os problemas da difusão são os problemas da realização”34 (SANJINÉS, 1979: 66).35 

                                                 
31 “La clase obrera casi no asiste al cine y los campesinos por razones obvias, están prácticamente ausentes de las 
salas”. 
32 “Los grandes circuitos y las mayores distribuidoras internacionales redefinieron su negocio aplicando una 
estrategia comercial sumamente efectiva. Ella se basa en el concepto de medir la rentabilidad de un producto 
fílmico no tanto por el número de entradas vendidas, sino por el volumen neto de sus recaudaciones. Fue así que se 
eligió concentrar el consumo en sectores sociales de mediano o alto poder adquisitivo, multiplicando el precio de la 
taquilla y repitiendo en este campo la misma política de exclusión social que es común en otras áreas de la vida de 
nuestros pueblos”. 
33 O MTST, ao invés de cogitar ir até as salas de cinema, vê as oportunidades de chegar onde elas não estão. 
“Bom, e junto a isso tem essa questão também das projeções. Nos acampamentos e nas comunidades, que é uma 
coisa que o MST já faz há anos, que é chegar numa comunidade, pum, cine-favela. Passar, sei lá, Mazzaropi, 
Chaplin, O Auto da Compadecida... E começa a se formar um público, começa a se formar uma relação, com as 
pessoas da comunidade, e ‘ah, mas ó, também tem aqui o movimento, ó. Sabe, a gente vem do movimento, ó o 
que é que é o movimento. Olha só a idéia, a organização, Periferia Ativa’. A gente também tá botando muita 
ficha nessa questão da projeção, de criar espaços. Porque é isso, cinema não existe na periferia, não existe” 
(MARCO, 2007, em entrevista). 
34 “La difusión de los filmes revolucionarios constituye un problema principal y plantea interrogantes de urgente 
solución... La labor de un cineasta revolucionario no concluye con la terminación de la obra y que los problemas 
de la difusión son los problemas de la realización”. 
35 E não é a toa que a Brigada de Guerrilha Cultural se preocupa com ambas. Simultaneamente, como atestam 
obras que só foram realizadas para serem exibidas em uma determinada ocasião. 
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 Mas há também aqueles que se dedicam apenas àquela que é considerada a última 

etapa do processo. O caso do Uruguai, país com baixíssimo volume de produção de filmes, é 

exemplar.  

 
 

Na medida em que a crise se agravava na “Suíça da América” e a violência 
política se expandia, desenvolveu-se tentativas de articular a atividade 
cinematográfica com o movimento revolucionário, que começaram com 
projeções de filmes estrangeiros e culminaram com a produção local e a 
distribuição em circuitos alternativos organizados pela Cinemateca do 
Terceiro Mundo36 (TAL, 2003: 2). 
 
 

 O autor ainda acrescenta esta explicação para o fenômeno da difusão das imagens e 

sons militantes no país: 

 
 

As projeções de filmes militantes e políticos em atos de solidariedade e de 
interesse público, os festivais de Marcha e as projeções comerciais de filmes 
políticos responderam a uma demanda cultural produzida pelo aumento da 
mobilização popular no país. O público buscava imagens que refletissem 
suas lutas e com as quais pudesse reconstruir suas identidades37 (TAL, 2003: 
9, sublinhado desta autora). 

    
 
 O que a ênfase dada à distribuição e à exibição demonstra é a centralidade para este 

gênero de estratégias territoriais. Uma obra desacompanhada delas não pode, pela definição 

apresentada, ser considerada militante, independente de seu conteúdo. Claro que este é um 

condicionante teórico e não uma fórmula, variando a cada caso a forma de executá-lo.  

 Esta exigência se deve ao fato de que uma obra militante é mais que um filme, é um 

Film-Acto. Mais uma vez um conceito desenvolvido pelo Grupo Cine Liberación será útil 

para o argumento que se quer desenvolver. Como explica o narrador da segunda parte de seu 

primeiro filme (La hora de los hornos, 1968): 

 
 

Companheiros, esta não é apenas uma exibição de um filme nem tampouco 
um espetáculo. É antes de mais nada um ato, um ato de unidade 

                                                 
36 “A medida que la crisis de ‘la Suiza de América’ se agravaba y la violencia política se expandía, se 
desarrollaron intentos de articular la actividad cinematográfica con el movimiento revolucionario, que 
comenzaron con proyecciones de películas extrajeras y culminaron en la producción local y la distribución en 
circuitos alternativos organizados por la Cinemateca del Tercer Mundo”. 
37 “Las proyecciones de filmes militantes y políticos en actos de solidaridad y de bien público, los festivales de 
Marcha y las proyecciones comerciales de películas políticas respondieron a una demanda cultural producida por 
el alza de la mobilización popular en país, donde el público buscaba imágenes que reflejasen sus luchas y con las 
cuales reconstruir sus identidades”. 
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antiimperialista... O filme é o pretexto para o diálogo, para a busca e o 
encontro de disposições. É um informe que colocamos à disposição de vocês 
para ser debatido depois da projeção38.  

 
 

 Esta obra central da história do cinema militante chegava ao ponto de conter, dentro de 

si mesma, momentos para discussão, indicado por cartelas. “Se considerava que o caráter 

militante desse cinema derivava mais da experiência que ele desencadeava, do ato político 

gerado durante ou depois da projeção, que do próprio conteúdo dos filmes”39 (MESTMAN, 

1999: 10).40 

 Apesar do tempo verbal da frase ser o passado, pode-se garantir que ela ainda continua 

válida no presente. Tanto que é a grande justificativa para colocar o circuito ‘tradicional’ na 

melhor das hipóteses em segundo plano. 

 
 

O filme [Raymundo, 2002] foi exibido em dois circuitos: nos festivais de 
cinema e em lugares alternativos. Então, nos festivais de cinema na Argentina, 
no Festival de Cinema Independente, as pessoas se levantavam, aplaudiam 
muito, escutavam o que propúnhamos. Ou seja, o receberam muito bem. Mas 
não é o espaço para gerar um debate como um fato político imediato. Porque 
este você promove de acordo com o lugar onde projeta, por que e para quem. 
Se o filme é exibido em uma fábrica recuperada em conflito já há uma 
situação na qual o debate vai apontar para isso. Já se é em um festival de 
cinema, depois cada um, individualmente, absorve a obra e a maneja em sua 
vida cotidiana como quiser, mas o debate coletivo geralmente ocorre em outro 
circuito41 (Ardito, em entrevista concedida a DE LA PUENTE & RUSSO, 
2007: 135). 

 
 

 Alguns circuitos de exibição são simplesmente incapazes de atender aos objetivos de 

determinada iniciativa, e, por conseguinte, daqueles que a promovem, como fica claro na fala 

abaixo: 

 

                                                 
38 “ Compañeros, esto no es solo la exhibición de un film ni tampoco un espectáculo, es antes que nada un acto, 
un acto de unidad anti-imperialista ... El filme es el pretexto para el diálogo, para la búsqueda y el encuentro de 
voluntades. Es un informe que ponemos a la consideración de ustedes para debatirlo tras la proyección”. 
39 “Se consideraba que el carácter militante de este cine derivaba más de la experiencia que desencadenaba, de la 
generación de un acto político durante o tras la proyección, que del propio contenido de los films”. 
40 Não podemos, no entanto, exagerar e esquecer que muitas vezes o rumo do debate posterior à exibição está 
intimamente relacionado com o que foi mostrado na tela. Do contrário, seria possível prescindir do cinema. 
41 “La película se exhibió en dos circuitos: en los festivales de cine y en lugares alternativos. Entonces, en los 
festivales de cine en Argentina, en el Festival de Cine independiente, la gente se levantaba, aplaudía mucho, 
escuchaba lo que nosotros proponíamos, o sea que la habían recibido muy bien. Pero no es el espacio para generar 
un debate, en cuanto a un hecho político inmediato. Porque éste lo da vos según dónde proyectás, por qué y para 
qué. Si lo hacés en una fábrica recuperada en conflicto, ya tenés una situación en donde el debate va a ir apuntando 
hacia eso. Si exhibís en un festival de cine, después cada uno, individualmente, absorbe la película y en su vida 
cotidiana la maneja como quiere, pero el debate colectivo generalmente se da en otro circuito”. 
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Pessoalmente, eu prefiro fazer as projeções em bairros. O filme [hipotético] 
conta a história de uma organização de bairro, tem muito a ver com o 
trabalho e com a identidade, não apenas com a memória e a política. Produz 
muita identificação, o que nunca acontece nas universidades, onde o debate 
ocorre muito mais a partir do racional. Nos bairros os debates são mais 
fortes, intensos, e o produz isso: a identificação com o outro, com o 
companheiro que vive uma situação similar e luta por algo parecido42  
(Mônica, em entrevista concedida a DE LA PUENTE & RUSSO, 2007: 137, 
sublinhado desta autora). 

 
 
 É o que se gera a partir do filme, o qual é na verdade uma mediação, que realmente 

importa. Julián, militante do grupo argentino Ojo Obrero, me relatou um caso muito 

interessante. Durante a longa greve realizada pelos trabalhadores do cassino de Puerto 

Madero, no final de 2006, acabaram os materiais para projetar. Seus vídeos já haviam sido 

exibidos, assim como outras produções afins. 

 A saída encontrada foi recorrer a obras que não foram realizadas com o intento de 

despertar um debate político, mas que se prestavam perfeitamente a tal fim. O próprio 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto também adota tal prática, tanto para se aproximar de 

uma comunidade na qual pretenda atuar como em suas ocupações.  

 Reforço, mais uma vez, que com isso não se quer dizer que então o que está sendo 

visto não interessa. Só que é inegável que a demanda por conteúdos é muito maior do que o 

pouco que realizadores/coletivos militantes podem produzir. “Não se trata de seguir o rastro 

dos acontecimentos porque o cinema sempre chegará tarde. E sim de avançar corretamente na 

ação política43” (BALDELLI, 1971: 175). 

 É também importante ressaltar que, embora tanto as proposições do passado (Grupo 

Cine Liberación, Metsman) como as falas do presente (Ardito, Monica) atrelem a construção 

de um ato político a um debate, não necessariamente ele precisa se materializar sob tal forma. 

Especialmente hoje, momento em que os movimentos sociais exploram cada vez mais outro 

tipo de ações, como escraches44, exércitos de palhaços45, etc. O próprio MTST, via de regra, 

                                                 
42 “Personalmente, a mí me gusta más hacer las proyecciones en los barrios. La película [hipotética] cuenta la 
historia de una organización de barrio, tiene mucho que ver con el trabajo y con la identidad, no sólo con la 
memoria y la política. Produce mucha identificación, lo que no pasa nunca en las universidades, donde el debate  
es mucho más desde lo racional. En los barrios, los debates son más fuertes, intensos, y lo produce eso: 
identificarse con el otro, con el compañero que vive una situación similar y pelea por algo parecido”. 
43 “No se trata de seguir los pasos de la sucesión de los hechos porque el cine llegará siempre tarde, sino de ir 
adelante correctamente en la acción política”. 
44 Escrache é uma forma de ação política muito popular na Argentina, especialmente na prática de movimentos 
sociais relacionados com a última ditadura militar no país. Em linhas gerais, consiste na organização de uma 
espécie de bloco de carnaval na frente da residência de algum ex-torturador para denunciar à vizinhança o que 
esconde aquele aparentemente pacato cidadão. 
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exibe seus filmes durante os saraus que organiza, intercalando o cinema com música, poesia e 

teatro. Ou seja, é preciso entender o Acto, de Film-Acto, a partir de uma perspectiva mais 

ampla.     

 Para finalizar esta etapa da reflexão sobre as estratégias territoriais do audiovisual 

militante, há dois casos nos quais elas foram extremamente bem-sucedidas, merecendo, por 

isso, serem citados. O primeiro é o do Grupo Cine Liberación (CL), atuante na Argentina 

entre 1968 e 1976. 

 
 

Depois da realização de “La hora...”, o nascente grupo CL se encarregou da 
tarefa de sua exibição no exterior e de organizar um circuito vinculado a 
organismos gremiais, políticos e culturais para sua difusão clandestina na 
Argentina. Nesse processo foram se somando diversos grupos46 (MESTMAN, 
1999: 6). 

 
 
 Por ser uma produção identificada com o peronismo, e especialmente com seus setores 

mais radicalizados, havia grandes possibilidades de lugares de exibição a serem explorados, os 

quais foram articulados de maneira bastante engenhosa. Apesar de grandes lacunas em sua 

reconstituição (devidas à fuga de seus principais expoentes para o exílio, ao desaparecimento de 

pessoas e documentos e ao interesse primordial dos estudiosos da área pela produção), é 

possível afirmar com segurança que havia uma rede constituída por diversos pontos pelo país. 

E, embora Fernando Solanas, Octavio Getino e Geraldo Vallejos se arriscassem bastante 

promovendo suas películas, seguramente não eram os únicos. 

 Havia as unidades móbiles que se encarregavam da tarefa não somente da exibição, mas 

também de curadoria (La hora... é uma obra em três partes, cada uma subdividida em várias 

outras, as quais eram remontadas de acordo com o interesse de cada sessão). Metsman, em sua 

pesquisa sobre o tema, encontrou um documento até então inédito chamado “Balance político 

de la actividad desarrollada por la unidad móvil Rosario durante 1970. Sus planes para 1971.”, 

que foi apresentado no II Plenario de Grupos de Cine Liberación. 

 
 

E estes jovens, que difundiam o filme de Pino Solanas, consideraram que 
também tinham que fazer este tipo de cinema, que evidentemente era um 

                                                                                                                                                         
45 Contra situações absurdas, uma resposta no mesmo nível. Um exército de palhaços é um grupo organizado que 
comparece às manifestações vestido à caráter e que tem por objetivos principais debochar das estruturas de 
poder, ridicularizar as autoridades e confundir as forças repressivas. 
46 “Tras la realización de ‘La hora...’, el naciente grupo CL se abocó a la tarea de su exhibición en el exterior y de 
organización de un circuito vinculado a organismos gremiales, políticos y culturales para su difusión clandestina en 
la Argentina. En ese proceso se le fueron sumando diversos grupos”. 
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cinema que tinha esse tipo de difusão. Deste grupo, conectado com Cine 
Liberación, surge Enrique Juárez, Pablo Sir, jovens que atualmente estão 
desaparecidos e que se envolvem, através do cinema, posteriormente com 
organizações armadas47 (NOÉ & STANTIC, 2002, em internet). 

 
 
 O outro exemplo que pretendo apresentar é contemporâneo: o já referido Grupo 

Alavío. Estes ativistas são aqueles que hoje melhor sabem aproveitar as possibilidades 

oferecidas pelas novas tecnologias. E esse senso de oportunidade pode ser percebido 

praticamente desde seu surgimento, quando integraram a equipe da TV Utopía, canal 

alternativo que podia ser captado por quem tivesse acesso a TV a cabo em Buenos Aires. 

 É importante lembrar que esta tecnologia é muito popular na Argentina. Para se ter 

uma idéia, o número de assinantes daquela época (início dos anos 1990) no país ainda é 

superiores ao brasileiro atual. E quando o tema é a mudança tecnológica, 15 anos é um 

período bastante amplo. Atentos para o potencial do novo meio, os integrantes do Alavío 

produziam um programa transmitido de segunda a sexta chamado Los barrios andan, e 

também um jornal semanal. 

 Depois que deixaram de participar desse espaço, o grupo se concentrou em projeções 

junto aos movimentos sociais, ficando mais próximo da prática ‘tradicional’ de 

realizadores/agrupações militantes. Em 2005, no entanto, Alavío começa uma virada em sua 

estratégia de difusão e exibição. Esta se consolida em 2006, com a inauguração de seu canal 

comunitário virtual ÁgoraTV (http://www.agoratv.org). Com programas e sessões temáticas 

(que incluem tanto audiovisual como programas de rádio), o grupo agora amplia seu público-

alvo para pessoas de todo o mundo. 

 Muitos poderiam criticar sua ‘saída das ruas’. Contudo, o comentário não seria 

pertinente. Primeiro porque o que ocorreu foi uma diminuição de suas atividades exibidoras 

‘presenciais’, e não uma interrupção total delas, tampouco da atuação política de seus 

militantes além do audiovisual. Além disso, ao questionar Fabián sobre o tema, ele me relatou 

que sempre que vai a algum ato as pessoas comentam as últimas novidades que foram 

postadas na página. Tal retorno o leva a estar confiante na nova concepção. 

 Além da internet, o avanço das tecnologias de reprodução também tem sido 

importante para uma nova forma de atuar do grupo. Agora ele organiza DVDs com 

                                                 
47 “Y estos jóvenes, que difundían la película de Pino Solanas, consideran que también tienen que hacer este tipo 
de cine, que evidentemente era un cine que tenían este tipo de difusión. Del grupo este, conectado con Cine 
Liberación, surge Enrique Juárez, Pablo Sir, jóvenes que actualmente están desaparecidos y que se involucraron, 
a través del cine, posteriormente con organizaciones armadas”. 
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audiovisuais militantes para serem distribuídos junto com El roble - información clasista, um 

periódico com o qual possui afinidades ideológicas. 

 Considero que tanto Grupo Cine Liberación como Grupo Alavío são emblemáticos de 

como o cinema militante sempre buscou utilizar os poucos recursos disponíveis para tentar 

alterar a correlação de forças na batalha das imagens e sons. Alguns, como eles, tiveram mais 

êxito. Outros não foram muito longe. E isso tanto no tempo dos projetores 16 mm como 

atualmente com o digital. Porque a tecnologia é um facilitador, mas o que realmente importa é 

a estratégia territorial traçada e sua execução.  

 Podemos encerrar este ponto da dissertação concordando com Metsman quando este 

afirma que “a experiência prática da exibição, enquanto instância mediadora na constituição 

do sentido do filme (e do cinema) militante, deveria ocupar um lugar importante na 

historiografia deste tipo de cinema48” (1999: 14).  

 

1.3 A BRIGADA DE GUERRILHA CULTURAL DO SETOR DE FORMAÇÃO DO MOVIMENTO 

DOS TRABALHADORES SEM TETO 

 

 Aproveitando o gancho tecnológico deixado pelos parágrafos finais do último ponto, 

gostaria de destacar alguns aspectos dessa natureza que possibilitaram não a existência da 

Brigada de Guerrilha Cultural, mas sim que ela fosse o que foi, assim como algumas de suas 

dinâmicas mais freqüentes no que tange o audiovisual. 

 Organizações populares produtoras de conteúdo em tal formato, como o provam a 

história do cinema militante, não são nenhuma novidade. O que ocorre nos dias atuais é que 

mesmo movimentos não massificados (como era o caso do MTST na época) e que não estão 

inseridos em estruturas partidárias/estudantis/sindicais (situação que se mantém) podem deixar 

de ser espectadores com uma facilidade muito maior. 

 Entre o momento em que foi diagnosticada a importância de possuir seus próprios sons e 

imagens e a concretização desse objetivo, o intervalo de tempo é muito curto. Nos anos 2000, 

boa parte da classe média possui computadores que podem ser transformados a um custo 

relativamente baixo em ilhas de edição. Filmadoras digitais – em especial handycams – ainda 

que sejam presença menos constante, também possuem preços acessíveis para tais 

consumidores. 

                                                 
48 “La experiencia práctica de exhibición, en tanto instancia mediadora en la constitución del sentido del film (y el 
cine) militante, debería ocupar un lugar importante en la historiografía de este tipo de cine”. 
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 Ou seja, embora sempre tenha dependido do equipamento de seus militantes ou de 

apoios, o MTST esteve quase todo o tempo servido de meios técnicos para realizar seus 

produtos culturais. Já o mesmo não pode ser dito quando se trata da exibição. Projetores de 

vídeo ainda conservam valor de compra e manutenção elevados, além de integrarem a lista de 

objetos de desejo de uma parcela muito menor da população. Todavia, em parte considerável 

dos casos o problema pôde ser contornado até que o movimento adquirisse o que foi 

considerado “o AR-15 da Brigada de Guerrilha Cultural” (MARCO, 2007, em entrevista). 

 Sem o vídeo e o digital, a rapidez e a agilidade características das produções da 

Brigada também estariam comprometidas. Com exceção de um filme – Direitos Esquecidos 

(2005), que teve algumas semanas para seu planejamento, execução e finalização, os demais 

foram feitos entre seis e dez dias, sendo que há casos nos quais os prazos foram de menos de 

vinte e quatro horas. 

 Vídeo-informe 2 (2007), do Acampamento João Cândido, é um deles. Seu tema é a 

Marcha dos Cinco Mil, uma caminhada de 15 quilômetros promovida pelo movimento para 

pressionar autoridades. Sobre ele, Marco, em entrevista (2007), comenta: 

 
 

Foi um trabalho muito legal que ele [Nicolau, então um dos integrantes da 
Brigada] fez, né, de se propor a fazer um filme em oito horas, dez, doze 
horas, sei lá. A marcha na sexta e o filme no sábado à noite já projetado no 
sarau. Causou um puta efeito, imagina, a gente tinha acabado de fazer a 
marcha, de repente, num telão, cinema e é nós49. 

 
 
 Outros militantes também se aventuraram a fazer algo parecido no vídeo do Ingá (2005), 

que não tem nome. 

 
 

J.: Teve um que a gente também não comentou que é o filme que foi o da 
Periferia Ativa, que é o filme do Ingá, né? Ele é um caso interessante. Ele foi 
feito da noite para o dia mesmo. 
F.: Na madrugada de uma ocupação da prefeitura do Campo Limpo. 
J.: O pessoal entrou, ficou a noite na madrugada e no outro dia já assistiu ao 
filme. 
F.: E a gente fez o filme sentado num supermercado que tinha, no corredor 
do supermercado com o computador, assim. Foi feito meio... Esse foi o mais 
da noite pro dia mesmo (2008, em entrevista). 

 
 

                                                 
49 “É nóis” é uma expressão comum na periferia que se popularizou no movimento a partir de um vídeo, história 
que será contada posteriormente. 
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 Este ainda é mais particular que o anterior, já que nem consta na filmografia do 

movimento. S., ex-componente da Brigada, esclarece. 

 
 

Na verdade não tem nome porque ele não está em nenhum lugar. A gente 
passou uma vez... Era uma comunidade que se chama Ingá, que tava com o 
despejo decretado, e aí foi feita uma marcha... o vídeo tem as fotos da 
marcha, caminhada, chegada, ocupação, o pessoal dormindo à noite... E aí 
foi passado no dia seguinte no Ingá para poder dar uma erguida no pessoal, 
pra tentar juntar mais gente. Morreu aí esse vídeo. A vida dele durou três 
dias, quatro (2008, em entrevista).  

     
 
 Em linhas bastante gerais se pode afirmar que o “processo Brigada de Guerrilha 

Cultural” se divide em quatro fases distintas. Esta é uma tentativa de periodizar sua trajetória 

para ser capaz de apresentar, em apenas algumas páginas, o contexto necessário para a 

compreensão das reflexões que serão desenvolvidas nos próximos capítulos, e tem por base 

entrevistas realizadas com diversos envolvidos. No entanto, é necessário ressaltar que nem 

sempre as informações – principalmente as datas – fornecidas coincidiram. Assim, elas serão 

mencionadas somente nos casos em que é possível fazê-lo com segurança. 

 Ao primeiro momento denomino ‘tentativas’. Provavelmente em 2004 ingressa no 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto um militante chamado Nicolau, formado em Filosofia, 

mas que já havia ministrado aulas sobre história do cinema brasileiro em um espaço cultural. 

Seu ingresso vem acompanhado da proposta de iniciar uma produção audiovisual dentro do 

movimento, ainda que nem um nem outro tivessem vivência na área. 

 
 

Eu levei pra ela [a liderança do movimento com a qual começou a tratar do 
assunto], o Solanas, o Franz Fanon – era mais um capítulo que falava sobre 
cultura do “Condenados da Terra”, e os dois manifestos mais fortes do 
Glauber, “Estética do Sonho” e “Estética da Fome”. E acho que mais alguma 
coisa do Sanjinés e do Gutierrez Alea, não me lembro. Mas era um pouco, 
vamos dizer assim, era um pouco a constelação de autores que inspirava a 
coisa toda, né? Sei lá, que tavam... que eu queria propor pra ela pra ela poder 
se aproximar um pouco do que é que era, que é que a gente tava pensando 
(NICOLAU, 2008, em entrevista. Sublinhados meus para enfatizar algumas 
referências já trabalhadas). 

 
 
 O fato de não ser uma idéia vinda da base acompanhará toda a trajetória da Brigada. 

Apesar de muitas pessoas que não eram propriamente da área do audiovisual terem se 

aproximado, e para alguns filmes a orientação de militantes da base ter sido fundamental, a 

barreira entre pessoas oriundas da classe média/meio artístico e os demais integrantes, ao 
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menos nesta parte do Setor, não pôde ser superada. “Incorporar os manos e as minas” 

(MARCO, 2007, em entrevista) ficou por se realizar. 

 Ainda que seja não possível dissociar esta etapa deste militante – Nicolau, o próprio 

esclarece que, embora tenha sido o único do grupo que começou a participar também de outras 

esferas do movimento, havia outras pessoas com ele nessa primeira empreitada. Além de H. (a 

primeira militante do MTST a fazer parte do “processo de Brigada”), eles eram principalmente 

estudantes de Filosofia e Cinema, a maioria amigos ou conhecidos.  

 Os resultados, para além de ter jogado a semente da politização e utilização da cultura 

no seio do movimento, foram parcos. Registro de algumas ações, um seminário na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, a ser melhor explicado no ponto II.3, poucas sessões de 

um cineclube frustrado, duas vídeo-cartas de uma comunidade para outra... 

 Além da dificuldade de diálogo entre ativistas culturais e a base, da falta de experiência 

de ambas as partes e da precariedade técnica e de mão-de-obra,  

 
 

Já tinha um caso, o pessoal contava que tinha projetado um filme no Anita 
[acampamento anterior do movimento] e chegou um bêbado e tentou, é, 
esfaquear o outro, sabe? Rolava uma briga assim... Então era sempre meio 
explosivo criar um clima de festa que não fosse acompanhado de alguma 
coisa política muito forte (NICOLAU, 2008, em entrevista). 

 
 
 Adversidade que conseguiu ser superada na fase que chamei ‘consolidação’, que 

coincide – e não por acaso – com a ocupação Chico Mendes, um momento em que muitas 

pessoas se aproximam do movimento, inicialmente para prestar solidariedade, e acabam se 

tornando militantes. A Brigada de Guerrilha Cultural encontra o contexto ideal para se 

afirmar. Porque o acampamento é a espacialidade onde se vive a luta por e a construção de 

identidades e a marcação do território, mas também porque “cultura, educação eram os 

espaços onde quem tava chegando começava a ver como era o movimento” (S., 2008, em 

entrevista). 

 A efervescência do acampamento que em poucos dias já contava com milhares de 

pessoas, no que diz respeito à cultura teve seu equivalente na realização de um sem número de 

atividades. Apresentações de teatro – inclusive de companhias bastante conceituadas – para 

adultos, infantis, com mamulengos. Dois festivais de hip-hop. Bandas de diversos outros 

estilos: samba, forró... E, claro, projeções de vídeo. 

 E, desde muito cedo, o MTST teve uma produção própria para exibir; Chico Mendes – 

a Dignidade Não se Rende (2005). “É um vídeo histórico, né, porque é um vídeo que foi feito 
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com trinta dias de acampamento. A gente brincava que era um recorde mundial. Nunca um 

movimento popular em trinta dias tinha feito um vídeo num acampamento” (MARCO, 2007, 

em entrevista). 

 Ainda durante a Chico Mendes, realizada na cidade de Taboão da Serra entre setembro 

de 2005 e junho de 2006, a Brigada de Guerrilha Cultural produziu mais duas obras: o filme 

do Ingá, cuja história já foi sinteticamente exposta, e Direitos Esquecidos, provavelmente 

aquele com maior difusão entre todos, já que foi exibido na televisão aberta. 

 No ano de 2005 o apresentador de televisão João Kleber foi processado por fazer 

recorrentemente em seu programa na RedeTV! comentários que ofendiam e discriminavam 

homossexuais, nordestinos, idosos, mulheres, deficientes, entre outras ‘minorias’. Histórica na 

Justiça brasileira, a sentença obrigou que a emissora cedesse por certo período o mesmo 

espaço no mesmo horário para uma série de programas produzida por diversos movimentos 

sociais intitulada Direito de Resposta. 

 Ao tomar conhecimento da oportunidade, movimento e Brigada avaliaram que seria 

crucial a ocupação de mais este território, normalmente tão hostil à causa50. Após reunião 

com outros grupos, ficou estabelecida a proposta de abordar o problema da moradia em São 

Paulo da seguinte forma: militantes de diversas organizações sem-teto do centro da capital 

falariam dessa realidade, cabendo ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, por sua 

estratégia de atuação, mostrar a situação nas regiões periféricas. 

                                                

 A prioridade de tal empreitada foi tamanha que, pela primeira e única vez na história 

do movimento, um militante foi dispensado de todas as outras funções para poder se dedicar 

apenas à realização de um vídeo. 

 
 

Aí me liberaram, isso foi incrível na verdade. Rolou essa parada [o Direito 
de Resposta], a gente fez uma reunião e eu falei: “olha, o último filme que eu 
fiz ficou todo precário porque a gente teve que fazer em três dias. Um: 
porque não tinha ilha. Dois: porque vocês não deixavam, entendeu?” (risos) 
Porque não dava pra estar lá e cá. Você tem que ter tempo, né, cara? Não dá, 
você tem que poder voltar pra casa e montar, e remontar... E aí eles me 
liberaram eu acho que uns vinte dias pra poder fazer o filme e entrou o F. pra 
ajudar (NICOLAU, 2008, em entrevista). 

 
 

 F., em entrevista, lembra do processo de realização fílmica de Direitos Esquecidos ter 

durado uma semana... 

 
50 Inclusive pela repercussão que se ver na televisão teria dentro do acampamento.  
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 É fundamental salientar que, além do acampamento Chico Mendes ter sido o local a 

partir do qual teve impulso a produção audiovisual do MTST, e mesmo a própria Brigada, 

também foi o berço de algo que todos os militantes entrevistados destacaram como uma das 

construções mais importantes do/para o movimento: o sarau. 

 Diversos fatores influenciaram para que isso acontecesse: 1) um verdadeiro boom de 

saraus pela periferia de São Paulo – o mais famoso, da Cooperativa Cultural da Periferia 

(Cooperifa), já passa dos cinco anos; 2) o desgaste ocasionado por cinco meses de ocupação; 

3) o ‘sentimento de vizinhança’ que já tinha se estabelecido entre os moradores que seguiam 

resistindo; e 4) a cobrança, por parte da militância, por participar mais ativamente das 

atividades culturais. 

Um belo dia o pessoal tava meio sem fazer nada, no meio da semana, e já 
cinco meses de ocupação, já um desgaste, meio cansado, e o pessoal falou: 
“pô, meu, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma festa no sábado, sei 
lá. Vamos fazer alguma coisa porque a gente não tem nada o que fazer e a 
cabeça tá ficando já meio perturbada”. E aí que surge a idéia de fazer um 
sarau... Aí a gente começa a fazer todo sábado o sarau. A gente fez no total, 
assim, desse momento até o despejo, foram mais ou menos três meses. Doze 
semanas, treze semanas que a gente foi fazendo o sarau (MARCO, 2007, em 
entrevista). 

 
 
 Alguns outros trechos da entrevista desse mesmo militante relatam a repercussão que a 

realização de saraus teve no interior do movimento. Eles são muito importantes por 

auxiliarem a compreensão do contexto de recepção dos vídeos, na maior parte das vezes, a 

partir de então.       

 
 

O sarau, particularmente, é uma forma que, inclusive um amigo nosso, uma 
vez, soltou essa frase, assim: “o sarau é a arte da periferia. É a forma artística 
da periferia”. Por quê? Porque é democrático, porque todo mundo tem 
espaço, cada um vai lá e fala um pouquinho, porque cria-se um clima, claro. 
Pode ser que não haja, mas cria-se um clima de muita, muita, digamos, de 
irmandade mesmo. O cara vai lá e canta uma música desafinado, meu, 
(aplaudindo), beleza, entendeu? O cara foi lá e fez. Perdeu a vergonha de 
falar em público, perdeu a vergonha de se apresentar, de se expressar. O 
Nicolau também uma vez soltou uma frase interessante, falou assim, que o 
sarau é uma espécie de um ensaio pra assembléia. Quer dizer, é um espaço 
onde as pessoas vão aos poucos perdendo o medo de falar em público, que é 
uma coisa que, em geral, todo mundo tem, esse travamento de falar em 
público. E num movimento, numa organização política, isso é ruim. É ruim 
porque você acaba limitando a discussão em geral a muito pouca gente ... E 
o sarau, aconteceu uma coisa muito interessante, assim, várias coisas muito 
interessantes. Primeira coisa: ele surge no momento de desmassificação do 
acampamento. Nesse momento a gente já tava no máximo com quinhentas, 
seiscentas famílias no acampamento. E já com uma dificuldade muito grande 
de mobilização também, pra qualquer coisa. E o sarau, começa a ter as 
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reuniões de preparação do sarau na sexta-feira, começa a juntar quarenta, 
cinqüenta pessoas pra preparar o sarau. Quer dizer, se torna justamente um 
instrumento organizativo. Juntar as pessoas pra trabalhar coletivamente e 
produzir algo coletivamente, pra todos.        

 
 
 Não é difícil imaginar a potencialidade que os saraus agregaram à projeção de imagens e 

sons, por si mesma já capaz de arrebatar corações e mentes. Contudo, como a contribuição do 

audiovisual na construção de identidades e territórios é o tema principal do último capítulo, não 

precisamos nos deter nesse ponto agora. 

 Depois da desocupação, sem a urgência e a correria que caracterizam o cotidiano de um 

acampamento, a Brigada de Guerrilha Cultural, agora contando com um número bem maior de 

militantes (a maioria recém chegada) e com tempo para (re)pensar as atividades promovidas, e 

as que gostaria de promover, pôde fazer uma série de reuniões e debates dentro dos quais o 

audiovisual sempre era pauta. Estava iniciada a fase de ‘apogeu’. 

 
 

Nesse período, dezembro a março, quer dizer, é um período que a gente 
continua a discutir... “Bom, então como é que vai ser o vídeo da João 
Cândido [a ocupação que estava prestes acontecer]? Como é que nós vamos 
fazer”? E aí se aprofundam um pouco essas discussões do senso comum, do 
universo popular, do brega, de como que a gente incorpora, como é que a 
gente dialoga com esse universo sem simplesmente reproduzir, né, trazendo 
também a contribuição do movimento, trazendo também a linha política do 
movimento, mas sobretudo buscando uma forma de chegar nas pessoas. De 
comover as pessoas, de fazer com que as pessoas se identifiquem com o que 
estão assistindo. E até de, sei lá, de ser um incentivo para que as pessoas 
também se aproximem do coletivo, se aproximem da Brigada pra produzir 
(MARCO, 2008, em entrevista, , sublinhado não-pertencente ao original). 

 
 

 Claro que, dentro de um movimento social, as coisas nunca são tão simples assim. 

Houve a produção de dois filmes entre o fim de um acampamento e o início do outro. Um deles 

foi O muro que divide a gente (2006), um vídeo bem curto realizado em duas semanas para ser 

exibido em um sarau, que foi o primeiro feito após todas estas questões mencionadas acima 

começarem a ser discutidas. 

 Ainda no ano de 2006 sai O Sonho de uma Periferia Ativa. A Associação Periferia Ativa 

é uma proposta do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto para conseguir ser mais efetivo e 

atuante na periferia, uma estratégia para não ser forte apenas quando está com acampamentos e 

uma maneira mais sutil e eficiente de estabelecer o primeiro contato com alguma comunidade, 

já que ainda há muito preconceito em relação às ‘invasões’.   
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 Pode-se afirmar, portanto, que o objetivo era produzir um material que permitisse a 

inserção em determinado grupo através de uma projeção de vídeo, método considerado muito 

mais eficaz que uma palestra, por exemplo. Confirmando a relação de proximidade entre 

ambos, a inspiração mais uma vez é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que já adota 

tal prática de aproximação há anos. 

 Então em março de 2007 começa a João Cândido, ocupação situada em Itapecerica da 

Serra, que durou apenas dois meses;  

 
 

As projeções de vídeo na João Cândido foram muito mais, muito mais 
comuns, até se você pensar o espaço de tempo [e que na João Cândido foi 
impossível puxar um “gato” e tudo teve que ser feito na base do gerador]. 
Em dois meses na João Cândido, certamente nós projetamos muito mais do 
que em oito meses na Chico Mendes. Na Chico Mendes esse trabalho tava 
engatinhando ainda (MARCO, 2007, em entrevista). 

 
 
 E não apenas a atividade de exibição foi mais numerosa; a de produção também. 

Dividida em Vídeo-informes 1, 2 e 3, também é conhecida pelos seus temas: João Cândido, 

Marcha dos Cinco Mil e Trancaço. Vídeo-informe 1 (2007) apresenta imagens da construção 

dos barracos, de explicações iniciais para os militantes que a partir daquele momento ali 

morariam e mesmo uma discussão sobre imagens e sons da grande mídia X imagens e sons do 

movimento. 

 Sua edição, conforme os relatos, foi bastante difícil. Nicolau conta: 

 
 

Eu falei pra galera: olha, eu acho que vocês têm que participar da montagem. 
Então criou-se uma coisa muito complicada. Porque eu ficava indo e vindo. 
Eles não tinham possibilidade de participar da montagem porque ninguém 
conseguia se liberar e tava todo mundo a mil por hora dentro da ocupação 
(2008, em entrevista). 

 
 

Para Marco:  

 
 

O Nicolau fez lá o esboço, a gente chamou ele pra uma discussão, falou: 
“olha, a gente tem propostas também. Nós não vamos poder sair do 
acampamento agora pra fazer a edição, mas a gente também queria colocar 
porque afinal de contas isso aqui é um filme do movimento”. E houve, houve 
um diálogo, um diálogo bom (2007, em entrevista). 

 
 
 Descrição que é relativizada pela seguinte fala:  
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Esse João Cândido a gente fez, o pessoal não gostou, aí eu fui e montei outra 
proposta. Aí eles gostaram. Eu fiz exatamente o que eles queriam. Tirei o 
Debussy, cortei o que era um plano muito longo. E era legal porque era 
longo (risos), pelo menos eu achava. Mas, enfim, a gente tem que abstrair 
essas questões pra tentar buscar um negócio coletivo. Agora, o que me 
incomodava, eu acho, é essa coisa da gente não construir algo que é 
efetivamente coletivo. Quer dizer, ficar essa coisa do tipo você faz o que a 
coletividade manda, mas a coletividade não participa integralmente do 
dilema do processo de montagem, né? Então, quer dizer, você pensar vou 
cortar aqui ou vou cortar ali ou vou cortar ali? No fundo, no fundo a decisão 
é tua e você tem que ficar imaginando o que o outro está pensando, muito 
mais do que um processo efetivamente coletivo. (2008, em entrevista). 

 
 
 Por diversas razões já bastante afastado do movimento, Nicolau, além desse, ainda 

participa da realização dos outros filmes da João Cândido. 

O segundo filme, sobre a Marcha dos Cinco Mil, já foi comentado. Caberia apenas 

acrescentar uma fala que dá a dimensão exata da urgência de seu processo de realização: 

“sendo que a Marcha dos Cinco Mil eu editei tão rápido que nem deu pra pôr Vídeo-informe 

2, eu acho (risos). E aí ninguém sabe que é o Vídeo-informe 2” (NICOLAU, 2008, em 

entrevista). 

Por fim, Vídeo-informe 3 (2007) conta – seria mais adequado dizer recorda? – ao 

espectador outro ato do movimento: o fechamento das rodovias Raposo Tavares, Castelo 

Branco e Regis Bittencourt, que paralisou a cidade por algumas horas. Além do material 

captado por diversas câmeras – a cobertura do ato foi muito bem organizada, já que poderia 

haver forte repressão, e foram enviados para cada um dos pontos obstruídos pelo menos dois 

cinegrafistas – também há mapas para explicar aos mais desavisados/desorientados as reais 

proporções do trancaço e, pela primeira vez, a mescla de fotografia still com imagens em 

movimento. 

Desde que acaba a ocupação João Cândido inicia o que chamo ‘a decaída da Brigada 

de Guerrilha Cultural’, para a qual contribuíram muitos fatores. Para auxiliar na expansão do 

movimento, diversos militantes da Brigada de Guerrilha Cultural (entre outros) são 

deslocados para outras cidades, a fim de constituir coletivos que muitas vezes não se 

consolidaram, e multiplicar a Brigada em cada um deles, o que de fato não aconteceu. 

Além disso, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto ficou muito tempo sem 

conseguir fazer uma nova ocupação capaz de resistir às ordens de despejo (e às forças 

repressivas encarregadas de executá-las), que sempre chegam imediatamente. Como será 

trabalhado no subcapítulo II.3, fora do acampamento sempre se perde força e militantes. A 

Brigada sem dúvida sentiu as conseqüências disso. 
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Há, por fim, a questão das brigas internas, comuns em qualquer movimento social, às 

quais o MTST não conseguiu ficar imune. 

Ainda assim, são produzidas mais duas obras: Acorrentados do Brasil, Fogo no Pavio! 

(2007) e Construindo o Poder Popular (2008), esta última feita por ex-militantes do 

movimento que integravam a extinta Brigada de Guerrilha Cultural do Setor de Formação do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. 

Acorrentados... narra a continuidade da luta de parte dos ex-acampados da João 

Cândido, agora na Vila Calú. Alguns deles, acorrentados à Câmara Municipal para evitar o 

despejo da comunidade, mandam recados para os que estão resistindo junto às casas. Estes 

devolvem o apoio e incentivo, procurando mobilizar os companheiros que estão longe. 

 F., em entrevista, conta que este formato vídeo-carta gerou uma situação bastante 

curiosa. Ao todo, eles tinham quase duas horas de falas dos acorrentados para os não-

acorrentados e vice-versa. Ou seja, se projetassem todo o material, mesmo ele sendo do maior 

interesse dos espectadores, em algum momento estes acabariam entediados. A opção foi 

cortar os depoimentos mais pessoais. E ouvir as reclamações daqueles que ficaram de fora e 

que queriam que suas falas tivessem sido mantidas. 

 Silvério de Jesus, o acampamento visto em Construindo o Poder Popular, que se 

localizou no município de Embu das Artes, é uma das três ocupações simultâneas que o 

movimento realizou em abril de 2008 (as outras foram em Mauá e Campinas). O vídeo conta 

um pouco da trajetória de luta e resistência dos acampados. Ironicamente, seus realizadores o 

destacaram como a obra na qual trabalharam onde a linguagem audiovisual foi articulada de 

maneira mais consciente. 

 Apresentados temporal e espacialmente os filmes da Brigada de Guerrilha Cultural, o 

caminho ‘natural’ seria trazer, já nas páginas seguintes, o processo de análise destas imagens 

e sons. Porém, quase nunca a construção do conhecimento traça percursos lineares, não sendo 

esta dissertação uma exceção.  

 Não é possível estudar obras que mantêm a tradição de se relacionar intimamente com 

a cidade, e que, para além disso, são feitas com o intuito de interferir na produção social do 

espaço, ao mesmo tempo que se vêem o tempo todo afetadas por ela (seja no nível da 

produção ou da distribuição), sem um aprofundamento crucial em temas como cidade, 

metrópole, centro e periferia. 

 Ademais, o próximo capítulo também é imprescindível pela controvérsia que sempre 

surge quando se menciona identidade e território, pela necessidade de explicitar o que se 

entende por ambos – já que eles podem significar coisas totalmente diferentes, e às vezes 
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contrárias – e pelo problemático exercício de pensar suas aplicabilidades quando se fala de 

um movimento social com as características do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. 

 Apenas quando tais tarefas estiverem cumpridas será o momento de se debruçar sobre 

a cinematografia selecionada.   
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2 APRESENTANDO O MOVIMENTO 

 

 O objetivo deste capítulo é promover uma maior compreensão do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto. Para tanto, aproximar-se-á do mesmo a partir de diversos vieses, a 

saber: 1) o que realmente significa ser sem-teto em uma metrópole; 2) os projetos de cidade 

envolvidos em uma luta que parece, a princípio, estar restrita à questão da moradia; e 3) a 

importância do território em seus processos de luta e constituição de identidades.   

  

2.1 SEM-TETO E SEM CHÃO NA METRÓPOLE  

 

 No Brasil, tem-se a impressão – ao menos no nível do senso comum – de que a maior 

parte da pobreza se concentra no campo, ao passo que o ‘progresso’ e o ‘desenvolvimento’ 

estariam na cidade (e não por acaso essa concepção coincide com o mito dos dois Brasis: o 

Nordeste atrasado, agrário, que pode perfeitamente englobar o Norte quando necessário, e o 

Sudeste industrializado que é excessivamente tributado para sustentar o primeiro). 

 Entretanto, uma mirada um pouco mais atenciosa – e nem precisa ser muito – para a 

realidade brasileira, e em especial a das metrópoles, já torna o quadro no mínimo mais 

nuançado. “No caso do Estado de São Paulo, podemos observar que quase 55% dos pobres 

residem na RMSP [Região Metropolitana de São Paulo], que abarca em torno de 47% da 

população” (TORRES & MARQUES, 2004: 2). Sabe-se que isto também é o que acontece 

(embora os números variem um pouco) em outras regiões metropolitanas, como Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte. Todavia, para focar melhor no que tange diretamente a esta 

pesquisa, falar-se-á particularmente do caso de São Paulo. 

 
 

De fato, apesar do aumento da oferta de serviços públicos ocorrida no Brasil 
nos anos 90, autores como Kowarick (2001), por exemplo, alegam que a 
situação social da região metropolitana de São Paulo agravou-se 
sobremaneira, devido a uma combinação de aumento do desemprego e do 
emprego informal, combinado a um forte crescimento da violência e da 
população favelada (TORRES & MARQUES, 2002: 1). 

 
 

 Na RMSP, em 1995, 6% dos domicílios tinham até meio salário mínimo como renda 
per capita. Em 2003 o número já havia subido para 11% (TORRES, BICHIR & CARPIM, 
2006). Ou seja, um aumento substancial de potenciais sem-tetos na metrópole, já que renda e 
falta de moradia estão intimamente relacionados.  
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Com relação aos rendimentos, vale destacar que no Brasil, 84% do déficit 
habitacional diz respeito a famílias com renda entre 0 e 3 salários mínimos. 
E na cidade de São Paulo, das habitações precárias em que há coabitação 
familiar, 45,2% ganham de 0 (zero) a 2 salários mínimos, 34,4% de 2 a 5, e 
18,6% mais de 5 salários mínimos (FÓRUM CENTRO VIVO, 2005-2006: 
8). 

 
 
 É interessante observar que na cidade de São Paulo51 os 40% mais pobres se 

encontram todos dentro da grande porção da habitação precária (praticamente 80%, segundo 

os dados apresentados acima), já que 40,7% ganham de 0-2 salários mínimos e 59,3% 

recebem de 2 a 4,1 (ALVES & TORRES, 2005). Para se ter uma idéia, se está falando, em 

números absolutos, de “1,3 milhão de pessoas vivendo com renda per capita inferior a um 

quarto de salário mínimo (300 mil famílias aproximadamente) e 2,8 milhões de pessoas com 

renda per capita inferior a meio salário mínimo” (TORRES & MARQUES, 2004: 2). 

 Até o momento enfatizou-se o aspecto monetário da condição de sem-teto. Entretanto, 

como sinaliza o título dessa primeira subdivisão do capítulo, a falta de moradia (entendida 

aqui como moradia digna) significa muito mais do que poderia sugerir a materialidade 

envolvida na classificação. Um sem-teto é também um sem chão. E, apenas na cidade de São 

Paulo, estes são, segundo o Dossiê do Fórum Centro Vivo (2005-2006), 600 mil moradores de 

cortiço (habitações coletivas multifamiliares precárias), cerca de 1,2 milhão de pessoas que 

vivem em mais de 2 mil favelas e loteamentos irregulares e 8.706 adultos e aproximadamente 

1.000 crianças e adolescentes moradores de rua. 

 Sem chão em que sentido? No que tange desde o acesso às condições mais básicas de 

sobrevivência do ser humano (como os pontos que serão imediatamente desenvolvidos) até 

outros sem os quais não se pode falar de uma existência plena, em especial no mundo 

contemporâneo. Estes últimos serão abordados um pouco mais adiante no texto. 

 Comecemos pelas condições de habitação do sem-teto. Sim, porque não é sem-teto 

apenas aquele que não tem uma casa, um morador de rua, por exemplo. Inclusive muitos 

militantes dos movimentos por moradia têm uma casa. Isso, claro, se puder ser chamada de 

casa quatro precárias paredes cobertas – ou quase – por um teto improvisado.   

 Alguns pesquisadores do Centro de Estudos da Metrópole (CEM) fizeram um estudo 

no qual relacionavam as variáveis pobreza e risco ambiental. Segundo os dados que eles 

utilizaram do senso demográfico do IBGE de 2000,  

 

                                                 
51 A RMSP e a Cidade de São Paulo, esta coração daquela, não podem ser entendidas uma sem a outra. Por isso, 
tentar-se-á caracterizar ambas em alguns aspectos. 

 52



  

34,1% dos domicílios cujos chefes têm renda mensal entre zero e dois 
salários mínimos estão localizados próximos de cursos d'água (menos de 100 
metros). Portanto, mais de um terço dos domicílios de baixa renda do 
município de São Paulo (ou 288 mil domicílios) estão localizados em áreas 
de risco ambiental, sujeitas a enchentes e/ou doenças de veiculação hídrica 
(ALVES & TORRES, 2005: 4). 

 
 
 O trabalho apresenta dados significativamente diferentes para o mesmo problema ao 

se utilizar outro método de coleta de dados. Através de um survey encontrou-se que, “no 

conjunto de domicílios com renda familiar de 0 a 519 reais (zero a dois salários mínimos em 

2004), o percentual daqueles localizados a menos de 100 metros de cursos d'água chega a 

51,2%” (ALVES & TORRES, 2005). Não cabe aqui discutir as razões pelas quais se chegou a 

resultados tão diferentes, como fazem os autores da referida investigação. Isso porque o 

importante é que, ainda que se tome por base os dados do Censo, eles são extremamente 

alarmantes. 

 E seguem o sendo na medida em que se aprofunda o nível da pesquisa. Conforme é 

possível verificar na tabela abaixo, os serviços de infra-estrutura urbana também são menos 

acessíveis aos mais pobres, e, acrescente-se, àqueles em situação de risco ambiental.  

 
 

Proximidade de córregos  Total  Infra-estrutura  

urbana  0-20 m  21-100 m  Mais 100m ou não tem  

Rede de água  93,7 %  95,0 %  98,8 %  96,7 %  

Rede de esgoto  42,6 %  81,2 %  89,8 %  75,0 %  

Coleta de lixo  86,4 %  94,1 %  96,3 %  92,7 %  

Energia elétrica  93,9 %  97,4 %  99,1 %  97,4 %  

Iluminação da rua  59,7 %  76,0 %  85,2 %  76,0 %  

Calçamento da rua  71,9 %  82,1 %  90,3 %  83,7 %  

Fonte: “Pobreza e Risco Ambiental em São Paulo: uma análise de famílias e domicílios em 
situação de vulnerabilidade sócio-ambiental (VERSÃO PRELIMINAR)” (ALVES & 
TORRES, 2005: 9). 
 
 
 Os destaques originais já guiam o olhar do leitor para os pontos mais críticos da tabela. 

Embora em maior ou menor grau sempre haja diferença, são inadmissíveis alguns pontos de 

partida, como os de rede de esgoto e iluminação da rua. Ao ler-se a outra face dos números 
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apresentados constata-se que quase metade de um setor significativo da população não tem 

acesso a estes serviços básicos. 

 Para complementar esse breve panorama das condições de moradia dos mais pobres 

em São Paulo, é pertinente informar que 54,3% deles têm umidade nas paredes, apenas 64,4% 

tem caixa d’água com tampa, 53,3% recebem constantemente a visita de ratos e 48,7% são 

também habitados por insetos e baratas (ALVES & TORRES, 2005). Claro que o que está 

sendo aqui relatado não tem a pretensão de ser uma novidade, mas quando se traduz para 

estatísticas o que se conhece empiricamente a realidade consegue se tornar ainda mais 

assustadora. 

 Dentre as habitações dos 40% mais pobres de São Paulo, 43,1% se localizam dentro de 

um raio de 100m de favela, ainda que somente 14,5% percebam sua vizinhança como uma 

(ALVES & TORRES, 2005). E, ressalve-se, há na cidade, como em qualquer outra, favelas e 

favelas. Em seu estudo sobre oportunidades na favela de Paraisópolis, por exemplo, os autores 

aclaram que ela é: 

 
 

...um contexto de pobreza geograficamente circunscrito por uma região de 
altíssima renda. Se esta não é uma característica comum a maior parte das 
favelas de São Paulo (na verdade, o perfil de Paraisópolis é mais próximo ao 
da região zona sul do Rio de Janeiro), existem outras que são comparáveis 
como a migração, o desemprego, a moradia, a educação e a saúde. Sendo 
assim, a precariedade de Paraisópolis será compreendida em um contexto de 
relativas oportunidades. Isto é, trata-se de uma situação de relativa 
segregação social, mas com possibilidade de acesso a algum consumo, 
assistência social e ocupação, mesmo que precários, limitados e informais 
(ALMEIDA & D’ANDREA, 2005: 1). 

 
 
  Além da falta de serviços básicos, quanto mais próximo dos córregos mais baixa é, em 

geral, a renda familiar e o nível de instrução do(a) chefe da família (ALVES & TORRES, 

2005: 11). Aliás, para falar de escolaridade entre os 40% mais pobres de São Paulo em geral, 

41,1% dos(as) chefes de família estudou entre 4 e 7 anos, 27,1%, de 0 a 3 anos, 16,11% de 8-

10 anos e 15,7%, onze anos ou mais (ALVES & TORRES, 2005). A taxa de analfabetos, de 

acordo com a pesquisa, não chega a 6%. Entretanto este é um dado passível de 

questionamento, posto que o critério adotado pelo governo brasileiro para definir quem é 

analfabeto é alvo de muitas críticas dos próprios educadores.  

 Um fato capaz de surpreender é a descoberta que entre os 40% mais pobres da cidade 

de São Paulo 48,2% são não-brancos, enquanto 51,8% o são. Todavia, este número pode ser 

relativizado se for considerado que entre aqueles que moram mais próximos de fontes de água 
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(conforme visto anteriormente, os mais pobres) a estatística se inverte, e os não brancos 

chegam a 63,7% (ALVES & TORRES, 2005). 

 Boa parte dos mais pobres da cidade não é nascida nela: 60,5% são oriundos de outros 

lugares (ALVES & TORRES, 2005). Imagina-se que de diversos outros lugares, do país e do 

mundo, considerando o papel fundamental que as diferentes imigrações e migrações tiveram 

na configuração da cidade e sua centralidade atual. No entanto, a associação imediata da 

pobreza é com o nordestino, o que fomenta, inclusive, declarações preconceituosas de seus 

governantes ainda hoje. 

 Em 2006, o então candidato ao governo de São Paulo Antônio Serra atribuiu em 

entrevista os maus resultados do estado na avaliação das escolas aos migrantes, em especial 

aos deste grupo. "Diferentemente dos Estados do Sul [que foram os primeiros colocados na 

avaliação], São Paulo tem muita migração. Muita gente que continua chegando... Este é um 

problema."52 

 Outra pesquisa, denominada “Redes pessoais e pobreza em São Paulo” também é 

esclarecedora nesse panorama sobre o sem-teto/sem chão. E não só porque é principalmente 

através de um contato em alguma de suas redes que as pessoas costumam ingressar em 

movimentos sociais, não sendo o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto uma exceção. 

 
 

O conhecimento de como se estruturam as redes de indivíduos pobres 
representa um passo importante para o entendimento de suas trajetórias de 
vida, seu cotidiano e suas estratégias de sobrevivência, assim como para a 
melhor compreensão dos processos sociais que contribuem para a 
reprodução da pobreza em um sentido mais amplo (MARQUES et al, 2006: 
2). 

 
 

 Após a investigação em três áreas da cidade – sendo uma delas a fronteira da mesma 

com Taboão da Serra, região bastante explorada pelo MTST, que inclusive sediou a ocupação 

Chico Mendes – o estudo revelou dados esclarecedores sobre as relações entre pobreza e 

redes sociais, além de características predominantes nestas últimas. Apenas para estacar um 

exemplo, contatou-se que “a grande maioria dos empregados obteve seu emprego através de 

contatos de redes” (MARQUES et al, 2006: 15). 

  
 

Considerando as proporções médias de pessoas nas diversas esferas das 
redes, a vizinhança aparece como a esfera mais importante com 35,3%, 
seguida pela família com 34,0%. Em patamar mais baixo aparece a esfera 

                                                 
52 http://eleicoes.uol.com.br/2006/estados/saopaulo/ultnot/2006/08/16/ult3753u68.jhtm 
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trabalho (8,0%), sendo que as demais esferas concentram muito menos 
pessoas (MARQUES et al, 2006: 16). 

 
 

 Dentre as redes integradas pela população mais pobre, é proeminente o papel daquelas 

de caráter religioso. “De acordo com Lavalle (2001), a partir de uma pesquisa quantitativa na 

RMSP, entre os mais pobres que participam de alguma associação, cerca de 70% participam 

de associação religiosa” (ALMEIDA, 2004: 6). As estatísticas só confirmam o que se pode 

facilmente constatar no espaço urbano destes lugares. 

 Embora muito abaixo das redes religiosas, cabe destacar aquelas que remetem à 

origem da pessoa, aos seus conterrâneos. 7,4% das redes constatadas são de tal natureza, 

número qualificado pelos próprios autores como “não desprezível” (MARQUES et al, 2006: 

16). A existência delas é coerente tanto com o predomínio de não-nascidos em São Paulo 

entre a população mais pobre (pelo simples fato dessas redes não somente existirem, mas 

serem significativas) como com a vizinhança enquanto esfera privilegiada das redes (afinal, 

apesar dos (i)migrantes serem maioria, essa realidade não é capaz de ser o fator principal na 

formação de redes). 

  Sobre a relação entre redes e gênero, há um parágrafo esclarecedor. 

 
 

Uma das principais dimensões que separa as redes é o sexo dos 
entrevistados. A homofilia de gênero (indivíduos que se relacionam com 
pessoas do mesmo sexo) é muito elevada nas redes (62,3%) e não há 
diferenças marcantes entre as três áreas pesquisadas. Mulheres tendem a ter 
redes maiores (com mais nós e vínculos), mais densas e mais centralizadas 
em torno de si.

 

A diversidade de esferas e contextos é similar para mulheres 
e homens. Com relação às esferas de sociabilidade, as mulheres tendem a ter 
mais vínculos nas esferas de vizinhança, amizade e, sobretudo, na de igreja, 
do que os homens. As mulheres também têm mais indivíduos que entraram 
na rede por outros contatos existentes, assim como um pouco mais de 
indivíduos externos à área. Os homens, diferentemente, têm mais indivíduos 
nas esferas da família, do lazer (em especial incluindo freqüência a bares e 
futebol). Em termos de contexto de início do vínculo, as redes dos homens 
têm mais família e lazer e incluem muito mais conterrâneos. Várias dessas 
características sugerem que as mulheres mantêm sociabilidade mais intensa, 
quando comparadas com as dos homens (MARQUES et al, 2006: 16-7). 

 
 
 Somando-se essa informação à outra, a qual indica que “o sexo do responsável pela 

família [entre os 40% mais pobres de São Paulo] é predominantemente feminino: 56,6%” 

(ALVES & TORRES, 2005: 11), é possível encontrar algumas das razões pelas quais as 

mulheres, além de serem numericamente muito significativas no Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto (importância que pode ser verificada não somente no acampamento, 
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mas inclusive na produção audiovisual), são em geral as primeiras da família a fazer parte 

dele, trazendo, algumas vezes, quando eles existem, seus companheiros em momento 

posterior.  

 Por fim, é significativo que da amostra da pesquisa sobre as redes 48,3% possuísse 

precariedade em pelo menos duas das quatro condições investigadas (familiar, trabalhista, 

habitacional e rendimentos), o que permite, pelos critérios de seus autores, se falar em uma 

existência que pode ser qualificada como precária em geral. É justamente dentro desse grupo 

estão localizados os indivíduos que fazem parte de redes menores, evidenciando a relação 

entre a precariedade e as redes (MARQUES et al, 2006). 

 Tendo em vista o quadro apresentado, torna-se necessário olhar para o poder público a 

fim de averiguar como tem sido a atuação deste agente social diante do crescente processo de 

precarização que atinge parte da população de São Paulo. O Dossiê do Fórum Centro Vivo 

traz sobre o tema informações alarmantes. Segundo ele, a prefeitura de São Paulo cometeu, 

nos últimos anos (leia-se nas administrações subseqüentes a de Luiza Erundina – 1989-1993), 

os seguintes desrespeitos aos direitos humanos da população sem-teto da cidade: 

 
 

(i) A interrupção de programas habitacionais populares no centro com a 
paralisação de diversos projetos em andamento; 
(ii) A paralisação dos mutirões (projetos auto-gestionários); 
(iii) Não aplicação dos recursos previstos em habitação: em 2005 gastou-se 
pouco mais da metade dos recursos orçados (somente R$ 197 de 346 
milhões). Em relação às ações em áreas de risco gastou-se apenas 42% da 
verba prevista (9 de 20 milhões); 
(iv) O deslocamento de verbas e financiamentos internacionais 
originariamente captadas para atendimento habitacional na região central 
para a assistência social; 
(v) A falta de diálogo e omissão nas negociações para atendimento 
habitacional das milhares de famílias ameaçadas de despejo, inclusive não 
dando prosseguimento a processos administrativos existentes para produção 
de HIS, por exemplo, por meio de processos de desapropriação existentes; 
(vi) A construção de rampas de concreto sob um túnel na Paulista (ficou 
conhecida como “rampa antimendigo”) onde dormiam famílias sem-teto; 
(vii) A ausência do Poder Público Municipal na intermediação de conflitos 
fundiários, contribuindo com a ocorrência de diversos despejos forçados e 
reintegrações de posse violentas no centro, colocando milhares de pessoas na 
rua, fragilizando principalmente a situação de crianças, idosos e mulheres. 
(viii) A criação do “kit despejo” ou o “kit volta pra casa”, como denominada 
pelos movimentos de moradia a iniciativa de pagar valores em dinheiro (de 1 
mil a 5 mil reais) para os sem-teto voltarem à sua cidade natal; 
(ix) A descentralização da rede de albergues, transferindo albergues do 
centro para a periferia. 
(x) A diminuição do orçamento da prefeitura destinada à área da habitação, 
chegando-se à menor porcentagem das últimas décadas (menos de 2% do 
Orçamento Municipal) (FÓRUM CENTRO VIVO, 2005-2006: 9-10). 
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 Também fica perceptível o quanto a dimensão política influencia diretamente na 

questão quando se constata, a partir de dados oficiais (o Censo do IBGE de 2000), que na 

cidade de São Paulo há mais imóveis ociosos (254 mil unidades) que famílias sem-teto as 

quais poderiam ocupá-los (o ‘déficit habitacional’ é de 203, 4 mil unidades) (FÓRUM 

CENTRO VIVO, 2005-2006). 

 Ou seja, não privilegiar algo tão fundamental para a vida, que, quando se faz ausente, 

deixa as pessoas sem-teto e sem chão, não é única e exclusivamente uma escolha (no sentido 

que não pode ser resolvido da noite para o dia apenas com boa vontade), mas sem dúvida está 

intimamente relacionada a esta, quando se tem que privilegiar uma estratégia de governo e um 

projeto de cidade.  

 O que nos autoriza a referir-nos à questão como eminentemente política. E, como há 

muito tempo o meio mais eficaz de se contestar políticas é fazendo política, entendendo-a 

aqui em sentido amplo, capaz de extrapolar partidos e eleições, começamos a compreender 

por que os movimentos por moradia são os mais proeminentes em São Paulo desde a década 

de 1980 (BONDUKI, 2000), incluindo entre eles o próprio MTST. 

 Segundo relata Jota, um dos militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

que participa dele desde sua fundação, tendo se integrado à iniciativa ainda em sua fase de 

planejamento, o movimento surge de dentro do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

(MST), composto basicamente por militantes deste, deslocados para tal tarefa com o intuito de 

atender aos seus interesses estratégicos. Para compreender esta “ida à cidade” do MST é 

necessário contextualizá-la. Portanto, fazer um recuo de mais de 10 anos no tempo e no 

espaço.  

 Nos anos de 1995 e 1996 o MST vivia um período difícil. A crise, grande parte, era 

causada por fatores externos, que, no entanto, afetavam diretamente o movimento. Em nível 

nacional, Jota destaca os cortes drásticos do governo Fernando Henrique Cardoso na parte do 

orçamento destinada à agricultura (e, por conseguinte, à reforma agrária) e ao 

desenvolvimento urbano. 

 O resultado obtido foi uma redução no número de assentamentos passíveis de serem 

realizados e um aumento do número de pobres nas cidades sem políticas públicas e infra-

estrutura básica. E, conforme ressalta o militante, se um Estado tem menos políticas, logo 

precisa de mais polícia. A repressão se fez sentir no Movimento dos Trabalhadores sem Terra, 

assim como em vários outros, através de ataques diretos, que acabaram se materializando em 

massacres como Eldorado dos Carajás (1996) e Corumbiara (1995). 
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 Falando especificamente do estado de São Paulo, o MST havia adquirido muita força 

no Pontal do Paranapanema (região com cerca de 12 mil km que compreende 21 municípios), 

fato que desencadeou uma reação das elites agrárias, leia-se adquirir armamento e organizar 

grupos paramilitares para combater os sem-terras. Isso para não falar na guerra midiática, 

pois, nessa mesma época, circulou pelos grandes veículos de comunicação do país uma 

fotomontagem na qual se via João Pedro Stédile, líder do MST, com um revólver na mão. 

 O movimento se viu diante de um impasse. Frente às agressões dos latifundiários, ou 

radicalizava e partia para o enfrentamento armado, ou procurava meios políticos de se 

fortalecer em nível local, estadual e federal, e, principalmente, na sociedade urbana. A 

estratégia seria, portanto, partir para outra forma de enfrentamento, tentando deslocar a tensão 

da área do Pontal para as cidades. 

 Foram muitos os debates e o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é fruto direto 

deles. Ao avaliar que seria um erro pegar em armas foi necessário idealizar um meio de 

construir um movimento social que mobilizasse as massas, que fosse capaz de colocá-las nas 

ruas para defender a reforma agrária sem contar com a principal arma do MST: os 

acampamentos. Isso porque constataram que a população pobre das cidades em geral já havia 

perdido o contato com campo, com as tradições camponesas, e tinha interesse em permanecer 

na cidade. 

 Estava dado o desafio: como partir das demandas urbanas para conquistar corações e 

mentes que, além de lutarem por elas, também apoiassem a reforma agrária? Após inúmeras 

discussões se chegou à conclusão que o problema da moradia deveria ser o mote do ‘novo’ 

movimento, por ser bastante amplo, podendo facilmente ser relacionado com outros como 

falta de infra-estrutura básica, educação... (nessa parte mesmo da dissertação se encontram 

vários exemplos de laços possíveis). Além disso, não contava com as desvantagens que um 

movimento por emprego, por exemplo, apresenta. Claro que sempre há o risco de cooptação, 

mas no caso da moradia ele é muitas vezes menor. 

 Partindo do problema habitacional53 o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra 

estimou, também adotando dados do censo do IBGE, que poderia atingir potencialmente 70 

milhões de pessoas no país, já que para eles inclusive aqueles que pagam aluguel, estando ou 

não entre os mais pobres da população, são sem-tetos. Claro que em nenhum momento se teve 

a ambição de sequer se aproximar dessa cifra, mas cabe a sua menção para atestar o quanto a 

estratégia do MST foi acertada. 

                                                 
53 O qual, já vimos, não passa pela falta de moradia, e sim por um projeto de cidade – e de sociedade – que 
privilegia a propriedade privada à vida. 
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       Além do deslocamento de militantes para lugares-chave, a Marcha Nacional realizada 

para Brasília no ano de 1997 também teve um papel fundamental na criação e expansão do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto em diversos pontos do país (embora em alguns 

casos ele não tenha tido muito tempo de vida).  Sobre ela, Jota relata:  

 
 

Pela primeira vez na história do Brasil em que um movimento social traz 
milhares e milhares de pessoas, a pé, de vários cantos do Brasil, e chega em 
Brasília no mesmo momento, contado no relógio. Isso demonstra um 
potencial, unidade de ação, muito grandes (2008, em entrevista). 

 
 

 Na medida em que iam cruzando o país, os sem-terras travavam contato com as 

populações da cidade. E para todos aqueles que se aproximavam querendo de alguma forma 

colaborar ou mesmo ingressar na luta a orientação era a mesma: organizar e fortalecer um 

movimento de sem-tetos em seus lugares. Assim, ao fim da década de noventa, já estava 

consolidado um os mais expressivos movimentos urbanos do país na atualidade: o Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto. Entretanto cabe a ressalva que hoje o MTST é um movimento 

independente do MST. Ainda que sejam grandes parceiros, foi necessária uma ruptura para 

que ambos pudessem caminhar melhor e fosse respeitada a individualidade de cada 

movimento. 

 

2.2 MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM TETO: UMA RESPOSTA AOS LIMITES DAS 

POLÍTICAS HABITACIONAIS OU DA CIDADE COMO BEM PÚBLICO? 

 

 O Estado de São Paulo povoa o imaginário do país – e o seu próprio – como a imagem 

do progresso, do desenvolvimento e – porque não dizer? – da modernidade há pelo menos um 

século. Recordo-me bem de na escola – com seu ensino e disciplinas envoltos por uma 

espessa camada de eurocentrismo – ter aprendido a admirar o arrojo dos barões paulistas do 

café, os quais, juntamente com os imigrantes italianos (que obviamente por virem da Europa 

eram vistos como muito mais capazes que qualquer trabalhador nativo) conseguiram livrar o 

país de parte de seu atraso secular. 

 No tempo das marias-fumaças era ele a locomotiva que puxava as outras regiões – 

vadios vagões – e o país. E não demorou muito para que os passageiros destes arriscassem e 

abandonassem tudo (ou o pouco) que tinham para tentar um salto derradeiro para aquela, na 

esperança de, quem sabe, conseguir ao menos um lugarzinho perto do maquinista, mesmo que 

fosse encolhidinho, sentado no chão. 
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 Assim, com esta convivência ambígua, ora multi ora intercultural, a cidade de São 

Paulo chega aos anos 50 com 2,6 milhões de habitantes (JANUZZI, 2004, em internet). Uma 

população que já era impressionante na época, visto que grandes centros mundiais como Paris 

e Moscou tinham, ambos, a cifra de 5,4 milhões de habitantes na mesma data (COSTA, 2005, 

em internet). 

 Apesar disso, até esta década tal capital podia ser considerada “uma cidade de bairros” 

(SEABRA, 2004: 277). Quando a autora usa estes termos, caracterizando uma morfologia 

espacial que não se verifica mais na metrópole contemporânea, é para ressaltar que “a relação 

cidade-bairro, abrigava toda a convergência (os bairros eram, cada um deles, a parte que 

confirmava o todo) e a divergência, o ‘alhures’ (perfil próprio) nos processos urbanos, sempre 

reproduzindo a segregação socioespacial, inerente à cidade moderna” (SEABRA, 2004: 277, 

itálico original).      

 Ao mesmo tempo em que os anos 50 foram o ápice da São Paulo de bairros, 

justamente durante esta década se iniciou a transformação que culminaria na configuração 

atual da metrópole. A cidade “foi ficando imersa num processo de implosão-explosão para as 

periferias” (SEABRA, 2004: 271). Uma expansão para a periferia que não ocorreu com o fim 

de atender às necessidades daqueles que para lá se deslocaram – obviamente os mais pobres. 

“Foram sobretudo o Estado e os empreendedores privados os agentes interessados nesse 

processo” (SEABRA, 2004: 272). 

 Um exemplo bastante ilustrativo é o caso do Brás, bairro que durante décadas foi de 

vital importância para a dinâmica e mesmo para a construção da imagem da cidade. 

 
 

No caso do Brás, o início da deterioração pode ser localizado em meados da 
década de 1930, quando este já dispunha de todos os equipamentos urbanos 
básicos, quase não apresentava mais lotes vazios, e começava a perder 
população. Mas, se nas três décadas seguintes o processo seguiu com 
bastante lentidão, em meados dos anos 1960, com a consolidação do regime 
militar e a avalanche de empréstimos externos, o mesmo passaria e 
experimentar expressiva aceleração. 
Para explicar tal fenômeno, não basta fazer referência aos mecanismos 
espontâneos da especulação imobiliária, ainda que se reconheça a 
vulnerabilidade dos bairros antigos aos mesmos. É que, no caso do Brás, 
como se comprovaria mais tarde, os edifícios não eram tão velhos, 
encontravam-se em bom estado de conservação e, além disso, boa parte de 
sua população trabalhava também no bairro. No entanto, em função de 
intervenções do poder público, o bairro passaria a experimentar um processo 
de decadência, que ainda pode ser observado nos dias de hoje (MARTIN, 
2004: .203).         
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 Estas significativas mudanças no espaço da capital paulista vieram, como não poderia 

deixar de ser, acompanhadas por transformações profundas na sociedade. 

 
 

Sem deixar de ser a metrópole industrial do país, apesar do movimento de 
desconcentração da produção recentemente verificado, São Paulo torna-se 
também, a metrópole dos serviços, metrópole terciária, ou melhor, 
quaternária, o grande centro de decisões, a grande fábrica de idéias que se 
transformam em informações e mensagens, das quais uma parte considerável 
são ordens (SANTOS, 1994: 40). 

 
 
 Ou seja, ao mesmo tempo em que o “tecido de urbanização que proliferou em todas as 

direções nos últimos cinqüenta ou sessenta anos” (SEABRA, 2004: 274), a cidade de “São 

Paulo foi transformada em elo de articulação, em um espaço estratégico para a crescente 

internacionalização dos fluxos de bens, serviços e informações nos circuitos internacionais” 

(SEABRA, 2004: 276). Pode-se afirmar que ela ingressa em uma rede mundial de metrópoles 

mobilizada pelo capital financeiro. 

 A concomitância destes fenômenos não ocorre por acaso. A implosão-explosão das 

cidades é tão característica da contemporaneidade quanto o crescimento vertiginoso da 

circulação de informações, capitais e produtos nas mesmas, embora haja, seguramente, 

grandes diferenças de intensidade na presença de ambos ao longo do globo. 

 Extrapola os objetivos desta reflexão estabelecer qual é o caráter das relações que os 

unem em um contexto que envolve um número muito maior de fenômenos, complexidade que 

não autoriza explicá-las com uma simples fórmula de causa e efeito, por exemplo. Apenas se 

visou a ressaltar que a referida simultaneidade não ocorre em paralelo, e sim em contato. 

 Outra característica fundamental daquilo que Lefebvre chamou de “a zona crítica” 

(LEFEBVRE, 2004: 27) e que não poderia deixar de ser mencionado, especialmente para 

tentar responder o questionamento lançado já no título desse subcapítulo, é a questão da 

distinção territorial. Santos (1994: 94) afirma que, a partir dos anos 1980, São Paulo é uma 

metrópole em processo de “‘involução metropolitana’ já que, de um lado, existe crescimento, 

mas este é acompanhado pela baixa do rendimento médio e pela expansão do número de 

empregos mal remunerados com as correspondentes condições de vida”. 

 Tal involução pode ser percebida através da análise de diversos indicadores sociais da 

cidade de São Paulo. Um aspecto, entretanto, salta aos olhos. Quer pelas conseqüências 

sociais e paisagísticas que traz, quer pela capacidade de aglutinar pessoas para lutar em torno 
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de uma bandeira comum, o problema da falta de moradia digna para grande parte da 

população é, sem dúvida alguma, central na presente conjuntura. 

     
 

São Paulo tinha 1% de sua população vivendo em favelas no início de 1970 
e quase 20% no início dos anos 1990. Logo, não foram apenas os migrantes 
nacionais constrangidos a morar em favelas, mas também contingente de 
população proletária perdia condições e qualidade de vida em São Paulo. 
Pois, aumentavam as favelas mesmo quando a população diminuía 
(SEABRA, 2004: 274). 

 
 
 Seabra (2004: 300) aponta “a existência de uma cidade ilegal, a qual corresponderia, 

na atualidade, muito mais de 50% da moradia em São Paulo”. Esta pode ser encontrada em 

diversos pontos do mapa, ainda que bairros inteiros não tenham que se deparar 

cotidianamente com o problema. Uma parte dos lugares de residência das classes média e alta 

consegue manter a pobreza relativamente afastada, através dos mais diversos artifícios (desde 

os mais explícitos, no caso dos condomínios fechados que se situam, em geral, nas margens 

da cidade, até os mais sutis, como uma rígida legislação, cumprida e fiscalizada com peculiar 

eficiência para aqueles que se situam em zonas nobres e rentáveis da capital), estabelecendo 

uma distinção territorial da presença e circulação de grupos sociais e indivíduos na metrópole.   

 Um claro exemplo de que os ‘periféricos’ não estão apenas em seus aglomerados na 

periferia – embora também lá estejam, e de forma maciça – costuma ser o centro54 das 

cidades55. E o de São Paulo não é uma exceção à regra. Caracterizado atualmente como uma 

área esvaziada, com perda de sua população tradicional e grande número de imóveis 

abandonados, concentra um abundante comércio de rua, e é constantemente qualificado como 

“periferizado”.  

 Este “periferizado” refere-se, sem dúvidas, às características recém mencionadas, mas 

também à população que restou no lugar, e à que, aos poucos, começa a reocupá-lo. Porque 

há, em torno do centro de São Paulo, uma grande disputa, travada há anos e ainda longe de 

uma solução final, entre dois projetos de revalorização da área.  

 De um lado, reunidos na Associação Viva o Centro (AVC),  

 
 

Forças sociais que incluem empresários, políticos e o poder público, todas 
interessadas na preservação do patrimônio imobiliário, numa suposta 

                                                 
54 Entende-se por centro de São Paulo, no âmbito dessa investigação, os bairros Bom Retiro, Santa Cecília, 
República, Sé, Cambuci, Consolação, Bela Vista, Liberdade e Cambuci.  
55 Há, inclusive, uma quantidade muito maior de movimentos de sem-tetos em São Paulo atuando no centro que 
na periferia.  
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imagem da cidade, em nome de um ethos que na verdade não existia mais 
mas que, de todo modo, se lançaram a produzi-lo (SEABRA, 2004: 283). 

 
 
 Do outro, movimentos sociais (sem-tetos, moradores de cortiços, etc) que reivindicam 

que a ocupação do centro seja planejada e executada de modo a priorizar a população mais 

pobre, garantindo assim a ela não somente uma moradia digna, mas também acesso aos 

equipamentos que existem nessa parte da cidade e não nas periferias as quais está, já a priori, 

condenada. 

 Entretanto, apesar de toda disputa travada pelos movimentos sociais por políticas 

públicas menos excludentes (não somente para o centro), boa parte das famílias de baixa 

renda segue habitando na periferia; a Periferia propriamente dita. Espaços caracterizados pela 

autoconstrução fora ou, no máximo, parcialmente de acordo com as normas que 

regulamentam a ocupação da cidade e marcados pelas mais diversas ações discriminatórias do 

Estado. Espaços no quais as diferenças sociais se territorializam, autorizando a falar de uma 

segregação sócio-espacial não somente no movimento, mas também na permanência. 

 Soa curiosa a distinção necessária entre periferia (o refúgio de alguns grupos sociais 

dos problemas da metrópole) e Periferia propriamente dita, ou o espaço dos pobres. Curiosa 

porque explicita que “as diferenças que emergem e se instauram no espaço não provém do 

espaço enquanto tal, mas do que nele se instala, resumindo, confrontado pela/na realidade 

urbana” (LEFEBVRE, 2004: 117). Nesse caso, ambos são iguais, ou ao menos muito 

próximos, se forem consideradas apenas suas distâncias até o centro. Contudo, talvez este seja 

o único ponto de comparação possível entre espaços tão diferentes e desiguais.  

 Estamos falando da produção social (e, portanto, em nossas sociedades, capitalista) do 

espaço, fenômeno que não é novidade, posto que desde as primeiras interações entre o homem 

e sua morada um não pôde mais ser pensado sem o outro – embora muitas vezes o sejam. “O 

novo é a produção global e total do espaço social. O capitalismo... encontrou um novo alento 

na conquista do espaço, em termos triviais, na especulação imobiliária, nas grandes obras, na 

compra e venda do espaço. E isso à escala mundial” (LEFEBVRE, 2004: 143).  

Seguramente a compra e a venda da terra – ou a troca de pedaços da mesma baseada 

em suas características – também já está presente na história da humanidade há bem mais 

tempo que o capitalismo está consolidado. Só que agora “não se trata mais da terra, do solo, 

mas do espaço social como tal, produzido como tal, ou seja, com esse objetivo, com essa 

finalidade” (LEFEBVRE, 2004: 142). 
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 O trecho acima citado é crucial porque nos permite dele entender que se atualmente o 

espaço social como um todo é produzido (prioritariamente) em função de critérios e objetivos 

que atendem aos interesses capitalistas, então a segregação que resulta desse processo não é 

ingênua, casual ou fruto de forças desconhecidas; é, assim como a produção do espaço, 

planejada. 

  E, embora haja uma diversidade de atores envolvidos nos processos de planejamento 

– e esta ressalva é importante, considerando que por trás de cada um deles sempre há, em 

maior ou menor grau, embates entre políticos, promotores imobiliários, técnicos, idealistas... – 

é o Estado quem cumpre ou mandar cumprir a estratégia espacial concebida. 

 
 

A socialização capitalista é, pois, e sobretudo, um processo de transferência 
de recursos da população como um todo para algumas pessoas e firmas. 
Trata-se, como dito antes, de um processo seletivo, que atinge 
diferencialmente os atores econômicos, o que faz o Estado um motor de 
desigualdades, já que, por esse meio, favorece concentrações e 
marginalizações (SANTOS, 1994: 123). 

 
 

 Donde se deduz que os projetos urbanísticos elaborados para a cidade são muito mais 

vinculados aos interesses de alguns grupos do que a dita cientificidade dos mesmos procura 

fazer crer. Lefebvre (2004: 147), em sua apurada crítica ao urbanismo e suas práticas, afirma: 

“Ele [o urbanismo] implica a intervenção de um poder mais que a de um conhecimento”.  

Assim, o espaço esquadrinhado, mas produzido segundo o mesmo princípio, entra em 

um jogo no qual, para que alguns lugares (que atendam a motivações específicas) sejam 

valorizados, acontece o contrário com muitos outros. Cedo ou tarde o detrimento deliberado 

trará prejuízos a estes interesses, e será necessária uma nova intervenção, muitas vezes 

realizada sob alguma justificativa ‘social’. Reinicia-se o ciclo pernicioso para a maioria da 

sociedade dos planejamentos de classe.    

 Sendo a cidade regida pelo pensamento que acabou de ser explicitado, caberia ao seu 

habitante desempenhar, no máximo, o papel de citadino, nunca o de cidadão, porque este “é 

reduzido não apenas à função do habitar, mas à função de comprador de espaço, realizando a 

mais-valia” (LEFEBVRE, 2004: 143).  

 O recém descrito seria o comportamento esperado. Entretanto, como há brechas 

mesmo nos mais bem-sucedidos projetos, “o tempo sem conexão social tornou-se exclusão 

absoluta e, como tal, a ausência de espaço e de lugar. Isso que impõe, às camadas urbanas de 

excluídos do tempo produtivo, uma luta por territórios no urbano” (SEABRA, 2004: 272).  

 65



  

 Milhares de pessoas não se conformam com o papel que lhes foi designado e 

organizam-se para tentar recusá-lo. E, conforme já foi mencionado anteriormente, na São 

Paulo contemporânea a falta de habitações populares e dignas é uma das principais forças 

aglutinadoras delas. Sobre este poder de atração Lefebvre (2006: 76) comenta que “a questão 

da moradia, sua urgência nas condições do crescimento industrial inicialmente ocultaram e 

ocultam ainda os problemas da cidade”.  

 Há controvérsias. Sem dúvidas é possível que um movimento social que tem como 

mote a conquista de tetos para a população mais pobre se concentre tanto neste ponto que seja 

incapaz enxergar o contexto no qual ele se insere. Tal fixação poderia, inclusive, ser utilizada 

pelos governos para controlar a pressão, quer pelo condicionamento de benefícios a um “bom 

comportamento” (ou ainda, a apoios em tempos de eleição), quer por ações pontuais cuja 

repercussão na estrutura da cidade seria insignificante. 

 Contudo, não há nenhuma garantia de que a questão da moradia necessariamente 

oculte os problemas da cidade. A falta de um lar pode ser a porta de entrada para compreender 

os motivos pelos quais essa e tantas outras privações acontecem. Em nível coletivo e 

individual. Um movimento por moradia que não comece radicalizado pode ir adquirindo tal 

caráter na medida em que for aprofundando suas discussões. E o mesmo se aplica aos seus 

integrantes.   

 Um excelente exemplo do que se tenta aqui argumentar é o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto. A própria consciência de interação entre as diferentes esferas da 

sociedade demonstrada no início de seu processo (cidade e campo principalmente) – e que 

permanece até hoje – fornece algumas pistas nesse sentido. 

 
 

A urbanização é crítica. Se existe urbanização para uns, deixa, por isso, de 
existir para outros, a menos que se coloque como necessidade radical; isto é, 
nesta forma de produzir o mundo, não é possível a urbanização para todos; é 
preciso enfrentar a propriedade privada e sua capitalização, com a produção 
do espaço. Os movimentos que o fazem podem conter a radicalidade do 
processo. Os movimentos dos sem terra urbanos, por exemplo, dependem de 
uma compreensão ampla da questão da propriedade privada, incluindo as 
questões do campo (DAMIANI, 2004: 31).      

 
 

 Embora naquele momento a iniciativa tenha sido tomada em diversos estados, hoje o 

MTST se faz presente principalmente em São Paulo e Pernambuco. E, ao contrário do MST, 

ele não possui uma coordenação central, o que faz com que, embora em muitos casos 

possuam os mesmos princípios e métodos organizativos, não haja uma comunicação, 
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tampouco uma troca sistemática entre os grupos estaduais. Portanto, cabe ressaltar que as 

afirmações e análises apresentadas referem-se apenas ao MTST que se localiza e atua no 

Estado de São Paulo. 

  
 

O MTST pleiteia moradia, mas não só. Sabe que a moradia digna só se 
sustenta com uma ampla reforma urbana. Esta reforma é, no entanto, uma 
luta que antecede nossa mais fundamental batalha, a luta pela transformação 
da sociedade (MTST, 2004, em internet). 

 
 

 Conforme fica claro em suas próprias declarações, ainda que o problema habitacional 

ocupe um papel central em sua atuação (afinal, não por acaso faz parte do seu nome), pode-se 

seguramente afirmar que esta questão se presta como início para uma contestação social mais 

ampla.  

 
 

A ocupação de terra, trabalho de organização popular, é a principal forma de 
ação do movimento. Quando ocupam um latifúndio urbano ocioso, os sem-
teto resistem contra a lógica difundida como natural de que pobre nasce, vive 
e morre oprimido... E num terreno de onde uma só pessoa esperava o lucro, 
os sem-teto plantam a transformação, uma semente de cidadania (MTST, 
2004, em internet). 

 
 

 O MTST realiza ocupações desde 1997. Parque Oziel, em Campinas, é a que resiste há 

mais tempo, embora já tenha se desligado do movimento. São 11 anos que resultaram na 

substituição completa dos barracos por casas de alvenaria, na implantação de parte da infra-

estrutura básica, que inclui escola, passarela para pedestre e posto de saúde, enfim, na 

consolidação de uma comunidade. 

 Nos últimos três anos o movimento promoveu Chico Mendes (Taboão da Serra, 

setembro de 2005 até junho de 2006), João Cândido (Itapecerica da Serra, 2007) e Silvério de 

Jesus (Embu das Artes, 2008). Se faço este salto temporal e não cito outras ocupações 

relevantes ou não para o movimento, é porque foram nestas que o MTST iniciou e 

desenvolveu sua prática audiovisual. Portanto, de acordo com os objetivos da investigação 

apresentada nesse trabalho, são as que demandarão maior atenção e estudo. 

 A esta altura, alguém pode estar se perguntando por que muito se falou da São Paulo 

capital se até agora nenhuma das ocupações citadas se realizou nesta cidade. A necessidade de 

enfatizar a capital paulista se deve a três fatores. Primeiramente, porque esta é a base do 

movimento. Nela mora a maioria de seus militantes (base e direção) e se localiza boa parte de 
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sua infra-estrutura. É nela onde tudo se planeja, para depois ser executado, inclusive em 

outros municípios.  

 Em segundo lugar, porque há entre os sem-tetos um grande número de migrantes, 

pessoas que vieram de outras regiões do país atraídas pelas possibilidades que vislumbravam 

na capital. Independente de terem se deslocado em um momento ulterior para outras cidades 

próximas (que, via de regra, pertencem à região metropolitana), ou mesmo das oportunidades 

imaginadas não terem se concretizado, tal fato não anula a centralidade e o fascínio exercidos 

por São Paulo. 

 Por fim, pela compreensão de que, para estudar um fenômeno que ocorre sobretudo na 

Periferia (no caso, as ocupações do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), mas que na 

verdade faz parte de uma dinâmica que estrutura a cidade/metrópole como um todo, se deve 

começar pela observação do Centro (entendido aqui não apenas como os bairros centrais). 

Afinal, é nele onde as engrenagens estão mais bem azeitadas e funcionam “melhor”.  

 Quando questionei Jota sobre a ausência de ocupações do MTST em São Paulo obtive 

dele a seguinte resposta:  

 
 

Toda vez que a gente vai pra São Paulo a gente toma um pau. Mas não é por 
causa disso que a gente não vai pra São Paulo. Tomar pau a gente toma em 
qualquer lugar... O problema é: existem vários movimentos sociais em São 
Paulo... É um território que já está loteado praticamente... Grava aí, ó, grava 
aí: ULC (União de Lutas e Conquistas), MLM (Movimento de Luta por 
Moradia), MNLM (Movimento Nacional de Luta pela Moradia), UNMP 
(União Nacional por Moradia Popular), MMC (Movimento de Moradia do 
Centro), MSTC (Movimento dos Sem-Tetos do Centro), MRSTC 
(Movimento Revolucionário dos Sem-Tetos do Centro), MSTU (Movimento 
dos Sem-Tetos Urbanos)... Ao passo que as cidades que circundam a capital 
são próximas da capital, em lugares mais estratégicos que a capital – a maior 
parte da pobreza está nessas regiões também, são perto das rodovias, perto 
dos aeroportos – o maior aeroporto da América Latina (2008, em entrevista).      

 
 
 Os sem-tetos se rebelam contra a lógica que defende a regência da sociedade urbana 

pelas leis da realização e distribuição da mais-valia, uma “estratégia de dominação política, 

que implica também em sujeição econômica” (SEABRA, 1996: 71). Se esta se baseia na 

propriedade (ou seja, em quantidades, comparações e no dinheiro), aqueles propõem como 

alternativa o uso, entendendo-o, a partir do pensamento de Lefebvre, como “resíduos 

irredutíveis ao domínio da lógica, da razão” (SEABRA, 1996: 71). Um “uso do espaço, do 

tempo, do corpo, essencialmente porque abrigam dimensões da existência, os sentidos da 

vida: o prazer, o sonho, o desejo, o riso!...” (SEABRA, 1996: 71). 
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 O conflito entre o uso e a propriedade: está colocado o pano de fundo de uma luta que 

aparentemente pode ser apenas por moradia. Na realidade, a inconformidade com a (falta de) 

importância conferida ao uso – não somente no âmbito da habitação – na estruturação e 

administração da metrópole exige atos práticos dos usadores, que o são mesmo que no 

momento o uso esteja presente para eles como ausência. 

 A ocupação de prédios ou terrenos que não cumprem sua função social, atendendo aos 

interesses da especulação imobiliária, é o principal desses atos, embora passeatas, 

performances, entre outros, também integrem o repertório do MTST e sejam importantes para 

o alcance de seus objetivos. É com a permanência na terra ociosa que o movimento obriga 

uma mudança na relação de forças uso X propriedade na cidade e conquista o seu 

fortalecimento no cotidiano. Diferentes escalas igualmente importantes para quem pretende 

uma transformação radical da sociedade.   

 
 

As relações de propriedade foram invadindo amplos domínios da existência, 
alcançando costumes e alterando-os. No entanto, é no vivido, como o nível 
da prática imediatamente dada, que a natureza aparece e transparece, como o 
corpo, como o uso. É nesse nível que o prazer, o sonho, o desejo se debatem, 
e que os sentidos da existência propriamente humana, não se deixando 
aniquilar, podem se insurgir (SEABRA, 1996: 74-5). 

 
 
 Prazer, sonho, desejo, sentido da existência... Fica claro que se está tratando de algo 

que vai muito além de moradia e equipamentos, aos quais o urbano tende a ser reduzido, 

inclusive por muitos dos chamados movimentos urbanos. “Um vasto programa urbano ... seria 

também um projeto de transformação da cotidianidade, ... não teria mais nenhuma relação 

nem com o urbanismo repressivo e banal, nem com o planejamento coercitivo do território” 

(LEFEBVRE, 2004: 136). 

 A confusão parece derivar de uma suposta equivalência entre a materialidade da 

cidade, a própria cidade e o urbano. Sinonímia equivocada, pois as cidades são obras56 mais 

que produtos, são “centros de vida social e política onde se acumulam não apenas as riquezas 

como também os conhecimentos, as técnicas, as obras (obras de arte, monumentos)” 

(LEFEBVRE, 2006: 4). Ela é a obra. E o urbano, conceito cujo desenvolvimento ainda não 

está acabado, aponta para um movimento – igualmente incompleto, potencial – que reúne, 

forma e trans-forma aquilo que concentra (e nesse sentido cria), não sem conflitos 

(LEFEBVRE, 2004).   

                                                 
56 Interessante que as cidades sejam definidas (o que também ocorre com os filmes) como ‘obras’. 
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Fica claro, a partir destas definições que, ao contrário do que os atores hegemônicos e 

seus meios de comunicação apresentam, o MTST não luta contra a cidade, e sim a seu favor. 

Enquanto obra, e para realizar-se como tal, ela depende da revalorização do seu valor de uso, 

o que coincide justamente com o principal interesse dos sem-tetos. 

 Os sem-tetos não disputam somente moradia. Também estão em jogo a reativação de 

espaços onde a realidade urbana é mais legível – lugares de encontro em geral, tais como ruas 

e praças – e a própria possibilidade de contribuir para a beleza da obra, reforçando assim seu 

pertencimento à cidade em sua nova condição de usador, ao invés de usuário. 

 Se é verdade que “o caráter democrático de um regime é discernido em relação à sua 

atitude para com a cidade, para com as ‘liberdades’ urbanas, para com a realidade urbana, e 

por conseguinte para com a segregação” (LEFEBVRE, 2006: 95) então o que pode ser 

encontrado hoje são democracias muito débeis, governadas para servir docilmente à 

realização e distribuição da mais-valia. Ignora-se, portanto, já que são duas realidades 

antagônicas, o direito à cidade. 

 
 

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à 
liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O 
direito à obra (à atividade participante) e o direito à apropriação (bem 
distinto do direito à propriedade) estão implicados no direito à cidade 
(LEFEBVRE, 2006: 135). 

 
 
 Para conquistá-lo e fazê-lo cumprir, se insurge o uso. E se rebela o Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto. 

 

2.3 ESTRATÉGIAS IDENTITÁRIAS TERRITORIALIZADAS DO MOVIMENTO DOS 

TRABALHADORES SEM TETO 

 

 Além de uma compreensão aprofundada da produção do espaço na sociedade 

capitalista, das relações entre Centro e Periferia e da insurgência do uso, a rebelião do 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto também trabalha o tempo todo com processos de 

construção de novas identidades e territórios a fim e atingir seus objetivos. 

O emprego dos termos ‘identidade’ e ‘território’ sempre impõe a necessidade de 

conceituar o que se entende por cada uma dessas tão utilizadas palavras. Isto porque, apesar 

da abundância em seus usos, nem sempre os autores as significam da mesma maneira, 

chegando-se, não raras vezes, a encontrar definições contrárias. 
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 Identidade, por exemplo, possui uma longa trajetória atrelada a concepções como: 

eterno, essencial, imutável, entre outras que se mantêm fiéis a esta linha de raciocínio. Claro 

que sempre houve também aqueles que já apresentavam acepções próximas das que serão 

adotadas na reflexão aqui proposta, ou seja, que antagonizavam com as mencionadas acima 

(ARAÚJO, 2007). Entretanto, há apenas alguns poucos anos elas começaram a se popularizar, 

chegando mesmo a constituir as opções teóricas de importantes intelectuais em diversas áreas 

do conhecimento. 

 Já o conceito de território, termo cuja origem remete à civilização romana, também 

pode ser utilizado de várias maneiras. Conforme exemplifica Haesbaert (2004), em muitos 

casos é possível deparar-se com definições parcelares do mesmo. Entre estas, certamente as 

mais recorrentes hoje são as que o enxergam como a área sob jurisdição do Estado-Nação 

e/ou como o meio físico-natural no qual habitamos. 

 Dito isso, pede-se que a partir desse momento essas informações sejam esquecidas, 

pois o que se quer expressar com ambos nessa investigação é totalmente distinto do que foi 

até agora apresentado. 

 Refletir sobre identidade não é uma tarefa fácil. Basicamente por duas razões, a saber: 

a complexidade das questões identitárias na contemporaneidade e a própria dificuldade em se 

definir o que ela seria. E, segundo Hall (2006), este momento atual de controvérsias e 

indefinições não é o primeiro pelo qual a palavra, e o fenômeno que ela tenta nomear, 

atravessam. O autor propõe, inclusive, uma periodização que toma como marcos essas fases 

“de turbulência”.  

 Em uma primeira fase, de inspiração iluminista, o sujeito estaria “baseado numa 

concepção da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, unificado, dotado das 

capacidades de razão, de consciência e de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior” 

(Hall, 2006: 10). Na visão sociológica, desenvolvida posteriormente, surgiria a “consciência 

de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e auto-suficiente, mas era formado na 

relação com ‘outras pessoas importantes para ele’” (Hall, 2006: 11). 

 Por fim, tem-se o que ele classifica de sujeito pós-moderno. Este sujeito não é dotado 

de “uma identidade fixa, essencial ou permanente” (Hall, 2006: 12). É constituído por 

identidades superpostas, nem sempre harmônicas entre si, as quais transforma e rearranja à 

medida que é interpelado pelo que o rodeia. A nação, importante repertório de significados 

embora nunca tenha sido o único, tem enfraquecida sua hegemonia, ao mesmo tempo em que 

se vê o (re)surgirmento de outros fatores. 
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 Para Castells (2006: 22), a identidade é “o processo de construção de significados com 

base em um atributo cultural, ou ainda um conjunto de atributos culturais inter-relacionados, 

o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras fontes de significado”. Esta breve definição tem a 

vantagem de explicitar algumas das características que considero fundamentais no conceito. 

 Primeiramente destaca que a identidade é um processo. Ou seja, não é algo com o qual 

se nasça, tampouco que permaneça inalterado. Bauman (2005: 23) ressalta “a condição 

precária e eternamente inconclusa da identidade” e afirma que “as pessoas em busca de 

identidade se vêem invariavelmente diante da tarefa intimidadora de ‘alcançar o impossível’” 

(2005: 16). 

 Em segundo lugar, ressalta que ao longo de suas buscas os sujeitos agrupam, 

reagrupam e desagrupam materiais diversos e diversificados. Aspecto que também é 

percebido por diversos estudiosos, como, por exemplo, Nestor García Canclini, que sobre o 

tema afirma: “hoje a identidade, mesmo em amplos setores populares, é poliglota, multi-

étnica, migrante, feita com elementos mesclados de várias culturas” (2001: 142). 

 Por fim, um último ponto a ser destacado na síntese de Castells é o caráter ativo 

atribuído aos atores sociais no processo. A identidade sempre precisa ser inventada, nunca 

descoberta. E, nesta invenção, “a tarefa de um construtor de identidade é, como diria Lévis-

Strauss, a de um bricoleur, que constrói todo tipo de coisas com o material que tem à mão” 

(BAUMAN, 2005: 55). 

 Isto não significa que as pessoas, sempre conscientemente, estão em um constante 

moldar de suas subjetividades da maneira que mais lhes convêm. Esta é, inclusive, uma 

grande fonte de críticas às formulações de diversos pensadores sobre a questão da identidade, 

conforme ilustra a citação abaixo. 

 
 

Segundo meu ponto de vista, não se presta atenção suficiente a processos nos 
quais as formas de capital cultural com as quais as pessoas contam para 
remodelar suas identidades são desigualmente distribuídas, tampouco que 
muitas pessoas ainda estão obrigadas a viver com identidades que os outros 
lhes atribuíram no lugar de identidades eleitas por elas mesmas57 
(MORLEY, 2005: 135). 

 
 

                                                 
57 “Según mi punto de vista, no se presta suficiente atención a los procesos a través de lo cuales las formas de 
capital cultural con el que cuentan las personas para remodelar su identidad son desigualmente distribuidas, ni al 
grado en el que muchas personas aún están obligadas a vivir con identidades que otros les adscriben en lugar de 
identidades que podrían elegir por sí mismas”. 
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 Conforme demonstra Couche (2002), a identidade é sempre o encontro – na verdade, 

seria mais adequado falar em disputa e embate – entre auto e hetero-identidade, ambas 

atribuídas por grupos que dificilmente possuem o mesmo poder de nomear e se nomear. 

 
 

Se a identidade é uma construção social e não um dado, se ela é do âmbito 
da representação, isso não significa que ela seja uma ilusão que dependeria 
da subjetividade dos agentes sociais. A construção da identidade se faz no 
interior de contextos sociais que determinam a posição dos agentes e por isso 
mesmo orientam suas representações e suas escolhas. Além disso, a 
construção da identidade não é uma ilusão, pois é dotada de eficácia social, 
produzindo efeitos sociais reais (COUCHE, 2002: 182). 

 
 

 Fica claro, portanto, que o processo de (re)construção da identidade é sempre 

relacional. Ou seja, invariavelmente ocorre no interior das trocas sociais sendo, portanto, 

permeado pelos poderes difusos que atravessam e constituem a sociedade. O que autoriza a se 

pensar na identidade como uma “demanda sobre o controle da representação” e uma “disputa 

pela autoridade da narrativa” (HERSCHMANN & PEREIRA, 2003: 184). 

 Não por acaso a identidade ressurge com força total tanto nos debates quanto nas 

práticas contemporâneas. Em um mundo marcado por uma globalização fragmentadora e 

extremamente excludente, cujos agentes hegemônicos privilegiam a circulação de 

mercadorias, capitais e informações, isentando-se de sua responsabilidade na construção de 

um processo verdadeiramente intercultural (que privilegiasse as pessoas e a compreensão e 

aceitação do outro), o arraigo a uma identidade pode ser a alternativa mais acessível. 

 Castells propõe uma tipologia das maneiras mais freqüentes de conduzir o processo de 

construção das identidades hoje, ressaltando que as fronteiras entre uma e outras não são tão 

rígidas quanto o esquema poderia sugerir. Haveria, assim, três atitudes básicas dos grupos em 

relação aos seus contextos (mesclando-se, nestes, diferentes escalas): 

 
 

Identidade legitimadora: introduzida pelas instituições dominantes da 
sociedade no intuito de expandir e racionalizar sua dominação em relação 
aos atores sociais... 
Identidades de resistência: criada por atores que se encontram em 
posições/condições desvalorizadas e/ou estigmatizadas pela lógica da 
dominação, construindo, assim, trincheiras de resistência e sobrevivência 
com base em princípios diferentes dos que permeiam as instituições da 
sociedade... 
Identidades de projeto: quando os atores sociais, utilizando-se de qualquer 
tipo de material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade 
capaz de redefinir sua posição na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a 
transformação de toda a estrutura social (2006: 24). 
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 O mesmo autor enfatiza, falando ainda das características de constituição das 

identidades, que nenhuma delas é, a priori, progressista ou retrógrada, pois só podem ser 

objeto de reflexão quando analisadas inseridas nas relações de poder. Essa reflexão aponta 

necessariamente para o território, se este for também entendido como “a cena do poder” 

(RAFFESTIN, 1993: 58). 

  E é muito importante diferenciar cena de cenário. Se este é o lugar onde os fatos 

acontecem, ainda que ambos, lugar e fatos, exerçam influência um sobre o outro, precisam 

necessariamente ser pensados como separados. Já a cena é o conjunto de todos os elementos 

que interagem durante o desenvolvimento de uma ação. Esta é a grande felicidade da metáfora 

utilizada: apontar para uma definição de território integrada. 

 
 

O território não é apenas o resultado da superposição de um conjunto de 
sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas criadas pelo homem. 
O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o 
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 
trabalho, da resistência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os 
quais ele influi (SANTOS, 2006: 96). 

 
 

 Raffestin (1993: 7) fala inclusive em um “processo” de território, já que este seria 

fruto de uma série de intervenções no/pelo espaço. Aqui já se percebe importantes 

aproximações entre os modos eleitos de conceituar identidade e território. Ambos seriam 

processuais, portanto em constante mudança. Os dois também compartilhariam um caráter 

multidimensional. 

 E, retomando o gancho para o entrelaçamento de identidade e território nesse texto, há 

ainda em comum a presença obrigatória da relação com o outro, portanto de relações de 

poder. “O território pode ser definido como uma objetivação multidimensional do espaço, 

feita a ressalva de que mesmo no caso em que ele possa ser considerado território individual, 

o é apenas em relação a outros58” (CARA, 1995: 67). 

 A despeito das argumentações que exaltam o fim dos territórios (não apenas na 

Academia, também na imprensa, nas propagandas, no senso comum) o que se verifica são, 

por um lado, os mais diversos tipos de movimento lutando por manter sua ligação com e 

controle sobre seus territórios (palestinos, atingidos por barragens, etc), e por outro, um 

imenso saudosismo por parte daqueles que perderam, abandonaram ou sequer ingressaram em 

                                                 
58 “El territorio puede ser definido como una objetivación multidimensional de la apropriación social del espacio, 
haciendo la salvedad de que aún en el caso de poder considerarlos territorios individuales, éstos lo son en 
relación al de otros”. 
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tal batalha (“não há mais solidariedade entre a vizinhança”, “no meu tempo nós 

participávamos das coisas”).   

 Fato é que, independente do caráter benéfico ou não que a desterritorialização, ou “o 

desaparecimento dos territórios” (HAESBAERT, 2002: 43) permanente poderia trazer, 

considera-se aqui que esta, em grau absoluto, é impossível. Sem dúvidas as relações das 

pessoas com o território estão mudando, em alguns casos para melhor, em muitos para pior. 

Nas palavras de Bauman (apud FRIDMAN, 2000: 84) elas se traduzem por uma 

“extraterritorialidade da nova elite e a territorialidade forçada do resto”.  

 No entanto, essas alterações de padrão estão longe de caracterizar o total desarraigo 

territorial que se anuncia. Mesmo a nova realidade das referidas elites não pode ser 

caracterizada como extraterritorialidade, ainda que se entenda o contraponto feito pelo autor 

entre mobilidade e fixidez como recurso para reforçar sua crítica.   

 
 

Muito mais do que perderem vínculos de identificação com espaços 
determinados, “desterritorializando-se”, o mais comum é que as pessoas e os 
grupos sociais desenvolvam concomitantemente vínculos identitários com 
mais de um território ao mesmo tempo, ou com territórios que em si mesmos 
manifestam características muito mais instáveis, múltiplas e/ou híbridas 
(HAESBAERT, 2007: 49). 

   
 
 Após tanto enfatizar o caráter processual, incompleto e construído dos termos 

identidade e território, torna-se mais compreensível que estes estejam acompanhados da 

palavra estratégia no início desse subcapítulo. Ainda mais se considerarmos que eles são o 

ponto de partida para pensar um movimento social, o qual, conforme indica sua própria 

denominação, também é fortemente marcado por instabilidades e mudanças.  

 
 

Para sublinhar esta dimensão mutável da identidade que não chega jamais a 
uma solução definitiva, certos autores utilizam o conceito de “estratégia de 
identidade”. Nesta perspectiva, a identidade é vista como um meio pra 
atingir um objetivo. Logo a identidade não é absoluta, mas relativa. O 
conceito de estratégia indica também que o indivíduo, enquanto ator social, 
não é desprovido de uma certa margem de manobra (COUCHE, 2002: 196, 
sublinhado não pertencente ao original). 

 
 
 Embora a citação acima se refira somente à possibilidade de pensar a identidade como 

estratégia, pela definição de território já apresentada, e pelos pontos de contato identificados 

entre uma e outro, se pode facilmente estendê-la a este. 
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 Nesse momento poderia se perguntar por que falar em estratégias, e não em táticas, 

principalmente após a diferenciação entre ambas estabelecida por De Certeau em “A Invenção 

do Cotidiano” (1994). Segundo ele, a estratégia é global, desencadeada por quem quer o 

poder, ao passo que as táticas estão mais próximas da astúcia, que aproveita brechas nas 

regras para ganhar algo que não conserva. “Em suma, a tática é a arte do fraco” (DE 

CERTEAU, 1994: 101). 

 A associação entre um movimento de sem-tetos com os fracos do autor é quase 

instantânea. Entretanto, é necessário ter cuidado. Se um grupo de pessoas com uma(s) 

reivindicação(ções) em comum se reúne é justamente para deixar de sê-lo. E, conforme o 

próprio De Certeau, “a tática é determinada pela ausência de poder assim como a estratégia é 

organizada pelo postulado de um poder” (DE CERTEAU, 1994: 101). 

 Portanto, a correspondência não é tão direta quanto aparenta. Embora os ‘fortes’ 

predominantemente se valham de estratégias, inclusive por suas próprias posições dentro das 

relações de poder, os fracos não estão fadados às táticas – não querendo com isso afirmar que 

elas sejam ruins, apenas destacar que não são inevitáveis.  

 Algumas reflexões adicionais sobre identidade e território podem ainda ajudar a 

justificar a eleição de tais conceitos como centrais para a presente dissertação. Castells (2006: 

355) afirma que sujeitos “se mobilizam para mudar como são para como querem ser. 

Reivindicar uma identidade é construir poder.” E, como destaca Haesbaert (2007: 40-1), “[a 

territorialidade] enquanto ‘imagem’ ou símbolo de um território, efetivamente existe e pode 

inserir-se eficazmente como uma estratégia político-cultural, mesmo que o território em 

questão não esteja materialmente manifestado”.  

 E estratégias político-culturais são fundamentais para quaisquer movimentos sociais, 

conceituados nessa investigação como: “ações coletivas com um determinado propósito cujo 

resultado, tanto em caso de sucesso como de fracasso, transforma os valores e instituições da 

sociedade” (CASTELLS, 2006: 20). Independente de quais sejam suas bandeiras ou sua 

orientação política. 

 
 

As formas de subjetividade em que habitamos desempenham um papel 
crucial na determinação de se aceitamos ou contestamos as relações de poder 
existentes. Ademais, para grupos marginalizados e oprimidos, a construção 
de identidades novas e resistentes é uma dimensão essencial de uma luta 
política mais ampla para transformar a sociedade (JORDAN & WEEDON 
apud ALVAREZ, DAGNINO & ESCOBAR, 2000: 22, sublinhado não 
pertencente ao original). 
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 Sabe-se que é fundamental, em especial em alguns tipos de luta, que o movimento 

politize o cultural – que necessariamente é político, embora nem sempre politizado – e entre 

na disputa pelos significados e representações em jogo. Somente assim pode-se construir 

“práticas culturais e redes interpessoais da vida cotidiana que sustentam movimentos sociais 

ao longo dos fluxos e refluxos de mobilização e que infundem novos significados culturais 

nas práticas políticas e na ação coletiva” (ALVAREZ, DAGNINO & ESCOBAR, 2000: 35). 

  
 

A função do discurso identitário é de orientar estas escolhas, de tornar 
normal, lógico, necessário, inevitável, o sentimento de pertencer, com uma 
forte intensidade, a um grupo. Ele se dirige à emotividade, se esforça por 
impressionar, por emocionar, a fim de que este sentimento de pertencimento 
impulsione, caso a situação o exija, a agir; impelido pelo sentimento de 
pertencimento, torna insuportável a recusa da defesa. A fim de criar as 
condições de adesão, o discurso identitário tem por tarefa definir o grupo, 
fazer passar do estado latente àquele de “comunidade” em que os membros 
são persuadidos a ter interesses comuns, a ter alguma coisa a defender juntos 
(Martin apud CLAVAL, 1999: 23). 

 
 
 Se estudar estratégias identitárias e territoriais atualmente é um grande desafio, pela 

sua complexidade, quando se pretende investigá-las nas práticas de um grupo como o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto o terreno se torna ainda mais traiçoeiro. No que 

poderia consistir uma identidade sem-teto? Ou, ainda mais polêmico, um território sem-teto? 

 O MTST reúne os mais diversos tipos de pessoas, que carregam suas respectivas 

origens, trajetórias e valores culturais. Nada pode garantir que o único aspecto que eles 

tenham em comum – ao menos em um momento inicial – não seja apenas a falta de uma 

moradia digna. E, como afirma Bauman (2005: 104), “a sincronização dos focos de atenção e 

dos temas de conversa não é, evidentemente, equivalente a uma identidade compartilhada”. 

  Sabendo disso, uma das principais tarefas do movimento consiste em utilizar-se de 

suas condições urbanas, associando-as a estratégias identitárias para construir uma adesão a 

qual, ainda que não chegue a ser completa, seja suficiente para garantir a permanência do 

indivíduo na luta, assim como um comportamento construtivo mesmo durante os momentos 

mais críticos; desgaste gerado por meses de ocupação com negociações interrompidas, por 

exemplo.   

 
 

O “pertencimento” e a “identidade” não têm a solidez de uma rocha, não são 
garantidos para toda a vida, são bastante negociáveis e revogáveis, e de que 
as decisões que o próprio indivíduo toma, os caminhos que percorre, a 
maneira como age – a determinação de se manter firme a tudo isso – são 
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fatores cruciais tanto para o “pertencimento” quanto para a “identidade” 
(BAUMAN, 2005: 17). 

 
 
 Portanto, as estratégias identitárias – do movimento e de seus militantes – têm que ser 

permanentes e recíprocas. É necessário um construir e reconstruir que considere, e inclusive 

incentive, a participação de todos. A identificação é mais fácil quando se pertence a aquilo 

que ao mesmo tempo sentimos que nos pertence. Porque assumir uma identidade – em 

especial uma estigmatizada como a sem-teto – sempre implica em perdas e ganhos.  

 
 

O anseio por identidade vem do desejo de segurança, ele próprio um 
sentimento ambíguo. Embora possa parecer estimulante no curto prazo, 
cheio de promessas e premonições vagas de uma experiência ainda não 
vivenciada, flutuar sem apoio num espaço pouco definido, num lugar 
teimosamente, perturbadoramente, “nem-um-nem-outro”, torna-se a longo 
prazo uma condição enervante e produtora de ansiedade. Por outro lado, uma 
posição fixa dentro de uma infinidade de possibilidades também não é uma 
perspectiva atraente (BAUMAN, 2005: 35). 

 
 
 Arfuch (2005: 26) afirma que “o gênero não representa uma profundidade interior, e 

sim produz esta interioridade e profundidade performativamente, como um efeito de sua 

própria operatória59”. O mesmo se poderia dizer da constituição do sem-teto. O 

aprofundamento da consciência de tal condição acontece no tempo da luta. Mas não somente 

nele. Essa operação também se dá no território. Parece, assim, à primeira vista, que tanto 

espaço quanto tempo são fundamentais para a formação de uma nova subjetividade dos 

militantes do referido movimento. 

 
 

Como toda relação social, toda identidade é “espacial”, na medida em que se 
realiza no/através do espaço, mas nem toda identidade é “territorial”, no 
sentido da centralidade adquirida pelo referente espacial em estratégias de 
apropriação, culturais e políticas, dos grupos sociais (HAESBAERT, 2007: 
44). 

 
 

 Considerando a citação, propõe-se nesse momento refletir sobre o papel 

desempenhado pelo uso do território na construção da identidade do militante do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto. Em outras palavras, investigar se o papel desempenhado por ele 

é central a ponto de se poder falar na ocorrência de uma identidade territorial. 

                                                 
59 “El género no representa una profundidad interior sino que produce esa interioridad y profundidad 
performativamente, como un efecto de su propia operatoria”. 
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 O debate é sem dúvidas acalorado, e exatamente por isso estimulante. E as respostas 

possíveis, inclusive a oferecida aqui, estão longe de conquistar status de unanimidade. Isso 

porque para responder tal pergunta há uma série de elementos a serem considerados, e, 

dependendo do autor que se aciona como substrato teórico, os resultados encontrados são 

muito distintos. 

 Se a referência é, por exemplo, a reflexão de Bourdieu sobre identidades regionais – 

presente em “O poder simbólico”, (Bourdieu, 2007) – provavelmente a resposta é um 

retumbante não. Para ele, é obrigatório o pertencimento a um território específico, ainda que 

este ainda não exista, como era o caso do povo judeu antes da fundação do Estado de Israel 

em 1948. 

 Ou seja, é mister que já esteja definido qual recorte se quer realizar no globo terrestre, 

independente da possibilidade de realização do mesmo. E, principalmente, é fundamental a 

crença de que somente nesse espaço é possível realizar aquela identidade. Argumento que tem 

servido para respaldar lutas dos mais diferentes tipos, desde as retrógradas até as de caráter 

claramente emancipatório.      

 A questão que se coloca é: e se a localização do recorte puder ser variável? Para 

definir a centralidade do território nas construções subjetivas dos participantes de um 

movimento como o MTST é preciso ponderar: é correto equiparar um território bem 

determinado em termos de coordenadas geográficas com outro que não é marcado pela rigidez 

das fronteiras existentes e sim por uma bem delimitada concepção de território e que, ainda 

que com perdas para o movimento (e sempre há grandes perdas, como será destacado mais à 

frente), pode ser des-re-armado em outra localização? Ou o primeiro é que é ‘o’ território, 

restando ao segundo ser somente ‘um’ território, não tendo, por isso, importância suficiente 

para ser considerado em uma classificação identitária? Vejamos o que fala Castells sobre essa 

questão:  

 
 

Movimentos sociais devem ser entendidos em seus próprios termos: em 
outras palavras, eles são o que dizem ser. Suas práticas (e sobretudo suas 
práticas discursivas) são sua auto-definição. Tal enfoque nos afasta da 
pretensão de interpretar a “verdadeira” consciência dos movimentos como se 
somente pudessem existir revelando as contradições estruturais “reais” 
(2006: 94). 

 
 
 Mesmo que não se esteja totalmente de acordo com Castells e que se considere que é 

dever do investigador tentar enxergar para além das aparências, sua fala tem a vantagem de 
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enfatizar a necessidade de se prestar atenção, ao estudar um movimento, não somente às 

teorias existentes, mas também no próprio grupo em questão. E, no caso do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto é perceptível, já em sua primeira e principal prática discursiva – seu 

nome – a importância atribuída ao território, ou, no caso, ao desejo dele e o quanto este desejo 

é fundamental para que as pessoas ingressem no movimento e venham posteriormente a se 

tornar militantes. 

 Essa chave trazida pela prática, contudo, não encerra a discussão – o que seria muito 

fácil. Acredito ser ainda necessário apresentar argumentos e definições ‘teóricas’ antes de 

partir para a experiência do movimento, que – adiante-se – corrobora o que está sendo 

defendido aqui.       

 “A identidade social é também uma identidade territorial quando o referente simbólico 

central da construção dessa identidade parte ou perpassa o território” (HAESBAERT, 2004: 

172-173). Considerando que algumas páginas acima se defendeu a compreensão do mesmo 

como “processo de território”, criticando àqueles que o viam apenas em suas fronteiras e 

materialidade, parece coerente reconhecer uma ‘igualdade na diferença’ entre acampamentos 

e assentamentos realizados por sem-tetos e a terra prometida com que sonham alguns e o 

Estado-Nação que é suporte para outros.       

 Cruz (2007: 104) apresenta uma proposta para se identificar identidades territoriais a 

qual parece bastante útil nesse caso, embora ele esteja falando de um contexto bastante 

diferente e não necessariamente concorde com a posição desta autora. Ele afirma:  

 
 

No nosso entendimento, a construção de uma identidade territorial pressupõe 
dois elementos fundamentais: 
a) O espaço de referência identitária 
É o referente espacial no sentido concreto e simbólico onde se ancora a 
construção de uma determinada identidade social e cultural... 
 b) A consciência socioespacial de pertencimento. 

 
 

 Basta olhar para a experiência do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto para ver 

que se cumprem os dois requisitos. É nos acampamentos, no espaço-tempo das lutas, que os 

sem-tetos se tornam militantes de um movimento sem-teto. Sobre os saraus, uma das 

principais atividades organizativas e de formação realizada pelo movimento, Marco comenta: 

“ele tem que se estabelecer, ele tem que ser feito durante semanas, e semanas, e semanas, pra 

se consolidar o espaço” (2007, em entrevista).  
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 A necessidade desse espaço consolidado (ainda que temporariamente), do 

desenvolvimento do processo de território, se reflete na dificuldade apontada por este mesmo 

militante, em momento posterior da entrevista, quando comenta os saraus fora do contexto do 

acampamento. Ao descobrir uma prática extremamente poderosa, pensou-se que se poderia 

utilizá-la com a mesma eficácia nas comunidades e bairros de periferia das cidades onde o 

movimento atua. Um engano. A falta do espaço do acampamento ainda não conseguiu ser 

superada através de uma nova metodologia de saraus, fazendo com que o resultado destes 

fique sempre aquém do encontrado no território do movimento. 

 Já em relação ao item ‘b’, o seguinte trecho da entrevista (realizada em 2008) com o 

militante Jota é bastante esclarecedor:  

 
 

Retomamos o trabalho em São Paulo, em 2001 fizemos três ocupações em 
volta de São Paulo e aí foi interessante porque a gente parou para pensar 
num estratagema territorial. Quem somos de fato? O que é o MTST de fato? 
Não paramos pra discutir isso em outros momentos. Porque a gente pensava 
no trabalhador da fábrica que se articula dentro dos processos produtivos que 
tem como principal instrumento o sindicato, as centrais. E a principal forma 
de luta, a greve, os piquetes. Mas nós não éramos desse movimento, muito 
embora tivéssemos aliança com setores sindicalizados. Nós atuávamos no 
território. E o que era o território pra nós então? Por que o território era 
estratégico? Ora, o território é o espaço onde você constrói identidades 
coletivas. Coisa que você construía na fábrica com os sindicatos e as centrais 
hoje, dada a dimensão da pobreza e da falta de políticas públicas que 
permitam às pessoas viverem como cidadãos, você encontra nos bairros 
espaços onde você possa reunir as pessoas em torno de exigências comuns e 
possibilitar que eles tomem decisões comuns. E isso é construir poder 
popular. Paralelo a isso, vinha acontecendo uma série de fatos, por exemplo, 
na Argentina. Os movimentos territoriais estavam se levantando. Os 
piqueteros, eles diziam que “la fábrica son los barrios”. Essa conjuntura era 
muito propícia e isso fez a gente amadurecer também esse auto-
conhecimento (sublinhados não pertencentes ao original). 

 
 

 Aceitando-se a hipótese de que a identidade dos militantes do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto é territorial, pode-se reconhecer que o processo de formação dos 

mesmos precisa passar por estratégias tanto identitárias quanto territoriais se quiser obter 

êxito.  

 Essa passagem da condição de integrante para a de militante é fundamental para que o 

movimento possa seguir sua luta que não reivindica somente moradia, e sim uma nova lógica 

para a sociedade e a cidade. “O fato de que uma comunidade é construída em torno de uma 

identidade de resistência não significa que resultará necessariamente em uma identidade de 

projeto... Pode tornar-se um grupo de interesse” (CASTELLS, 2006: 420). 
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 O MTST conta, em sua estrutura interna, com um setor denominado Setor de 

Formação. Este, por sua vez, está dividido nos seguintes subgrupos: Educação Infantil (em 

vias de englobar também educação para jovens e adultos), Cultura e Formação Política. É o 

trabalho articulado dos três que impulsiona a construção do militante e do território, sempre 

inserida na luta por este último.  

 Uma peculiaridade do movimento era a existência de uma Brigada de Guerrilha 

Cultural. Pertencente ao coletivo de Cultura, e conseqüentemente atuando tendo em seu 

horizonte a formação em seu sentido mais amplo, ela se efetiva no ano de 2005, durante a 

ocupação Chico Mendes, em Taboão da Serra. 

 A identificação da pertinência de criar algo nesse sentido, entretanto, aparece mais ou 

menos um ano antes. As discussões sobre a necessidade de haver, dentro do movimento, um 

grupo encarregado do fomento e realização de atividades culturais se tornam mais freqüentes 

em um momento classificado por seus militantes como bastante difícil. A organização estava 

fragilizada e contava com um número reduzido de integrantes. 

 Um dos primeiros frutos destes debates foi um seminário realizado na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Nesse evento, aberto ao público, militantes de base e 

demais interessados tiveram a oportunidade de discutir arte revolucionária. Estava inaugurada 

para o movimento como um todo a reflexão, realizada a partir de então mais no interior dele, e 

cujos resultados se materializariam na Brigada de Guerrilha Cultural do Setor de Formação do 

MTST.     

 
 
Mais uma coisa fundamental também que é a concepção de atividades 
culturais, manifestações artísticas como instrumento de formação política. 
Porque até então o movimento, pelo menos nos últimos tempos antes de se 
formar a Brigada, o modelo de formação política ainda era muito cartilha, 
discussão, debate, fala, mas ainda com uma dificuldade muito grande de 
incorporar essas outras expressões: música, teatro como um instrumento de 
formação política para a militância (MARCO, 2007, em entrevista). 
 
 

 Tal problema, apesar do pouco tempo de atuação da Brigada, parece ter sido 

solucionado. É o que demonstram os dez filmes que ela realizou sobre o movimento, as 

inúmeras peças que encenou e promoveu nos acampamentos, os saraus semanais, as diversas 

exibições de vídeo, providenciando, inclusive, gerador de luz para a ocupação João Cândido, 

na qual foi impossível fazer um ‘gato’, os festivais de hip-hop, entre muitas outras atividades 

inseridas no cotidiano que contribuíram para a formação de militantes e do território (que, 

como se viu, não podem ser tão facilmente separados).    
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 Aliás, sobre o tema dos prejuízos para o MTST quando este perde um território, Jota 

apresenta um dado elucidativo:  

 
 

Aqui em Osasco, como eu lhe falei, eram 5.000 famílias no início. Houve 
cinco despejos. O pessoal foi despejado uma vez, ficaram 3.000 famílias. Aí 
ocupou novamente outra área, virou duas mil famílias. Aí ocupou novamente 
outra área, foi despejado novamente, virou 600 famílias. Ocupou prédio do 
Sérgio Naya... Aliás, achei uma loucura ocupar prédio do Sérgio Naya. Pois 
é, a gente não tinha pra onde ir... O Sérgio Naya tava preso, entrou com uma 
ação, o advogado dele entrou com uma ação, e ganhou!... E as pessoas do 
Lamarca foram despejadas e aí fizeram, cerca de 120 famílias, e ocuparam 
uma creche abandonada (2008, em entrevista).   

 
 
 E ainda há quem diga que os sem-tetos podem se des-re-territorializar a qualquer 

momento em qualquer lugar sem que isso implique em uma desestruturação de suas 

identidades.  

 A título de encerramento desse ponto, cabe mencionar mais um exemplo do quanto, 

em um movimento social como o aqui estudado, estratégias identitárias e territoriais precisam 

ser pensadas – e analisadas – conjuntamente: 

 
 

Também nesse período, já em 2002, 2003, o grupo que coordenava o MTST 
passou a refletir sobre a dimensão do trabalho comunitário. Porque havia 
muitos problemas no acampamento. Um dos problemas no acampamento é 
aquele tradicional: o cara consegue a casa, se acomoda. Então era preciso 
pensar numa metodologia de formação política que transformasse 
acampados em militantes. Militantes são um passo à frente, ideologicamente, 
e nas ações também. O setor de formação política começou a se desenvolver, 
já tendo conhecimento de si, já tendo um domínio metódico melhor, você 
poderia formar militantes próprios do MTST [muitos, até este momento, 
tinham vindo do MST ou de outros movimentos] (JOTA, 2008, em 
entrevista). 

 
 
 Confirmada a importância do desenvolvimento e uso permanentes de estratégias 

territoriais e identitárias (ou território-identitárias) no interior do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto é o momento de verificar quais são os elementos que o audiovisual 

militante produzido pela Brigada de Guerrilha Cultural aporta, a partir de seu lugar de fala e 

da sua recepção, concebidos como privilegiados, para os processos de novas edificações que 

visam a transformar ocupantes em militantes.    

   

 

 83



  

DIÁLOGOS AUDIOVISUAIS – PODE UMA PESQUISADORA CONVERSAR COM 

FILMES? 

OU 

A PARTICIPAÇÃO DE UMA CINEMATOGRAFIA PRÓPRIA NA CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADES E TERRITÓRIOS: O MOVIMENTO DOS TRABALHADORES SEM 

TETO 

Um roteiro acadêmico de Nina (Marina Cavalcanti) Tedesco 

   

 Antes de iniciar os diálogos, gostaria de retornar – e agrupar – alguns pontos já 

trabalhados ao longo dos capítulos anteriores e que são fundamentais para uma melhor 

compreensão da proposta que começará a ser aqui desenvolvida. 

 No que tange ao coletivo que realizou todos os filmes estudados nesta terceira etapa – 

a Brigada de Guerrilha Cultural do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – é pertinente 

assinalar que se trata de uma experiência única entre as organizações populares brasileiras que 

propõem uma transformação radical da sociedade.  

Sua curta duração (pouco mais de dois anos) e o seu término no final de 2007 

precisam ser destacados não apenas pelas mudanças de rumo que acarretaram à presente 

pesquisa, mas principalmente porque interromperam projetos identitários e territoriais nos 

quais o audiovisual tinha um papel fundamental, deixando, assim, uma série de 

questionamentos sem resposta. 

Em relação às obras audiovisuais que serão trabalhadas, cabe lembrar quais são elas, 

assim como fornecer uma rápida sinopse de cada uma: 

- Chico Mendes – a dignidade não se rende (2005, 33 min): primeira produção da Brigada de 

Guerrilha Cultural conta a história da ocupação homônima; 

- Direitos Esquecidos (2005, 13 min): realizada para ser exibida no acampamento e na 

televisão aberta, é dividida em duas partes, sendo a primeira “a favela” e a segunda “a 

ocupação” (esta apresentada como uma alternativa àquela); 

- Vídeo-informe 1 (2007, 13 min): primeiro audiovisual produzido na ocupação João Cândido. 

Apresenta os dias iniciais dos ocupantes na terra; 

- Vídeo-informe 2 (2007, 10 min): mostra a Marcha dos Cinco Mil, um ato promovido pelo 

movimento para tentar evitar o despejo da ocupação João Cândido; 

- Vídeo-informe 3 (2007, 6 min): conta – ou recorda – ao espectador outro ato do movimento, 

conhecido como Trancaço: o fechamento das rodovias Raposo Tavares, Castelo Branco e 
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Regis Bittencourt, que paralisou a cidade de São Paulo por algumas horas. Mais uma ação 

cujo objetivo era conter o despejo; 

- Construindo o poder popular (2008, 10 min): único vídeo feito na ocupação Silvério de 

Jesus (Embu das Artes, 2008), traz para as telas o seu cotidiano de luta.  

Nunca é demais lembrar por que elas, e não as demais produções da Brigada, foram 

privilegiados. Realizados dentro de ocupações e tendo como público prioritário, ao menos em 

um primeiro momento, os moradores e moradoras das mesmas, mobilizaram uma série de 

estratégias, em diferentes níveis, procurando atender a objetivos de mobilização, propaganda 

e expressão dos militantes, precisamente no terreno mais propício para isso – e que, um 

paradoxo, é chamado por todos de “vazio”.  

O professor Carlos Walter Porto-Gonçalves sempre diz que não existe latifúndio 

improdutivo, já que todo latifúndio produz violência, desigualdade social, pobreza. Da mesma 

forma, poder-se-ia afirmar que, seguindo a argumentação desenvolvida nos subcapítulos 2.1 e 

2.2,  não há terreno vazio. Ele sempre está cheio de especulação imobiliária, de segregação 

sócio-espacial, da divisão capitalista do espaço. 

 

SEQÜÊNCIA 1 – APRESENTAÇÃO DAS PERSONAGENS 

 

Em toda narrativa há momentos cujo objetivo principal é apresentar as personagens, 

ou deixar que elas se apresentem – o que não quer dizer total controle sobre o que é falado, já 

que, não sendo o declarante o(s) diretor(es), por mais que haja identificação entre um e outro, 

o primeiro necessariamente será submetido à avaliação – e a possíveis edições – do segundo. 

A construção do personagem parece ser fundamental, uma vez que você  mesma 

começa o este capítulo por esse processo de criação estética. Mesmo que seja uma 

apresentação,esta significa uma escolha de perfil sociocultural. A questão central não 

apresentação de sujeitos invisíveis na metrópole, onde estão e onde são? Parece-me uma linha 

de interpretação do ato de entrar em cena da personagem  

Tampouco está o poder de dizer algo concentrado apenas nas mãos deste último. 

Felizmente as pessoas, reais ou imaginárias, sempre são mais do que o realizador gostaria – e 

precisaria – que elas fossem. Os chamados personagens são sujeitos, e isso traz conseqüências 

mesmo para quem assim os concebe.  

Da mesma maneira funcionam os filmes. Por mais bem estruturada que a disposição 

dos planos esteja, por mais bem planejada que tenha sido cada etapa, por mais que uma 

pessoa tenha desempenhado todas as funções, ainda assim, enquanto discurso, as obras estão 
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sempre prontas para serem recebidas de diversas maneiras – o que varia é apenas a quantidade 

delas. 

Portanto, na hora de apontar e analisar como são definidos aqueles que aparecem nos 

audiovisuais militantes do MTST, é necessário estar atento para as muitas camadas de 

significação que constituem a obra cultural – e em especial uma que mobiliza tantos recursos 

ao mesmo tempo como é o cinema.   

 

CENA1 – OS PROTAGONISTAS 

 

 No início havia a dúvida, quem seriam os protagonistas das obras ? Sem-tetos ou 

movimento social? Embora seja pelo engajamento daqueles que este existe, não são termos 

intercambiáveis, muito menos podem cumprir as mesmas funções dramáticas. A opção por 

um ou outro acarreta construções fílmicas distintas. 

 E, como estes audiovisuais pertencem a processos mais abrangentes de construção de 

identidades e de sujeitos no território através de imagens e sons, não teria muito sentido que a 

escolha não recaísse sobre aqueles que com suas lutas e existências cotidianas fazem a causa 

avançar. 

 Lembrando que são produções da Brigada de Guerrilha Cultural do Setor de Formação 

do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto para todos os integrantes deste grupo60 (base, em 

sua grande maioria), o tópico ‘o que é um sem-teto?’ recebe respostas muito menos diretas 

que outros pontos (quase ninguém fala, por exemplo, ‘um sem-teto é aquele que...’). Não é 

necessário dizer explicitamente ao sem-teto quem ele é – ou melhor, quem o movimento 

gostaria que ele fosse.    

 Os realizadores da Brigada sabem que as imagens, sons, o contexto, o território podem 

“falar” isso por si só. Assim sendo, é possível encontrar em todos os filmes pelo menos 

algumas definições para estes sujeitos, as quais, se somando à experiência do cinema, tornam-

se muitas – desde as mais objetivas e previsíveis até algumas que surpreendem pela ousadia 

e/ou humanidade. Vejamos um exemplo: 

 Em Chico Mendes – a dignidade não se rende, a então Secretária de Habitação da 

cidade de Taboão da Serra pergunta para uma liderança do movimento quem são os 

ocupantes. 

 

                                                 
60 Ainda que oportunidades de exibição para outros públicos sejam bem-vindas e espaços de difusão como a 
internet, aproveitados. 
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LIDERANÇA  

[São pessoas que] “Moram de aluguel, moram de favor, moram em área de risco”. 
 

 A resposta exata para uma ordem distante (no caso, o Estado) a qual, pela própria 

pergunta que faz, demonstra o quão alijada está dos indivíduos em questão. E que, como 

todos sabem, tende a valorizar apenas as demandas que podem ser quantificadas, traduzidas 

em números.  

Contudo, nada que os ocupantes já não saibam, até porque, não fosse isso, dificilmente 

eles estariam onde estão (onde quer que seja o acampamento da vez). Quiçá esta seja a 

principal razão (mas certamente não a única) pela qual a maioria das construções identitárias 

propostas por estes audiovisuais, que se dirigem a uma ordem próxima, não se fundamentam 

na ausência e na precariedade, embora, evidentemente, ambas estejam presentes na imagem 

todo o tempo. 

 Ainda assim, é preciso dialogar com o estigma proveniente da ordem distante (a 

presença, no audiovisual, do embate entre a auto e a hetero-identidade, do qual falávamos 

acima), como na seqüência abaixo transcrita: 

 

SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO DE TABOÃO DA SERRA (também em Chico Mendes...) 

para aqueles que se apresentaram como lideranças do movimento, na cara de inúmeros 

ocupantes 

[Você] “É um dos coordenadores? Porque, assim, é a coisa da legitimidade, né? Que é uma 

coisa importante ter legitimidade nos movimentos, né? Não ter essa coisa de gente que pega 

carona (sorri). Então, quem mais que é da liderança? Vocês dois tão muito bem vestidos para 

ser liderança de movimento terra. (pausa) Desculpa”. 

 

LIDERANÇA, balançando a cabeça 

“Que atitude lamentável”. 

 

SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO DE TABOÃO DA SERRA 

“Não, não, assim...”. 

 

VOZ NÃO IDENTIFICADA FORA DA TELA 

“...Preconceituoso”. 
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SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO DE TABOÃO DA SERRA 

“Não, não é preconceito”. 

 

OPERADOR DA CÂMERA 

“Preconceito de classe”. 

 

 Ou como fica claro na seguinte fala: 

 

 OCUPANTE (em Direitos Esquecidos) 

“Enquanto a favela aumenta os governos, o Poder Público condena, aqueles que não dão o 

direito a um trabalho digno, que não tem direito à moradia. Aí chega lá em cima do morro e 

fala: ‘não, aqui são um bando de desocupados, são um bando de vândalos’. Que na verdade 

não é isso”. 

 

 A batalha diária contra estereótipos (mal-vestido, desocupados e vândalos são apenas 

alguns dos muitos que podem ser encontrados facilmente) que, em última instância, tem por 

objetivo uma outra identidade – ou, nos termos de Castells (2006: 24), uma “identidade de 

projeto”, faz parte da realidade do sem-teto. E estas são algumas de suas respostas, em 

diferentes níveis:  

 

 Estratégia identitária “Lutador”: 

Ainda que não existisse nenhum pronunciamento nesse sentido, as próprias histórias 

que são contadas já agregariam este valor ao sem-teto. Corroboram tal afirmação, por 

exemplo, as seqüências do primeiro dia da Ocupação João Cândido, que integram 

Vídeo-Informe 1. Os poucos ocupantes estão com roupas de inverno, sob um céu 

cinzento, tentando se esquentar à beira de uma fogueira – e, se pode prever, o clima é 

úmido. Ainda nesta obra, impressiona o esforço feito por homens e mulheres de todas 

as idades para a construção dos barracos, o que também é bastante explorado em 

Chico Mendes... 

Além disso, há Vídeo-Informe 2, cujo mote é a Marcha dos Cinco Mil. Um dos 

acampados mostra para a câmera seu pé cheio de bolhas, e, em ritmo e rima de rap, 

ressalta que isso não o impedirá de chegar ao seu destino. Nos enquadramentos mais 

abertos se pode ver algumas pessoas buscando proteção do sol forte embaixo de seus 

guarda-chuvas. 

 88



  

E, em todas as produções, há um sem-fim de atos, trancamentos de pistas, caminhadas, 

protestos. Em uma palavra: luta. A relação acampamento – exterior 

(conseqüentemente resistência cotidiana – resistência espetacularizada, Periferia – 

Cidade) e a força do trânsito dos integrantes do movimento em um e outro espaços 

contribuem para a consolidação do atributo.  

Ademais, há as contribuições da banda sonora. Algumas mais sérias como: 

 
LOCUTOR DE CHICO MENDES... (em seu início):  

“Lutadores e lutadoras da Ocupação Chico Mendes”. 

 

Ou ainda: 

 

OCUPANTE DA SILVÉRIO DE JESUS (Construindo o Poder Popular): 

“Nós fazemos passeata, portas de Prefeitura, Palácio do Governo. Se necessário for, 

fazemos atos. A fim de adquirir nossos direitos”. 

 

Aqui cabe retomar o Capítulo 2: a luta pela moradia, ao contrário do que afirmava 

Lefebvre (2006: 76), e falando especificamente do caso do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Teto – ainda que se possa estender a afirmação a outros grupos 

similares – é na verdade uma luta pelos direitos que se territorializam, ou seja, pelo 

direito à cidade. 

 

Outras se valendo do humor – um recurso que em geral não é explorado nem no 

documentário nem no cinema militante, mas que a Brigada combina de forma bastante 

interessante com usos tradicionais do drama e do melodrama – e de técnicas de 

montagem, como é novamente o caso de Construindo o poder popular: 

 

Durante apresentação no acampamento. 

 

PALHAÇO 1  

“Eu vim de muito mais longe que você”. 

 

PALHAÇO 2  

“Ah, é? Veio de Santos?”. 
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Muitos militantes marcham pelas ruas. Som de rap. 

Volta para apresentação no acampamento. 

 

PALHAÇO 1 

“Mais longe ainda”. 

 

PALHAÇO 2 

“Ih, de Minas Gerais”. 

 

Muitos militantes marcham pelas ruas. Som de rap.  

Volta para apresentação no acampamento. 

 

PALHAÇO 1 

“Mais longe ainda”. 

 

PALHAÇO 2 

“Da Europa!”. 

 

Muitos militantes marcham pelas ruas. Som de rap. 

Volta para apresentação no acampamento. 

 

PALHAÇO 1 

“Eu tô falando que o bagulho é longe”. (platéia ri). 

 

PALHAÇO 2 

“Ué, então de onde você veio?”. 

 

PALHAÇO 1 

“Eu vim lá de Pirajuçara, meu”. (platéia ri) 

 

Militantes dentro de uma sala de prédio público. Um deles tremula a bandeira do 

movimento. Som de rap. 

Volta para apresentação no acampamento. 
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PALHAÇO 2 

“E Pirajuçara agora é longe?” 

 

PALHAÇO 1 

“É longe porque não veio a pé, né?”. (platéia ri) 

 

Militantes e carro de som seguem em marcha. Já está escurecendo.   

 

Evidentemente, a brincadeira dos palhaços, em seu sentido mais imediato, está 

associada com a marcha mostrada na montagem paralela. Todavia, também é possível 

compreender este longe de Pirajuçara como longe da ordem distante, sinônimo de 

desigualdade social e distinção espacial. Mais longe que Santos, que Minas Gerais e 

mesmo que a Europa, Pirajuçara é muito longe porque as condições de moradia, 

trabalho, educação, saúde, em uma palavra, de urbanidade, estão muitos distantes das 

condições da metrópole paulistana. 

  

 Estratégia identitária “Irreverente”: 

A idéia em cena é: para uma pessoa desprovida de habitação (e algumas vezes da 

possibilidade de sequer alugar alguma digna), com todas as privações que isso 

acarreta, ter conseguido criar uma família, conquistar alguns bens (em Direitos 

Esquecidos os barracos mostrados têm geladeira), e, fundamentalmente, sobreviver até 

o momento, é preciso irreverência, manha, jogo de cintura. 

Ninguém dá o seu depoimento constatando isso. São as escolhas de linguagem de um 

filme realizado de/para um movimento sem-teto que transmitem tal idéia para o 

espectador. 

Valendo-se mais uma vez da montagem paralela, encontra-se em Vídeo-Informe 3 a 

seguinte seqüência: 

 

Repressão policial aos manifestantes durante o trancaço. 

Imagem de uma projeção no acampamento. O filme é The Kid (Charles Chaplin, 

1921), no momento em que o gurizinho tenta enganar o policial. A trilha sonora 

claramente enfatiza a esperteza do primeiro e zomba do segundo. 
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Militantes na barricada. Agora a canção ouvida é “Eu também sei atirar”, do grupo 

Comadre Florzinha (Se queres atirar, atira/ Que eu também sei atirar/ Que eu também 

sei atirar).  

Cena do filme – gurizinho se levantando.  

Trancaço – manifestante chuta bomba de gás pra longe. Bomba volta para os policiais.  

Volta para a mesma seqüência do filme, só que com mais tempo antes e depois que o 

que tinha sido mostrado anteriormente – o guri olha para as mãos antes de levantar e 

vemos que o policial está atrás dele, depois que fica de pé. Ele entra em casa, bate a 

porta e o policial tem que ir embora.  

  

Em Chico Mendes... há várias situações nas quais os sem-tetos aproveitam sua inédita 

condição de dono dos meios de produção para debochar de policiais, proprietário, a já 

citada Secretária de Educação e, claro, os políticos – alvo de reclamações freqüentes, 

não apenas nesta obra. 

 

Imagem de político falando na TV. 

LOCUTOR 

“Esses senhores de muita língua e pouco ouvido”. 

 

Ou ainda: 

 

Após planos do Ato em Defesa da República e da Democracia, evento que contou com 

a presença de figuras ilustres, como o prefeito da cidade naquele momento, 

identificado por uma legenda, um convidado reclama que a palavra foi dada apenas 

para alguns escolhidos, e não para o povo. 

O plano seguinte é da Secretária de Habitação, com cara de ‘fazer o que?’, levantando 

os ombros e inclinando a cabeça. Em seguida ela diz: “Assim é a democracia”. 

Com essa fala havia sido encerrada a última seqüência na qual ela aparecia, e sua 

motivação original foi a conversa que estabelecia com os acampados ter sido 

interrompida por uma série de contações de história de vida e pelos gritos de 

“Queremos terra! Queremos terra!”. A repetição de um plano já visto fora do contexto 

faz com que a personagem teça um comentário que ela jamais faria – mas o filme sim.  

 

 Estratégia Identitária “Desafiador”: 
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Em diversos momentos a irreverência acima mencionada se radicaliza adquirindo tons 

de provocação e desafio. 

Em Vídeo-Informe 2 estão as falas nas quais tal comportamento é mais claro. 

 

Em cima do carro de som, LIDERANÇA 1 tem a chance de responder, em alto e bom 

som, e para todos ouvirem, um comentário que havia escutado de um policial.  

 

LIDERANÇA 1 

“Fomos impedidos pela Polícia Militar de dar continuidade de chegada até o Palácio 

do Governo. O discurso colocado pelo Coronel Alaor e por outros oficiais da Polícia 

era de que estavam a serviço da ordem pública. Pois a gente retruca: ordem pública é o 

povo com moradia! Ordem pública é o povo com casa! Ordem pública é um governo 

fazendo política social pro povo! Portanto, com todo respeito, senhor Coronel, nós 

também estamos a serviço da ordem pública”. 

 

O último discurso que aparece neste vídeo também é feito pela LIDERANÇA 1. 

 

LIDERANÇA 1 

“Vai ter mais ocupações! Prepare-se! Prepare-se José Serra. Ou você cede ou a gente 

avança!”. 

 

Se uma voz oficial do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é capaz de fazer uma 

ameaça como essa, é por avaliar que o povo, ou melhor, o povo unido e organizado, é 

muito poderoso. Em outras palavras, que através do embate entre a ordem próxima 

(movimento) e ordem distante (Estado), se pode atingir o direito à cidade.  

 

Na mesma produção, do alto do mesmo caminhão de som, LIDERANÇA 2 discursa. 

 

LIDERANÇA 2 

“É imprescindível que o Governador lembre de uma coisa: a vida política dele não 

acaba. E de dois em dois anos precisam do povo. Vão na favela, abraçam nossas 

crianças catarrentas e comem comida em lata de goiabada. Agora querem dizer onde a 

gente pode e onde a gente não pode ir. Mas a gente vai. Porque o povo, unido, jamais 

será vencido! O povo, unido, jamais será vencido!”. 
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Os acampados fazem coro. 

 

Em Vídeo-Informe 3 a opção é destacar a força popular através da música. Seu início e 

fim são sonorizados com uma adaptação da letra de “Pedro e Teresa” (Teresa 

Cristina), cantada pelos sem-tetos: “Se o povo soubesse o talento que ele tem/ Não 

escutava desaforo de ninguém”. 

 

 Estratégia Identitária “Herdeiros da luta por liberdade dos escravos”: 

Vincular o sem-teto em luta de hoje com as rebeliões escravas, que, apesar do 

ocultamento da história oficial, foram muito abundantes no Brasil, é uma preocupação 

que perpassa grande parte dos audiovisuais do movimento – inclusive alguns que não 

estão sendo aqui trabalhados. 

O mais enfático, neste sentido, é Vídeo- Informe 1. 

 

GOG, famoso rapper apoiador de movimentos sociais, com uma camiseta do MTST, 

declama a letra da música “Fazendo Escola” (Face da Morte), em atividade cultural na 

Ocupação João Cândido. Ele passa o microfone a alguém (não identificado) que fala 

“o barraco era a antiga senzala, mas hoje é quilombo”. 

 

Em uma outra seqüência, bem depois desta, vê-se planos da terra ocupada vazia, ao 

som de ruídos debochados (como em um desenho animado). Legenda: “O 

proprietário/-um campo de golf?”. Seguem os ruídos. Legenda: “As autoridades/- um 

aeroporto?/- uma rodovia?”. “Imprensa/- uma favela,/Povo – um quilombo!”. 

Panorâmica do acampamento já cheio. Os barracos ocuparam os vazios vistos na 

seqüência anterior.  

 

Este movimento de câmera atualiza a história da cidade brasileira – a reprodução da 

desigualdade através do espaço. E a resistência a tal processo. 

 

Na última inserção do LOCUTOR do vídeo Chico Mendes... (vale lembrar, o primeiro 

a ser feito), tem-se a seguinte montagem das pistas de áudio e vídeo: 
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LOCUTOR 

“Sabemos todos, cada favela tem algo de senzala. Todo camburão também é um navio 

negreiro”.  

Imagem da polícia.  

 

LOCUTOR 

“Toda ocupação é um quilombo”.  

Imagem de sem-teto cavando. 

 

 Estratégia Identitária “Solidário”: 

Por fim, um último viés da construção identitária do sem-teto bastante encontrado na 

filmografia do movimento é a sua solidariedade, a vontade de construir algo 

coletivamente.   

 

LIDERANÇA (Chico Mendes...)  

“Aquele que é pobre, tem necessidade e é de luta é meu companheiro”. 

 

OCUPANTE DO ACAMPAMENTO CHICO MENDES (Direitos Esquecidos) 

“Eu quero uma vida melhor pra mim e pra quem tiver coragem de lutar comigo”. 

 

E uma militante que tem grande destaque em Construindo o poder popular relata: 

 

MILITANTE 

“Sou sem-teto, não é? E aí eu tô lutando. Gosto do movimento. Que cava e corta. E 

fala, né, e grita. (Ri) As reunião, né, também. Tudo isso. As amizade que a gente 

pega”.   

 

CENA 2 – OS ANTAGONISTAS 

 

 A fim de que a narrativa fique mais interessante para o público em geral, uma 

excelente estratégia é a entrada em cena de um antagonista (ou de vários). O mesmo vale 

quando se pensa sobre a identidade. Se tivermos um Outro o processo de diferenciação e 

coesão tem mais chance de se tornar eficiente. No caso dos realizadores dos audiovisuais da 
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Brigada de Guerrilha Cultural, a escolha deste é bastante fácil, devido às repressões que 

sofrem quase diariamente. 

 Fácil, mas não natural. Como tudo no cinema de documentário ou ficção e na 

identidade, aquele que tenta impedir o “mocinho” de alcançar seu objetivo também é uma 

construção. O que significa dizer que, ainda que pareça óbvia, a opção pela Polícia como 

Inimigo Principal não é algo que estava fadado a acontecer. Ainda que de fato eles sejam os 

agentes contrários ao movimento que se façam presentes com mais freqüência. 

 

 Polícia, o antagonista/Outro unidimensional: 

Assim como em nenhuma das obras do MTST são abordados problemas internos do 

movimento, ou condutas equivocadas por parte de seus militantes e lideranças (que, 

como em qualquer grupo social, provavelmente existem ou já existiram), as forças 

repressivas do Estado também estão sempre erradas. Não apenas porque defendem a 

propriedade privada, mas também por sua intransigência e truculência. O que é uma 

constatação, e não uma crítica, pois que não se pode julgar esta filmografia apenas em 

termos de linguagem ou narrativa, desconsiderando que ela pertence e atua em um 

projeto político muito mais abrangente. 

Presente em 100% dos filmes que integram o corpus fílmico desta investigação, a 

Polícia é zombada, retrucada, esnobada das mais diversas maneiras.  

Chico Mendes..., Direitos Esquecidos e Construindo o Poder Popular mostram o 

quanto ela é rápida quando se trata de atos em tese ilícitos oriundos da camada mais 

pobre da população. Neles há registros de sua chegada ainda na primeira noite de 

ocupação. Em Vídeo-Informe 1, ou seja, no Acampamento João Cândido, a visita 

indesejada ocorre no dia seguinte. 

Há ainda a fala de uma LIDERANÇA que reitera a pressa policial. 

 

LIDERANÇA (em Chico Mendes...), para ocupantes 

“Se a área é particular, quem tem que entrar com processo na Justiça é o dono da área, 

ele só vai poder entrar com esse processo na segunda-feira. Esse processo vai ter que 

ser respondido pelo nosso advogado, o juiz vai ter que julgar este processo pra tirar 

nós daqui. É claro que a gente não vai dizer assim: ‘tamos garantido’, porque eu não tô 

aqui pra vender ilusão pra ninguém... nós somos tudo companheiro e sem-teto. Nós 

sabe muito bem como é que é polícia e prefeitura, não dá pra confiar”. 
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Mas não apenas as lideranças podem fazer uso da palavra para criticar tal corporação. 

Em Vídeo-Informe 1, uma das integrantes da recém constituída ocupação afirma: 

 

SEM-TETO 

“Quem tá ali na portaria [polícia] não tá querendo a nossa, não tá protegendo nada. 

Pelo contrário. Não tá querendo nem deixar a gente entrar, né?”. 

 

ENTREVISTADOR 

“Tá do lado de quem?”. 

 

SEM-TETO 

“Tá do lado do Governo. Governo, Prefeitura, proprietário principalmente, né? E do 

dinheiro”. 

 

Esta fala é muito interessante por não conter relato e sim análise. Todavia não nos 

precipitemos. Este é um ponto que será retomado posteriormente. 

A música é outro âmbito bastante utilizado para falar sobre os policiais. 

Em Vídeo-Informe 2, um militante rapper manda seu recado para aqueles que 

impediam a chegada da Marcha dos Cinco Mil ao Palácio do  Governo: 

 

MILITANTE RAPPER 

“Aqui é nós, não quero brigar, com certeza. Os caras tá ali, tá captado na captura. 

Agora segura aí, é nóis na fita, é essa da pura. Não precisa cassetete para nos bater, 

aqui é povo humilde, só trabalhador, aê”. 

 

Em Chico Mendes... as imagens da descida dos sem-tetos do ônibus que os levou até o 

local a ser ocupado e a sua entrada na terra são acompanhadas pelos seguinte versos, 

cantados por Clementina de Jesus e Vissungo: “Iauê ererê aiô gumbê/ com licença do 

curiandamba/ com licença do curiacuca/ com licença do sinhô moço/ com licença do 

dono de terra”. É claro que no momento em que a letra menciona o dono de terra há 

um corte para um plano do carro de polícia na frente do portão do acampamento, na 

primeira noite.  

Construindo o poder popular, após uma foto do militante que foi homenageado no 

nome da ocupação sobre a qual há a legenda “Acampamento Silvério de Jesus”, 
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mostra uma seqüência embalada pela música “Morena Vem Ver”, de Lui Coimbra – 

que entra antes das imagens. Nela se vê:  

 

1) Plano longo de senhora muito sorridente, à noite, com vela na mão. Sobre ele 

aparecem duas legendas. “Embu, 28 de março de 2008”, e depois “A chama da 

liberdade se renova”; 

2) Plano curto de acampados tentando iluminar um pedaço da ocupação; 

3) Plano de carro de polícia do lado de fora do portão. 

Nesse instante, a animada música é distorcida, como quando a pilha está acabando, em 

“quando eu fazia serenata”. 

 

Se antes se contemplava a lua, se lembrava uma pessoa amada ou mesmo se cantava, 

com a chegada da Polícia nada mais de lúdico e prazeroso é possível. 

Novamente em Chico Mendes..., agora é a vez da montagem servir como instrumento 

para emitir a opinião do movimento sobre a Polícia. Após uma longa seqüência na 

qual um policial dá uma verdadeira aula sobre o comportamento típico (na visão do 

movimento) dele e de seus pares – autoritarismo, nenhuma disposição a escutar o que 

não lhe agrada, a insistência de que está garantindo a ordem pública através de uma 

atuação pragmática, e não política, o plano seguinte é um zoom-in de um pastor 

alemão ladrando raivosamente para a câmera. 

Outras ações exemplares captadas pelas câmeras aparecem em Vídeo-Informe 3 e 

Vídeo-Informe 1. No primeiro, em uma das rodovias de São Paulo interrompidas, um 

policial prepara – e se prepara para – o lançamento de uma bomba de gás perto dos 

manifestantes. E no segundo, outro olha para a cinegrafista e ordena que ela abaixe a 

câmera e pare de gravar a conversa travada entre lideranças e forças da repressão. 

Tais trechos não são apenas exibidos, mas destacados pela utilização do mesmo 

recurso: a repetição. Neste, sucessiva (ao todo, são três vezes), e naquele, distribuída 

ao longo da exibição.   

 

 POLÍTICOS – OS ANTAGONISTAS COADJUVANTES/UM OUTRO NÃO TÃO 

IMPORTANTE 

  

Por mais que se possa argumentar que na verdade seria este o grupo que mais 

prejudica os sem-tetos, através de sua falta de compromisso, do não-cumprimento de 
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promessas e de atitudes interesseiras, entre outros comportamentos não muito bem-

vistos, a verdade é que na construção das narrativas e identidades sem-teto eles 

ocupam o segundo lugar no ranking dos opositores – o que não significa que não 

venha chumbo grosso pra cima deles também ou que esta situação não possa no futuro 

ser alterada. A revolta popular é geral. 

 

Primeiro plano de HOMEM que canta (em Chico Mendes...). 

 

HOMEM  

“Se vocês estão a fim de prender o ladrão/ Podem voltar pelo mesmo caminho/ O 

ladrão está escondido lá embaixo/ Atrás da gravata e do colarinho/ Só porque moro no 

morro/ A minha miséria você despertou/ .../ No morro ninguém tem mansão/ Nem 

casa de campo pra veranear/ Nem iate pra passeios marítimos/ E nem avião particular/ 

Somos vítimas de uma sociedade/ Famigerada e cheia de malícias/ No morro ninguém 

tem milhões de dólares/ Depositados nos bancos da Suíça”. 

 

Na canção não fica explícito se a referência é aos políticos, mas, seguramente, sua 

inserção no filme diz respeito a tal categoria. O HOMEM aparece após um VIZINHO, 

que acompanhava toda a discussão com a Secretária de Habitação de Taboão da Serra 

na época, declarar que 

 

VIZINHO 

“Vocês têm que sair daqui porque pra eles é muito mais interessante que isto volte a 

ser pasto de boi, depósito de lixo, esconderijo de bandido. Aqui tem estrupo, nego 

entra aí pra fazer coisas absurdas... Este terreno há 25 anos tá abandonado. Pra criar 

boi e bandido, a Prefeitura nunca mexeu. Bastou trabalhador querer mexer (olha para 

os policiais): Vamos, vamos! Desocupa! Cai fora! Sai!”. 

 

O tom não é mais ameno no depoimento deste militante do movimento, em Direitos 

Esquecidos. 

 

MILITANTE 

“Mas, primeiro eles quer ver a desgraça. Depois é que eles vêm com essa mão de 

traição, que eu chamo isso de traição, dizendo que tão te ajudando. Mas depois que 
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meu barraco cai de baixo da água, que a, o fogo pega debaixo do viaduto, aí eles vêm 

como bonzinho, bom moço. E não como vilão”. 

 

Uma fala que traduz perfeitamente a já citada construção binária de protagonistas e 

antagonistas/eu e Outros enquanto personagens unidimensionais. 

Entretanto, os militantes da Brigada de Guerrilha Cultural avaliam que os políticos 

merecem mais que pronunciamentos sérios e graves a seu respeito. Também é 

necessário desmoralizá-los de outra forma, e mais uma vez o humor se presta 

perfeitamente ao objetivo. 

Muitos dos planos que dizem respeito à Secretária de Habitação em Chico Mendes... 

serviriam de exemplo, mas citar-se-á apenas dois.    

 

SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 

“O senhor mora de aluguel hoje em dia?’. 

 

OCUPANTE 

“Moro de aluguel”. 

 

SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 

“E o senhor tá participando de alguma coisa?”. 

 

OCUPANTE 

“Eu tô, mas não sai nada nunca a vida inteira. Com a senhora mesmo eu já fui numa 

reunião na semana, tem um mês” (Risos).    

 

E, depois que ela deixa o acampamento, LIDERANÇA fala para os demais: 

 

LIDERANÇA 

“Ela diz: ‘A Prefeitura não pode deixar ocupar’. Então, minha cara, cê tá atrasada, 

porque já ocupou” (risos). 

 

Sem dúvida esta mulher é a recordista da chacota em toda a produção do movimento. 
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Como se pode perceber, é possível encontrar nos vídeos produzidos pelo MTST tanto 

estratégias identitárias que se referem a características as quais podem facilmente ser 

reconhecidas em seus militantes – “identidades de resistência” (CASTELLS, 2006: 24) como 

edificações subjetivas que recém começam a ser gestadas.  

 Um sem-teto não é uma pessoa desprovida de moradia, e sim aquela que se revolta 

com sua situação de desigualdade social e diferenciação espacial. Trata-se, portanto, de uma 

identidade que – como todas as demais – não vem determinada pelas condições materiais. Ela 

é construída no movimento, através da inserção na política e de processos de visibilidade no 

espaço comum. 

 

SEQÜÊNCIA 2 – OS PROTAGONISTAS NO TERRITÓRIO 

 

CENA 1 – A CIDADE E A PERIFERIA 

  

 O território do sem-teto organizado e em luta é a ocupação, é o acampamento. Ali ele 

canta, mora, cozinha, se diverte, resiste – cotidianamente. Chico Mendes, João Cândido e 

Silvério de Jesus são o cenário da maioria das imagens e sons apresentada nas obras da 

Brigada de Guerrilha Cultural. E não apenas nas que se propõem a mostrar a história/o dia-a-

dia de cada um destes núcleos de rebeldia. Mesmo Vídeo-Informe 2, sobre a Marcha dos 

Cinco Mil, e Vídeo-Informe 3, sobre o Trancaço, estão cheios de planos gravados na Periferia. 

 É verdade que o contrário também acontece. A Cidade também se faz presente nos 

seis filmes. E, evidentemente, aqui não se está falando dela apenas enquanto cenário. Afinal, 

se o MTST é um movimento urbano – e já foi visto que tal característica é uma das grandes 

razões de sua fundação – é óbvio que irá aparecer a cidade.  

 A Cidade, com letra maiúscula, deve ser aqui entendida como Centro, oposição à 

Periferia. Como a entendem as pessoas mais velhas, que contam como foi sua ida à Cidade, 

quando na verdade estiveram no Centro da cidade. O espaço onde as leis capitalistas – da 

propriedade privada, por exemplo, mas não apenas esta – que impedem que uma área vazia 

possa ser ocupada, mesmo na Periferia (e isso que esta costuma ser considerada ‘terra de 

ninguém’), estão mais perceptíveis, mais consolidadas.   

  

LOCUTOR EM SUA FALA FINAL (Chico Mendes...), sobre imagem de prédio espelhado, 

luxuoso  

“A cidade grande não nos aceita”. 
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 A Cidade que não os aceita, nem mesmo em sua Periferia. Que explica a existência de 

um movimento de sem-tetos que atua na Periferia. Porque não pode, nem tem interesse em, 

submeter os lugares da mesma maneira. Em alguns, a dureza das regras dará lugar ao 

esgarçamento. E as luzes dos arranha-céus e dos grandes centros comerciais à crueldade da 

pobreza e da miséria. 

 Nesse sentido um dos planos de Vídeo-Informe 1 é capaz de fornecer uma síntese. 

Uma legenda indica que o que vemos é a primeira noite do acampamento. Luzes amarelas no 

fundo do quadro e um céu claro e sem estrelas como apenas os das Cidades podem ser 

permitem a visão, em silhueta, de homens e mulheres construindo os primeiros barracos.  

 Composto com grande rigor estético, o que é acentuado pela música clássica que o 

acompanha, este plano traduz graficamente a relação Cidade –Periferia proposta nos 

audiovisuais do movimento. Ainda que algumas falas a princípio pudessem indicar o 

contrário.    

 

Trecho de Direitos Esquecidos: 

No sarau da Cooperifa, realizado no acampamento Chico Mendes, HOMEM declama “Porque 

tudo é diferente aqui daquela gente ali que não entende que aqui é nóis sobrevivente. E 

playboy se sente só porque tem celular da Tim, um a mais pra viajar de TAM. Vila Madalena 

versus Vietnã. Sou mais nóis, apesar dos pesares. Porque tudo é diferente aqui daquela gente 

ali que não entende que aqui é nóis sobrevivente”. 

 

Contudo, nesta mesma obra, está a seguinte seqüência: 

 

Cartela com texto branco em fundo preto que cresce ao som de um samba: “O que dizem os 

olhos da cidade?” [frase que, se pertencesse originalmente a este texto, traria cidade com ‘C’]. 

Plano de barracos em uma favela. 

Cartela com texto branco em fundo preto que cresce ao som de um samba: “Mas, sobretudo, o 

que calam?”. 

Planos das precárias condições de moradia. 

 

Porque invisibilizar, diferenciar, segregar, são operações que mantêm o status quo da 

Cidade, e de toda a sociedade, no seu sistema atual.  
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Consciente disso, LOCUTOR de Chico Mendes... declara: 

 

LOCUTOR 

“Dizem que não somos ninguém”.  

 

Imagens de uma marcha realizada pelos ocupantes.  

 

LOCUTOR 

“Mas de tantos, de tantos ninguéns, somos. Já estamos em maioria. Abrimos uma fresta no 

sistema”. 

 

Plano do acampamento sendo construído. 

 

CENA 2 – A PROPRIEDADE PRIVADA 

 

 E qual é a fresta que abre no sistema um movimento de sem-tetos quando ocupa uma 

terra abandonada – que, não por acaso, não pertence ao Estado? Contesta a propriedade 

privada, princípio que hoje está por trás de um sem fim de esferas sociais, inclusive muitas 

que aparentemente nada tem a ver com a questão fundiária; direitos autorais, por exemplo. 

 

JOVEM NARRADORA/LIDERANÇA (em Direitos Esquecidos) 

“Mas essa terra tá vazia há vinte e cinco anos e a gente não tem onde morar. Qual direito vale 

mais, então? O direito à vida ou o direito à propriedade?”. 

 

 Um questionamento que não vem apenas “de cima”, mas da própria base – e em maior 

número. 

 

MILITANTE DO MTST 

“Me deixe ocupar uma terra que não tá cumprindo sua função (se atrapalha para falar a 

palavra função) social que aí nós, se eles fizerem isso com certeza nós paramos o movimento, 

porque se não existir mais sem-teto o movimento pára. Mas enquanto existir sem-teto nós 

tamos  na luta e vamos continuar com o movimento”. 

 

 Mesmo que nem sempre tão bem argumentado. 
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FAVELADO(OCUPANTE?) 

“A terra não foi feita pra ninguém vender não”. 

 

Que alguém tenha direito sobre uma terra simplesmente porque possui um papel no 

qual está determinado que é o proprietário também é posto em xeque. 

 

OCUPANTE 1(em Chico Mendes...) 

“E ele não aparece. Cada vez que há um estrupo aqui ele não aparece não. Agora, hoje ele tá 

aí”. 

 

OCUPANTE 2 

“O dono?”. 

 

OCUPANTE 1 

“O dono. Cê vê? Ele devia aparecer. Ele é responsável”.     

 

OCUPANTE (em Construindo o Poder Popular). 

“É gente, sei que sabe ler e escrever, mas não tem, ó [batendo com a mão na testa], não tem 

cabeça, não tem sabedoria, né? Que se não pudesse ele, é, o dono não pode, ó, vou procurar 

um pedaço de, um pobre aí, vou dar metade mais ali, mais aqui”.    

  

 O próprio filme, através de seus recursos, desmoraliza esta figura. Em Chico 

Mendes..., logo após o diálogo recém transcrito, um homem bem-vestido, de cabelos 

grisalhos, com uma mulher ao seu lado que segura um bebê, pede para não ser gravado, já que 

aquele é um problema íntimo. Não só o cinegrafista o desobedece e contra-argumenta como o 

montador coloca sobre a imagem uma legenda onde se lê em vermelho: “proprietário!!”. 

 

 É a grande distinção entre invasão e ocupação, reiterada tantas vezes pelos ocupantes: 

 

OCUPANTE (em Chico Mendes..., para Secretária de Habitação) 

“Eu sou mãe, sou avó. Nós tamos aqui lutando por uma moradia. Nós não tamos brigando, 

nós não tamos disrespeitando, nós não tamos roubando, nós não tamos invadindo. Nós 

queremos uma moradia. Digna”. 
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POLICIAL (em Chico Mendes...) 

“Então, bom, o advogado tá sabendo, tem que ter uma comissão de invasão, né?”. 

 

OCUPANTE 

“É ocupação. Invasão é diferente”. 

 

 Esta não contesta a propriedade privada tal como ela é vigente em nossa sociedade 

hoje. Aquela, necessariamente tem que fazê-lo.   

 

CENA 3 – NO TERRITÓRIO PRÓXIMO, NO TERRITÓRIO DISTANTE 

 

Ainda que compreenda Cidade-Periferia de modo relacional, e não como duas coisas 

separadas, é bastante evidente nos audiovisuais do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto 

que este se vale de estratégias distintas para espaços onde a mesma lógica se apresenta de 

diferentes maneiras. 

 

LOCUTOR (Chico Mendes...) 

“Queremos a cidade que caibam todas as cidades”.  

Sem-tetos marcham pela Cidade. 

 

 Todavia, sabem que o que tem hoje é, no máximo, 

 

LOCUTOR, logo em seguida  

“Uma cidade que caiba a luta por justiça”. 

 

 E a luta do MTST cabe na Cidade não porque ela esteja aberta a isso, mas por uma 

imposição, momentos nos quais o movimento consegue desequilibrar a correlação de forças – 

na maior parte das vezes tão desigual – a seu favor. Apesar de ter como política promover 

ocupações apenas na Periferia, sabe que não pode se abster de atuar nesse outro palco. 

 Atuação, palco. Palavras que dão o tom de como é esta presença. O acampamento é o 

território da existência, da luta cotidiana, ao passo que na Cidade ocorrem os protestos 

espetaculares. Marcha dos Cinco Mil, trancaço de três rodovias de São Paulo... Isso para citar 

apenas eventos que deram origem a filmes, quantidade bastante inferior ao total de 

promovidos. 
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 Totalmente diferente é a ocupação. Lá, é passo por passo que se constrói e se 

consolida o projeto social do movimento, que é pensado no seguinte sentido: das lonas pretas 

para o mundo. É embaixo, em torno, junto delas que uma nova realidade tenta ser gestada. 

 E a produção audiovisual sem-teto exibe com muita ênfase os pilares de sustentação 

dessa dimensão da luta: o trabalho comunitário e o lúdico. Em duas das seis obras se dedica 

um tempo considerável para a explicação do que é cada um dos setores que formam a 

estrutura organizativa do acampamento. 

 Em Chico Mendes... tal fala compete a uma LIDERANÇA. Já em Vídeo-Informe 1, 

são algumas OCUPANTES que dão o recado para seus companheiros. Mas, por que uma 

repetição de falas com o mesmo conteúdo? Se os vídeos mais antigos são exibidos nos 

acampamentos mais novos, abordar essa questão em apenas um não seria suficiente? 

 Não se pode perder de vista nunca, quando se analisa a filmografia do movimento, que 

ela antes de qualquer coisa se destina a servir de agitação, propaganda e expressão dos 

militantes, mas que, ao mesmo tempo, propõe novas identidades e territórios. E, em todos 

estes níveis, o impacto é muito maior se a pessoa que fala pertence ao universo do receptor. 

Melhor ainda se for um igual.  

Por mais que uma liderança do movimento sem-teto seja próxima da base ou sem-teto, 

ainda assim é uma liderança. A conclamação ao engajamento no trabalho voluntário é mais 

forte se quem o defende é o meu vizinho, com uma linguagem mais próxima da minha.  

Para além disso, se o intuito é frisar a centralidade de tal ponto, é importante que 

muitas vozes façam coro à causa. Não por acaso estas falas estão presentes no primeiro filme 

das ocupações João Cândido e Chico Mendes. É algo que precisa ser dito – e praticado – 

rapidamente. 

A primeira e única produção sobre a ocupação Silvério de Jesus foge totalmente do 

que se poderia chamar ‘padrão primeiro filme’. Não apenas não há maiores explicações sobre 

o funcionamento da ocupação, como não há muita preocupação em contar uma história.  

Claro, ainda se trata de um filme narrativo e grande parte dos elementos aqui 

trabalhados pode ser identificada nele – tanto que foi citado para ilustrar alguns pontos. Mas 

que há uma mudança na linguagem e na estrutura dessa obra em relação a todas as outras, e 

não apenas a Chico Mendes... e Vídeo-Informe 1, é inegável. Se isto se deve ao fato de seus 

diretores não pertencerem mais ao MTST no momento da realização fílmica, a uma 

continuidade do que estava sendo discutido no interior da Brigada antes do seu fim ou 

quaisquer outras hipóteses não é possível precisar. 
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Voltando aos dois casos citados de explicação sobre os setores do acampamento, em 

ambos as montagens são bastante convencionais. Não há trilha, não há humor, não há ironia. 

Este é o momento de falar sério! Assim, em Chico Mendes... enquanto se ouve a explicação se 

vê quem explica e para quem. E em Vídeo-Informe 1 o som, assim que a pessoa começa a 

falar, se torna OFF e as imagens ilustram o que está sendo dito. Então, se é a vez do Setor de 

Infra-Estrutura, há planos de acampados montando e ajudando a montar barracos. Se for o da 

Cozinha, aparecem mulheres cozinhando. E assim sucessivamente.              

Na verdade, o lúdico como instrumento de construção e luta se faz muito pouco 

presente nas falas. Se eu sei, por exemplo, quantos festivais de hip-hop aconteceram na Chico 

Mendes foi porque um dos ex-integrantes da Brigada de Guerrilha Cultural me contou em 

entrevista, e não porque isso foi dito ou escrito em algum dos vídeos que se referem a esta 

ocupação. 

Contudo, planos de atividades com tal caráter há muitos, na maioria das vezes 

apresentados com seus sons diegéticos. São saraus organizados pelo movimento ou por 

grupos em solidariedade, peças de teatro, cantores e cantoras, os próprios sem-tetos cantando 

algo distinto dos gritos de guerra (além dos casos citados, em Vídeo- Informe 1 sem-teto 

começa a tocar triângulo e puxa “Vida de Viajante”, de Luiz Gonzaga, e em Construindo o 

poder popular, um senhor acampado entoa “Madrugada e Amor”, de Caetano Veloso). Há 

projeções de vídeo, ou tentativa delas, e mesmo a discussão do vídeo que está sendo feito.      

 O lúdico talvez seja o campo onde Periferia-Cidade estão mais afastadas na realidade 

construída pelo audiovisual. Porque, no nível do espetacular, ainda que se tenha anteriormente 

atribuído tal característica às atividades que ocorrem na Cidade, a própria quantidade de 

famílias e de barracos nos acampamentos impressiona, além dos inúmeros eventos culturais. 

Mas na Cidade, mesmo que haja em Vídeo-Informe 2 algumas seqüências do militante 

rapper e de um dançarino de break se apresentando em cima do carro de som, o recorrente são 

planos de ocupantes marchando, marchando, marchando, e lideranças falando, falando, 

falando.  

Através de entrevistas fui informada que nos últimos meses de sua existência a 

Brigada de Guerrilha Cultural criava místicas para os atos e fazia saraus durante os momentos 

de espera – muitas vezes longos – que a maioria deles envolve. O que era visto não apenas 

como uma maneira de manter as pessoas ocupadas, interessadas e mobilizadas, mas também 

uma tentativa de levar o que estava sendo construído na Periferia para ‘contaminar’ a Cidade.  
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Quem sabe por isso Construindo o poder popular tem a forma-conteúdo que tem, e dê 

um espaço tão grande para a apresentação dos palhaços no acampamento, fazendo uma 

montagem paralela deles com a marcha na Cidade? 

 

CENA 4 – CONSTRUIR O TERRITÓRIO É CONSTRUIR O MOVIMENTO 

 

 Seja no dia-a-dia na Periferia, ou nos grandes atos que marcam sua atuação na Cidade, 

o sem-teto organizado e em luta constrói, a cada momento, não apenas a si mesmo (e seu 

território), mas também algo que o contém e o transcende; o Movimento dos Trabalhadores 

Sem Teto. 

 É bastante difícil, em termos metodológicos, diferenciar este e aquele. Primeiro porque 

há muitas características compartilhadas por ambos. E, em segundo lugar, porque muitas 

vezes, ainda que o filme faça referência apenas a um, o que foi dito acaba ‘aderindo’ 

instantaneamente ao outro.   

 Para tentar contornar tal situação, trabalhar-se-á com duas modalidades discursivas: a 

direta e a indireta. Não se espera com isso chegar a uma análise perfeita, apenas conseguir ter 

mais clareza na hora de se debruçar sobre os filmes procurando responder algumas questões. 

 Chico Mendes..., o primeiro filme do movimento, exibe como sua primeira imagem 

uma cartela na qual se lê, em fonte vermelha sobre o preto: “MTST/Movimento 

dos/Trabalhadores/Sem Teto/organização, consciência e luta/Informe # 1”. 

 “Antes de mais nada, isto somos nós”, a tela parece nos dizer. “Agora que já sabes o 

básico, conhece mais sobre a gente”. Impressiona a quantidade de informações que se quer 

transmitir tão rápido. Mas o modo como a narrativa está estruturada, além de uma quantidade 

considerável de falas, irão lembrar tais características ao espectador de tempos em tempos. 

 

LOCUTOR, logo em seguida da cartela 

“Essa palavra que anda, que marcha na rua, é a periferia que se ergue”. 

 

 Mas não é apenas a voz oficial do movimento a encarregada de contar quem este é. 

Em alguns momentos a resposta dos ocupantes denota união. 

 

POLICIAL 

“Quem é o responsável aí pela...?”. 
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OCUPANTE 

“Somos todos nós”. 

  

 Em outros, democracia. Como na seqüência em que a Secretária de Habitação de 

Taboão da Serra no momento da ocupação Chico Mendes questiona a legitimidade das 

lideranças por elas estarem muito bem vestidas. 

 

LIDERANÇA 

“Companheiros, só pra ter uma idéia, a Coordenação do movimento é representativa ou não 

é?”. 

 

OCUPANTES 

“É!!!”. 

 

SECRETÁRIA 

“Primeiro eu queria saber quem é a Coordenação para saber com quem eu converso”. 

 

LIDERANÇA 

“Quem é a Coordenação, companheiros?”. 

 

OCUPANTES 

“É o povo”. 

 

 E a explicação sobre o funcionamento do movimento segue, para retornar, na fala de 

LIDERANÇA 2, pronunciada em outro momento.   

  

LIDERANÇA 2 

[O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto é] “Organizado por sem-teto, é dirigido por sem-

teto, e é discutido com sem-teto. Não tem um vereador, não tem um político, não tem um 

partido. Nós não somos vinculados a ninguém.”. 

 

 Duas declarações muito parecidas, com o mesmo sentido, em um filme de meia hora...  
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 Em Direitos Esquecidos, uma das primeiras falas vai retomar explicitamente a obra 

anterior. O primeiro NARRADOR que aparece esclarece: 

 

NARRADOR 1 

“É a voz da periferia que se ergue”. 

 

 Citar o que já foi apresentado nos vídeos antecedentes é um procedimento do qual a 

Brigada de Guerrilha Cultural se valeu muito para consolidar seja lá o que fosse que ela 

considerasse importante, aqui uma possível definição para o movimento. E este não é o único 

momento em que isso acontece nesse filme. A mesma LIDERANÇA 2 de Chico Mendes... 

esclarece que o MTST é um movimento autônomo. 

 Poder-se-ia argumentar que faz sentido, já que são duas produções que tem como base 

a mesma ocupação. O arquivo disponível era o mesmo da outra vez, apenas acrescido de mais 

horas gravadas. Só que são planos diferentes. É uma fala muito similar emitida pela mesma 

pessoa. Entretanto, são outras imagens e outros sons... 

 Felizmente para os espectadores, a repetição de uma idéia através de recursos distintos 

foi o mais comum. Em Direitos Esquecidos mesmo, a união é novamente enfatizada a partir 

de uma frase repetida diversas vezes em um jogral apresentado logo em seu começo; “agora 

não é só você, agora é nóis”. 

 E, como nenhum filme pode viver apenas reiterando o que já foi feito, há sempre as 

novidades. 

 

OFF de LIDERANÇA 2 

“A gente acha que o que pode ser uma resposta pra os problemas que existem hoje é o poder 

popular. Que são as pessoas organizadas reivindicando aquilo que elas precisam, aquilo que 

são os seus direitos. Conscientes”. 

 

 Princípio e objetivo declarados do movimento, o poder popular61 será retomado na 

fala seguinte a esta (as separam apenas um curto plano de uma atividade cultural no 

acampamento).  

 

                                                 
61 Dentro da atuação do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, reivindicar o poder popular (uma demanda que 
se traduz em palavras apenas nos pronunciamentos das lideranças, apesar de ser tão reiterada pelos filmes) pode 
ser entendido como exigir direito à Cidade, ou seja, à produção social do espaço para além do acampamento. 
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LIDERANÇA – e esta é uma liderança mesmo. Uma legenda diz seu nome, está claramente 

parada em frente a um barraco para que este seja o cenário da sua entrevista e ainda por cima 

usa um boné do movimento  

“Nós acreditamos que as formas de poder na nossa sociedade, assim como, não é?, os 

recursos econômicos, estão concentrados na mão de uma pequena minoria”. 

 

Panorâmica do acampamento. 

 

LIDERANÇA 

“E que eles devem ser, não é?, distribuídos pra grande maioria da população...”. 

  

Imagem de protesto na rua. 

 

LIDERANÇA 

“...por meio das formas de poder popular”. 

 

Acampado limpa um móvel do seu barraco. 

 

 Se nessas duas obras iniciais havia uma abundância de falas e formas gráficas (a já 

referida cartela, um grafite no mesmo filme no qual está desenhado um punho erguido ao lado 

de um texto idêntico ao contido nela) encarregadas de dizer o que era o movimento, a auto-

definição direta míngua na medida em que o restante da filmografia vai sendo realizado. 

 Vídeo-Informe 1, por exemplo, além de ser a produção seguinte ainda é a primeira 

feita para o acampamento João Cândido. Seria de se esperar, portanto, uma apresentação do 

movimento para as pessoas que estão chegando – a imagem nos mostra o quanto o terreno vai 

ficando lotado de barracos e famílias ao longo dos dias. 

 Contudo, é fundamental recordar que mais de um ano a separa de Direitos Esquecidos, 

e que nesse meio tempo houve aquele período no qual a Brigada de Guerrilha Cultural ficou 

debatendo como seriam seus próximos filmes, avaliando as experiências anteriores... Um dos 

resultados, consciente ou não, é a diminuição das falas sobre o MTST. A idéia a partir de 

então parece ser qualificá-lo através de outros meios. Ou simplesmente deixar que o público, 

a partir dos diversos elementos apresentados, monte sua concepção do movimento. 
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REALIZADOR (porque realizador são todos os envolvidos na produção, já que se assina 

apenas Brigada de Guerrilha Cultural, sem especificar as funções) DE VÍDEO-INFORME 1 

“Esse filme é pra organizar a comunidade aqui”. 

 

JOVEM ACAMPADO ENTREVISTADO PELO REALIZADOR 

“É uma idéia também de se auto-reconhecer, né? De conhecer seu companheiro, né? De ver 

ele, de se ver”. 

 

 Poderíamos completar: “para construir uma nova identidade – uma identidade de 

projeto”. 

Ou seja, sobre o movimento o mais importante a destacar é como ele se organiza e 

quem são as pessoas que o integram. Mas claro que a ruptura ainda não é total. 

 

OFF de MULHER recitando poema 

“A voz da minha gente se levantou! E a minha voz junto com a dela!”. 

 

 Qualquer semelhança com algo já mencionado não é mera coincidência. 

 Em Vídeo-Informe 2, a única fala sobre o movimento é dita por uma LIDERANÇA 

para emissoras de televisão que estavam cobrindo a Marcha do Cinco Mil, no sentido de 

explicar que o MTST é pacífico, que ali estão famílias inteiras, e que a responsabilidade por 

qualquer confusão é da Polícia, pois esta impede que os manifestantes, os quais já marcharam 

14 quilômetros, cheguem ao Palácio do Governo. 

 Um pronunciamento que até pode, mas não tem por intuito elucidar um público 

interno. Percebe-se como objetivo primeiro criticar a repressão de que foram vítimas ao serem 

privados de seu direito de protesto e de ir e vir, além de demonstrar como em nome da ordem 

pública são criadas situações que podem evoluir para um conflito social violento. 

 Não obstante, não é porque nada mais é dito que nenhum outro sentido de ‘o que é o 

Movimento dos Trabalhadores Sem Teto’ é construído, tanto nesta obra como em Vídeo-

Informe 3. Recuperando o tema de ambas, quais seriam respostas imediatas? O MTST é um 

movimento popular organizado (consegue parar três rodovias exatamente ao mesmo tempo), 

popular (afinal, sabe-se que levar cinco mil pessoas para uma marcha extenuante hoje em dia 

não é fácil, ainda mais na cidade) e, portanto, poderoso e consciente de sua força. 

Descrição de Vídeo-Informe 3: 
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Rap que fala sobre a zona sul de São Paulo, foto fixa de policiais junto à barricada. Militante 

conversa com um deles e alguém grava. Legenda: “Parem os despejos...”. 

Panorâmica de pneus queimando. Legenda: “Rodovia Raposo Tavares – 10:00hs am”. 

Plano de ativistas correndo com os materiais para montar a barricada. A velocidade de 

visualização da imagem está mais lenta. Legenda: “Ou...”. 

Plano dos pneus dessa barricada começando a pegar fogo. Legenda: “... Paramos a cidade!”. 

Na seqüência deste plano os militantes em contra-plongée comemoram. Legenda: “Rodovia 

Castelo Branco – 10:00 hs am”. 

 

 Isso, claro, para não citar novamente a fala desafiadora e provocante das 

LIDERANÇAS do movimento durante a Marcha dos Cinco Mil. 

 Construindo o poder popular é mais um a confirmar a tendência identificada. Quando 

for o caso de definições diretas, que elas sejam baseadas na prática.  

  

OCUPANTE 
“Eu achava que aquilo ali era um tipo de vandalismo, sabe? E depois quando eu entrei no 

movimento no (local não audível) eu vi uma outra coisa diferente. Eu achei que não era da 

maneira que eu pensava antes. Não era. Eu pensava errado e, quando eu vi a organização, 

fazer aqueles grupos, né, as cozinhas comunitárias, e ver o pessoal em luta...”.  

Mudança de seqüência no meio da frase. 

  

 Antes de prosseguir, gostaria de enfatizar que a separação aqui proposta foi feita no 

sentido de facilitar a exposição das idéias e o entendimento do que estava sendo defendido, 

não havendo a intenção de taxar algum filme de apenas uma ou outra coisa.  

Mesmo aquelas produções apontadas como portadoras de definições diretas para o 

MTST estão repletas de imagens e sons que significam por si só, sem a necessidade de fala ou 

de materiais escritos como elementos principais. Assim como eventualmente discursos sobre 

outros temas nas obras que foram consideradas da ordem do indireto podem ser apropriados 

como um pronunciamento direto sobre o que é o movimento.  

 É interessante observar que, se as auto-definições decrescem com o passar do tempo e 

com o fazer cinematográfico na produção da Brigada de Guerrilha Cultural, o contrário 

acontece com a presença de simbologias e gritos de guerra, que passam a pulular com 

intensidade cada vez maior nas telas de projeção. 
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NICOLAU, 2008, em entrevista 

“Uma discussão interna que a gente tinha muito no momento [em que estavam preparando o 

primeiro filme] que era um pouco a discussão do MTST ter nascido do MST e reproduzir 

muitas vezes a cultura que o MST traz. Por exemplo, as nossas palavras de ordem eram as do 

MST, então às vezes o pessoal falava reforma agrária. Ou muita gente, assim, até hoje, não 

fala MTST, fala MST. Sabe, tipo, ou vai falar: ‘ah, não, são os tem-terra, lá, sabe?’. Agora 

muito menos, né, porque o movimento tá muito maior, com uma influência muito maior, mas 

até três anos atrás ainda rolava muito isso. E então tinha muito a nossa discussão de falar 

assim: a gente precisa achar qual é essa identidade, e ao mesmo tempo qual é essa linguagem 

e os dois passam em alguma medida por reconhecer o que é que é a singularidade, a 

especificidade do movimento. Sei lá, é um movimento urbano, que se dá sobretudo na 

periferia, todo um debate...” (sublinhados meus utilizados para enfatizar a preocupação 

consciente em se construir identidades territoriais através do fazer cultural).  

 

 Em Chico Mendes... é muito perceptível este contexto. Nas imagens de marcha, por 

exemplo, há uma quantidade considerável de pessoas com a camiseta do Movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra. Não chega a ser o mesmo número de blusas do MTST, mas passa 

muito perto. 

 Além disso, não se vê nada de novo nas palavras de ordem. “MTST – A luta é pra 

valer!” e “Pátria livre: venceremos!” pertencem ao universo simbólico do MST – mas, claro, 

não apenas dele. “Ocupar! Resistir! Construir!” é um bordão utilizado pela quase totalidade 

dos movimentos de ocupações, não apenas no Brasil. E “O povo, unido, jamais será vencido!” 

dispensa qualquer comentário. 

 A partir do momento em que uma ocupação consegue se consolidar e os sem-tetos se 

tornam acampados vivendo/construindo identidades e territórios, seria de se esperar uma 

alteração radical nesse quadro. Especialmente porque, junto com a Chico Mendes, surge a 

produção audiovisual interna, ou seja, um poderoso disparador de imagens e sons para 

intervenção na realidade. 

 

NICOLAU, 2008, em entrevista, sobre Diretos Esquecidos 

“Uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante é essa coisa do ‘agora é nóis!’. É uma 

coisa da gente ir percebendo como filmes ajudavam a construir palavras de ordem, músicas 

que faziam parte da... Sei lá, de um certo imaginário cultural, do próprio imaginário do 

acampamento... É engraçado porque era dos zapatistas, era uma frase dos próprios zapatistas, 
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o que pra mim foi legal porque quando a gente foi ler, né, ‘agora é nóis!’, ficou muito, a gente 

ouvia todo mundo falando ‘é nóis, é nóis na fita, tal, tal, tal”. Era imprescindível, acho, 

conseguir incorporar isso num discurso político, essa linguagem da periferia dentro do 

discurso político do movimento. Mostrar que não era só o discurso socialista tradicional. 

Porque era muito essa briga que a gente tinha, essa discussão, sabe, de ter tido muita 

experiência dentro do MTST de fazer formação política com o Manifesto Comunista. Chega 

lá e a galera, meu, não rolava aquela linguagem. Então essa preocupação da gente tentar 

trabalhar com imagens, com metáforas, com gíria, com essas gírias do rap, sabe?”.   

  

E não foi apenas este passo que tal obra conseguiu dar. Alguns militantes, tendo visto 

“A Batalha do Chile”, de Patrício Guzman, tentavam, sem muito sucesso, emplacar junto à 

base o grito “criar, criar, poder popular!”. Depois de duas seqüências (seguramente exibidas 

muitas vezes) nas quais pessoas protestavam entoando tal palavra de ordem, ela se 

popularizou, a ponto de estar presente mais de uma vez em Construindo o poder popular, 

quase três anos e duas ocupações depois. 

 A canção “Candeeiro”, de Teresa Cristina, que esteve presente em Chico Mendes..., 

retorna em Direitos Esquecidos cantada por uma liderança. O impacto também é alto 

(imagina o que é para um sem-teto ver projetado na tela grande que um coordenador do 

movimento, sempre tão ocupado e tão seguro, é uma pessoa que canta, como ele e todas as 

outras) e ela passa a integrar o repertório desta ocupação. Se a transcendeu como os gritos de 

guerra não é possível saber, já que nos vídeos dos outros acampamentos não é mais ouvida.   

 Pode-se afirmar que, no nível simbólico, Direitos Esquecidos não é apenas uma obra 

lançadora de frases pontuais (o que já seria um grande mérito). Muito mais do que isso, ela 

emana propensões que estarão presentes, de alguma forma, em todas as produções que a 

sucedem. Destaco duas tendências que considero serem as que mais saltam aos olhos: 

 

 O rap: a partir do momento em que o estilo mais popular nas periferias de São Paulo 

encontra uma fresta na cultura do movimento, o que ocorre é uma verdadeira 

‘infiltração’. Em Vídeo-Informe 1 GOG aparece se apresentando no acampamento 

João Cândido, usando uma camiseta com a logo do MTST. O filme não o identifica 

em sua primeira aparição, deixando os espectadores mais desavisados pensarem que 

aquela pessoa que comunica que o filme previsto não poderá ser apresentado por 

problemas no projetor é um militante do movimento, provavelmente integrante da 

Brigada. E não é um engano, porque na verdade é isso: ele não é, mas é. E o mesmo 
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vale para a música “Fazendo Escola”, de Face da Morte, que ele recita e que fará parte 

da trilha sonora de Construindo o poder popular, o militante rapper e o dançarino de 

break de Vídeo-Informe 2, as rimas que sucedem a linha melódica ‘nordestina’ para 

acompanhar os sem-tetos até o Palácio do Governo...  

 

 O logotipo do movimento: a primeira imagem de Direitos Esquecidos é o símbolo do 

MTST. Como os nomes dos patrocinadores nos filmes comerciais, é o que vemos 

antes de qualquer coisa. Claro, Chico Mendes... também começa informando que 

aquela é uma produção do movimento. Mas não se pode comparar a força de uma 

cartela com a de uma bandeira vermelha. Que, por sinal, também está presente nas 

duas últimas seqüências de Direitos Esquecidos. Em uma, serve de cenário para a 

liderança que canta “Candeeiro”. Em outra, decora o palco onde se apresenta um 

rapper. Evidentemente, nessa tentativa de valorizar e consolidar o logotipo há alguns 

exageros. Por exemplo, no plano em que uma liderança explica questões como poder 

popular, trabalho comunitário, entre outras, fica muito forçado que esteja com o boné 

do movimento. E não só isso. Como os militantes e dirigentes do MST sempre que 

dão alguma entrevista estão de boné, e ambos são vermelhos, esse plano pode ter na 

verdade prestado um desserviço. Enfim, na medida em que a filmografia e as lutas vão 

sendo construídas, essa presença se torna mais ‘natural’. Bandeiras, camisas, e mesmo 

o famigerado boné, estão por todas as partes nas marchas, atos, trancaços... Pode-se 

imaginar então o quanto eles aparecem em Vídeo- Infome 2 e Vídeo-Informe 3! E em 

Construindo o poder popular mesmo o espaço do cotidiano, e não só o do espetacular, 

abriga o logotipo do movimento. Uma bandeira numa cerca, uma camiseta pendurada 

no varal... Este é o filme onde parece haver trânsito mais fluido dos ocupantes pelo 

universo simbólico do movimento. O que com certeza também passa pelas escolhas de 

linguagem da obra, que serão abordadas em momento posterior.  

 

SEQÜÊNCIA 4 – QUEM FALA  – E O QUE – NO  TERRITÓRIO E PARA ALÉM DELE 

 

 JEAN-CLAUDE BERNARDET, em seu livro “Cineastas e Imagens do Povo” (1985), 

desvendou a estrutura de boa parte dos documentários feitos até os dias de hoje. Fora de 

moda, ultrapassado, autoritário... Ainda que seja alvo de uma série de críticas, o chamado 

modelo sociológico sobrevive, e continua sendo a base para a realização de inúmeras obras. 
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 O audiovisual militante, feito ou não por cineastas de formação, realizado no passado 

ou no presente, muitas vezes é “um contradiscurso que se limita ordinariamente a navegar na 

superfície da ideologia que ele pretende esquartejar, sem perturbar de forma alguma as leis 

(sintáxicas, retóricas, cenográficas) da representação que organiza sua cena” (RAMONET, 

2002: 218). 

 Um filme que pretende romper com a representação, percorrendo tortuosos caminhos 

na construção de um cinema-experiência (o que, como relata JORGE SANJINÉS em seu livro 

“Teoría y práctica de um cine junto al pueblo”, 1979, é algo bastante difícil) deveria, ao 

menos em tese, fugir de uma hierarquia assim definida por BERNARDET 

 

BERNARDET (1985: 12-13) 

“Os entrevistados só falam quando perguntados... E a resposta limita-se ao perguntado... Eles 

são a voz da experiência. Falam só de suas vivências, nunca generalizam, nunca tiram 

conclusões... A voz do locutor é diferente. É uma voz única, enquanto os entrevistados são 

muitos... Nunca é visto na imagem... Não se identifica... Fala espontaneamente e nunca fala de 

si, mas dos outros... Eles falam de si na primeira pessoa, ele fala deles na terceira... Ele é a voz 

do saber”. 

 

 Por partes, por partes. Em primeiro lugar, fica claro que enfatizar a experiência no 

cinema pode ter dois sentidos (no mínimo). Um positivo, se origina em um processo de 

construção particular de uma identidade em um território, e outro, condenável, no qual o 

corporal está separado do intelectual (uns servem para relatar e outros para explicar). 

 A segunda maneira de proceder não deveria ser a prática de obras que se alinham à 

primeira. Mas a formação do olhar e as técnicas cinematográficas já estabelecidas, às quais se 

está acostumado, muitas vezes pregam peças mesmo nas almas mais bem-intencionadas. Por 

isso, avalia-se que submeter a produção audiovisual da Brigada de Guerrilha Cultural a 

algumas interrogações pode ser bastante frutífero. 

 Em segundo lugar, a teoria de BERNARDET é pensada a partir e para um recorte 

temporal que vai de 1960 até 1980. Desde então muita coisa mudou. A figura do locutor se 

encontra em franca decadência e mesmo o modelo sociológico, apesar de ter mantido 

inalterados alguns fundamentos, teve que se adaptar. 

   O que quer dizer que, para se valer do vigor das formulações do autor, é necessário 

fazer algumas atualizações que não comprometam o que se julga ser a essência de seu 

pensamento: cada personagem que ingressa na obra tem um papel a cumprir, e eles podem ser 
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resumidos em narrar, esclarecer e ajudar a esclarecer (que seriam os locutores auxiliares). E 

nem é preciso dizer que muitas vezes há uma questão de classe nessa divisão. 

 Agora, como pensar isso para o corpus fílmico da dissertação aqui desenvolvida? 

Apenas Chico Mendes... tem um LOCUTOR, assim, em caixa alta. Em geral, quem fala nos 

filmes é a base, as lideranças, de vez em quando a Polícia e quase nunca o Poder Público. Mas 

também se pronunciam os realizadores do filme, através da montagem, da trilha sonora, da 

edição de som, de cartelas e legendas... 

 Ou seja, o que se defende é que, independendo da presença ou não de um locutor, 

quem fala – e o que – no território é uma pergunta que pode ser feita para qualquer filme, e 

que vozes do saber e da experiência podem ser distribuídas para outras pessoas/materiais 

expressivos que não os pensados inicialmente. Se ao fim do processo se for capaz de pensá-

los nesse novo contexto conseguiu-se com êxito aplicar a teoria. 

 Mas comecemos pelo LOCUTOR, já que ele é citado na formulação original. Uma 

diferença bastante significativa é o fato de falar na primeira pessoa do plural.  

 

LOCUTOR (de Chico Mendes...) 

“Aqui fala o comunicado da dignidade rebelde. Lutadores e lutadoras da ocupação Chico 

Mendes. Direto das trincheiras da justiça social. Incomodamos, porque somos a voz de 

milhões. De milhões sem voz. Porque nós, lutadores, somos a consciência de um povo que 

não se rende”. 

 

 Apesar de uma pequena confusão ocasionada pela primeira fala da voz sobreposta, 

depois fica evidente que o LOCUTOR afirma e reafirma seu pertencimento ao grupo dos 

acampados da Chico Mendes, em particular, e de sem-tetos em geral (afinal, o MTST 

mobiliza milhares, e não milhões de pessoas).  

 Ele se expressa com a autoridade de quem pode falar em nome de grupo. Mas, falar o 

que? Uma espécie de apresentação rápida da situação que está sendo mostrada (ocupação, 

marcha) e, principalmente, algumas das razões pelas quais o povo está travando a luta. Esta 

voz vem munida de argumentos que legitimam o enfrentamento – uma função explicativa. 

 

LOCUTOR 

“Porque nós lutadores somos a consciência de um povo que não se rende. Que decidiu se 

organizar para fazer a luta. Que decidiu se rebelar. Porque não aceita a miséria que nos 

oferecem os poderosos. Esses senhores de muita língua e pouco ouvido”. 
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 Surgem os primeiros argumentos: miséria, falta de diálogo. Vejamos outros que 

aparecem ao longo do filme: 

 

OCUPANTE QUE CAVA COM O FILHO 

“Eu tenho 30 anos. Trabalho. Tenho segundo grau completo. Não tenho faculdade porque não 

tenho condições de pagar uma faculdade. Tenho meu filhinho de sete anos. E eu me pergunto: 

se hoje eu não tenho condições de comprar uma casa, ou um pedaço de terra pra mim 

construir, o que é que eu vou deixar pra ele amanhã, no futuro? Como eu não tenho 

condições, e tem pessoas que têm essa garra, que têm essa luta, que querem vencer de uma 

forma digna. Não tomando nada que é de ninguém porque nós não temos esse direito de tirar 

nada que é de ninguém. Mas sim nós temos o direito de lutar por aquilo que tá vazio”. 

 

 Uma fala contundente onde há um desfile de razões para a luta: garantir o futuro da 

família, ser uma forma digna de conquistar uma moradia, não estar tirando nada de ninguém, 

é uma terra que está vazia... 

 É claro que esta sem-teto é uma exceção dentro do grupo. A maioria não tem segundo 

grau completo nem um emprego fixo, como parece ser o caso dela. E se esta não fosse a sua 

realidade, teria tal ocupante o poder de falar de algo que transcende a sua vivência?  

 

OCUPANTE 1, para a SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO   

“Eu sou mãe, sou avó. Nós estamos aqui lutando por uma moradia. Nos não tamos brigando, 

nos não tamos desrespeitando, nos não tamos roubando, nos não tamos invadindo. Nós 

queremos uma moradia digna. Porque eu já trabalhei e nunca tive condições de ter nada”. 

 

OCUPANTE 2, para a SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO 

“Maconheiro tem à vontade, estrupo tem à vontade. E nós não podemos morar, temos que 

morar na rua”. 

  

Não fica tão claro na transcrição das falas, mas é perceptível o desnível de educação 

formal entre OCUPANTE QUE CAVA COM O FILHO e OCUPANTE 1 e OCUPANTE 2, 

sendo que o grau de instrução das últimas parece se equiparar – ambos baixos. Ainda assim, 

foi dado a todas praticamente o mesmo espaço. Porque se o texto daquela é bem maior, estas 

aparecem em outros planos, também falando. 
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 E, o que é o mais interessante, há uma positividade conferida à experiência. Elas 

reforçam argumentos como: ‘é meu direito’, ‘para trabalhador a terra não é acessível’, ‘os 

salários não cumprem as exigências constitucionais’ (claro que não com estas palavras) 

incluindo em seus pronunciamentos suas histórias de vida. Nesse novo sistema de valores 

‘sou trabalhadora’, ‘sou mãe’, ‘sou avó’, ‘trabalho há muitos anos’ confere mais autoridade ao 

que está sendo exposto, e não menos. 

 Não há a necessidade de distanciamento para que a pessoa seja capaz de sair do 

particular para o geral (a estrutura particular/geral é apontada por BERNARDET como central 

para o modelo sociológico). Muito pelo contrário, é a partir das histórias e dos espaços 

particulares que sempre se olha para o geral, sendo impossível fazê-lo de outra forma. E os 

filmes assumem isso. 

 Direitos Esquecidos não possui um LOCUTOR, mas jovens narradoras e narradores 

que em geral não são identificados, mas que falam tendo ao fundo o acampamento, e 

igualmente na primeira pessoa do plural. É deles que sai o “agora não é você, agora é nóis!”. 

 Sua função principal é fazer com que as pessoas na frente da TV queiram ver um 

programa que não foi escolhido por elas. 

 

JOVEM NARRADOR 

“Vamos tá discutindo com você o assunto da moradia, companheiro. Vamos acordar, vem pra 

cá, perto da televisão. Vamos escutar bem, companheiro”. 

 

F., um dos realizadores do vídeo, explica: 

 

F. 

“Era um vídeo que ia ser passado em uma televisão, no Brasil todo, falar com, quer dizer, 

num canal... Rede TV!, que é um canal bem popular. Então a idéia era fazer esta comunicação 

ser direta, falar com telespectador que está no sofá, pegar o cara lá! Porque o cara quer ver 

João Kleber, quando ele ligar pra ver João Kleber ia estar lá outra coisa nada a ver, que ele 

não esperava. Agarrar esse cara aí” (em entrevista, 2008). 

 

 Cumprido tal papel, cabe principalmente ao sem-tetos expor seu problema e defender 

sua luta.   
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FAVELADO/OCUPANTE? 

“Moradia é um direito meu. É um direito meu e de qualquer um”. 

 

OCUPANTE 

“Pagar aluguel ninguém güenta desempregado”. 

 

 Há, É claro, pronunciamentos de lideranças no filme. Contudo elas estão ali para 

explicar como se dá o funcionamento do movimento, sua organização, etc. Basicamente 

descrição, acompanhada de uma ou outra explicação. Verifica-se, portanto, que até agora o 

resultado encontrado é diferente do binômio: voz do saber/voz da experiência. 

 Em Vídeo-Informe 1, há uma radicalização da experiência – no sentido positivo do 

termo. Ou o ACAMPADO completa o que diz LIDERANÇA, ou a substitui em funções que 

até agora tinham sido apenas suas. 

 

LIDERANÇA 

“Esse filme é pra organizar a comunidade aqui”. 

 

ACAMPADO 1 

“Na verdade, a grande mídia, que é SBT, Globo, nós pagamos pra assistir o que eles querem. 

Aqui, não. Aqui nós não pagamos nada e assistimos a nossa realidade, o que a gente precisa 

ver”. 

 

 Em outro momento: 

 

ACAMPADO 2 

“Tem vários setores no acampamento. Setores de Infra-Estrutura, Disciplina. Infra-Estrutura 

ele, eles ajudam a montar os barracos das pessoas que precisam, que não tem conhecimento 

de formar uma cabaninha. Eles ajudam as pessoas que, mulheres, principalmente sozinhas, 

também. Ou homens também sozinhos a montar seus barraco”. 

 

ACAMPADO 3 

“Protegemos todas as famílias. Fazemos ronda a noite inteira pra que os próprios 

companheiros que estão acampados debaixo da lona preta, que tenham proteção pra ter o sono 
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tranqüilo. E é o Setor de Disciplina que segura essa. Quem quiser participar pode nos 

procurarmos que a gente começamos. Sentamos, conversamos, explicamos”. 

 

 Em Chico Mendes..., uma LIDERANÇA que havia dito tudo isso.   

       As duas produções seguintes, Vídeo-Informe 2 e Vídeo-Informe 3, são bastante 

complicadas no que tange ao ponto que está sendo investigado. Como seus temas são atos, em 

muitos planos há imagens com som diegético (gritos de guerra, som ambiente da cidade) ou 

trilha sonora instrumental. As falas ficam por conta das letras das músicas, das cartelas e 

legendas, e das lideranças em cima do carro de som. Salvo raríssimas exceções. 

 Ainda que nem sempre a construção que o cinema faz da ‘realidade’ tenha que 

procurar se orientar pelo princípio da fidelidade à ‘verdade dos fatos’, tenho quase certeza de 

que estes foram casos de excesso de respeito pelo Acontecimento (A Marcha, O Trancaço), e 

não uma descrença na capacidade interpretativa e analítica dos participantes. 

 O que todos viram/ouviram? Qual foi a impressão geral de quem esteve lá, presente? 

Segundo Vídeo-Informe 2 marchou-se, marchou-se, marchou-se, para quase no final ser 

impedido pela Polícia de chegar ao destino planejado, ter que esperar por horas para não ser 

atendido, e ficar ouvindo falas das lideranças em cima do carro de som. 

 Já o trancaço, pelas lentes de Vídeo-Informe 3, foi um evento que até teve seus 

momentos de descontração, de comemoração do êxito, mas que foi feito prioritariamente para 

passar um recado sério. O território do lúdico, da vivência é o acampamento. E o território de 

fala do sem-teto também (embora nem aí ele fale muito neste filme). As cartelas irão passar o 

que realmente importa. 

 É uma pena que nessas duas obras tenha sido um companheiro quem levava a câmera, 

e não a câmera como mais um companheiro. Um pouco menos de visão geral e alguns 

mergulhos no micro, no particular, nas histórias daqueles dias com letra minúscula, talvez 

contribuíssem para que eles fossem percebidos como mais próximos da experiência vivida, 

como os demais. 

 E, para desfazer algum possível mal-entendido de que ao invés de um conceito se está 

tratando aqui de uma fórmula, cito Construindo o poder popular como a obra na qual se sente 

mais forte a presença daquele material expressivo transbordante de significados que só pôde 

ser produzido por um processo de construção de identidades e territórios através do 

audiovisual que tem por objetivo primeiro incrementar a luta social. 

 Nele há poucas vozes, no sentido original de Bernardet. E a maioria é do saber, mas do 

saber como algo que vem da experiência. Os dois únicos momentos que falam lideranças, que, 
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claro, também têm suas vivências, são quebras no encadeamento do filme, destoam do clima 

que vinha sendo construído. Talvez porque suas formas de explicar o mundo e o modo como 

expõem suas certezas (e não as certezas em si) não estejam tão cheios de vida. Talvez porque 

a Brigada de Guerrilha Cultural tenha conseguido sintetizar, já desfeita, em sua última obra, 

boa parte das discussões, erros e acertos que conheceu até então.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Acredito que são poucos os temas que fizeram o pesquisador, após enormes e 

inúmeras descrições, transcrições e análises plano-a-plano, chorar, sensibilizado com o que 

estava sendo mostrado, enquanto via pela última vez (ao menos durante a escrita dessa 

dissertação) seu último filme para compor seus últimos parágrafos do seu último capítulo.  

Em geral as pessoas terminam suas pesquisas odiando seus ‘objetos’. Acredito que só 

agora, após essa longa jornada, eu tenho a dimensão do quanto o amo, e de como ele foi 

importante para mim esse tempo todo. Assim sendo, é ainda mais difícil do que de costume 

escrever as últimas palavras, terminar tudo isso, colocar o derradeiro ponto final. Mas, enfim, 

cumpramos o protocolo. 

Um estudo sobre a filmografia produzida pelo Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto poderia ser feito de muitas maneiras. Algumas foram prontamente descartadas, outras 

pareceram interessantes, mas a verdade mesmo (e quem trabalha com o contemporâneo, e 

especialmente com movimentos sociais, sabe) é que em boa parte dos casos foi a realidade 

extra-acadêmica quem decidiu por mim. 

Fato 1: no final de 2007 a Brigada de Guerrilha Cultural acabou, e praticamente todos 

os seus integrantes saíram do movimento. Ainda que parte deles tenha se proposto a seguir 

como apoio, e apenas por isso Construindo o poder popular pôde ser feito, já não era mais a 

mesma coisa. Como o grosso da pesquisa (idas a campo, a maior parte das entrevistas, um 

grupo focal que pretendíamos fazer em um acampamento) tinha que ser desenvolvido em 

2008, as opções acabaram bastante reduzidas. 

Fato 2: ainda que a Brigada não tivesse se dissolvido, o movimento não tem 

conseguido permanecer muito tempo acampado, o que impede que os saraus se consolidem, 

que se construa um imaginário próprio da ocupação em questão e, em resumo, que eu tenha os 

aspectos mais significativos para minha pesquisa disponíveis para observação. 

Em razão dessas coisas da vida, que fogem da alçada do investigador, o foco do último 

capítulo acabou sendo os filmes, tendo por base principalmente as minhas impressões e as 

falas dos realizadores. Confesso que, a princípio, fiquei um pouco decepcionada. O texto, 

inclusive, ficou parado um período considerável principalmente por conta disso. 

 Olhando hoje, creio que, na verdade, não foi uma pausa, e sim uma etapa necessária 

para que eu pudesse aceitar o que era possível ser feito e com isso tentar fazer o melhor. Bom, 

não há como julgar se foi o melhor, mas o resultado que vocês acabaram de ler me agrada 

bastante. 

 124



  

 Para uma série de pontos avalio ter construído reflexões sólidas e satisfatórias. E, 

acima de tudo, um caminho coerente. O audiovisual, militante ou não, sempre cumpriu, desde 

os primeiros tempos, funções pedagógicas. Independente da intenção de seus realizadores ser 

esta ou não.  

Enfatizar este ponto foi fundamental para demonstrar que a filmografia do Movimento 

dos Trabalhadores Sem Teto prosseguia, evidentemente de maneira muito mais explícita que 

na produção comercial, uma tradição da qual as imagens e sons exibidos – seja numa tela 

grande ou pequena – talvez nunca possam escapar. Ainda que queiram.  

 A fim de melhor exemplificar o que estava sendo exposto, um retorno ao final do 

século XIX foi necessário. E como, para boa parte da literatura que há sobre o tema, é 

impossível falar do surgimento do cinema sem relacioná-lo com a modernidade foi inevitável 

manejar este conceito com freqüência no primeiro subcapítulo da dissertação. Mesmo 

consciente dos incômodos teóricos que isso acarretaria e que teria que abandoná-lo assim que 

o tópico ‘histórico do aprendizado das massas através do audiovisual’ fosse encerrado. 

 Imbricado a tudo isso surge a discussão sobre cinema militante – gênero ao qual, 

desde o princípio, acreditava que as obras que analisaria estariam filiadas (o que pude 

comprovar), e que tem sua existência justificada, acima de tudo, pela crença na importância 

da projeção de imagens e sons em processos revolucionários de construção de conhecimento. 

 E, se tratando desse tipo de cinematografia, considero uma grande falha não dar a 

mesma importância para produção, distribuição e exibição (as duas últimas aqui denominadas 

estratégias territoriais). Sua não discussão aprofundada nessa dissertação debilitaria uma 

compreensão mais geral do trabalho com cinema realizado pela Brigada de Guerrilha 

Cultural, das potencialidades do mesmo auxiliar na construção de identidades e territórios e 

mesmo do recorte que foi feito para a seleção do corpus. 

 Além disso, tratar desse ponto, e antes de resumir o histórico da Brigada e descrever 

cada um dos filmes que foram realizados no interior do MTST, foi uma postura importante 

para mim enquanto pesquisadora. Afinal, não basta que brademos contra a hegemonia da 

produção e dos autores nos estudos que envolvem cinema. É preciso apresentar alternativas.      

 Da mesma forma que a natureza das produções do Movimento dos Trabalhadores Sem 

Teto me impôs o debate mencionado acima (porque, em certo sentido, nossos ‘objetos’ são 

como personagens; em determinado momento ganham vida própria e passam inclusive a 

querer mandar na gente), posso dizer algo similar em relação aos tópicos abordados em 2.1 e 

2.2. 
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 Não seria possível compreender diversas das nuances que os seis vídeos analisados 

carregam consigo – já que eles são concebidos como ferramentas de intervenção no território 

– sem um panorama (ainda que parcial) da metrópole na qual atravessam e pela qual estão 

atravessados.  

Sem ter muito claro que o que o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto reivindica é 

um novo projeto de Cidade, diferentes formas de relacionamento entre Centro e Periferia e o 

privilégio do uso em detrimento da propriedade privada poder-se-ia cair na armadilha de 

acreditar que sua luta é apenas por habitações populares. Parece-me evidente o quanto a 

análise dos filmes e a reflexão que apresento junto a ela ficariam redutoras e fragilizadas se 

nada disso tivesse sido discutido. 

Ressalto ainda o papel central do subcapítulo no qual são discutidos dois dos conceitos 

mais importantes para esta reflexão (que, não por acaso, a acompanharam desde a capa até 

aqui), assim como a importância de posicioná-lo imediatamente antes do capítulo 3. 

Era preciso que o leitor, para uma melhor apreciação dos vieses analíticos com os 

quais esquadrinhei as obras, não tivesse nenhuma dúvida em relação às concepções de 

identidade e território que haviam sido adotadas. E, tão importante quanto, ainda se lembrasse 

muito bem delas. 

Apenas porque concebo identidade e território como processos que nunca serão 

acabados, nos quais sempre se verifica certa margem de manobra por parte daqueles que os 

constroem, mas que necessariamente estão permeados por relações de poder, tornou-se 

teoricamente viável uma investigação sobre o que uma produção audiovisual realizada no 

interior de determinado movimento e conscientemente preocupada com tais questões pode 

aportar. 

No que tange ao roteiro-acadêmico, desde o princípio parti da premissa da 

impossibilidade de tecer a trama das pistas encontradas de maneira estanque. ‘Este plano de 

bandeira no início da obra, ele ali influencia na identidade. Já quando a bandeira aparece na 

marcha tal, lá ela é território’. Sinto que se este fosse o procedimento, estaria comprometendo 

o nível de profundidade do meu texto. E menosprezando meus interlocutores, acredito. 

E não me parece que tal escolha tenha prejudicado o grande objetivo da dissertação. 

Pelo modo como as descrições, análises e depoimentos foram organizados, separados e 

dispostos creio que fica bastante clara as contribuições fundamentais que Chico Mendes – a 

dignidade não se rende, Direitos Esquecidos, Vídeo-informe 1, Vídeo-informe 2, Vídeo-

informe 3 e Construindo o poder popular deram para novas edificações identitárias e 

territoriais dentro do MTST. 
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Da mesma maneira, defendo que o fato de ter concentrado esforços no cinema de 

apenas um movimento não inviabiliza que a conclusão à qual cheguei possa ser generalizada, 

desde que respeitadas as especificidades de cada caso. O audiovisual por si só não faz 

revolução. Mas quando inserido em um projeto cultural e político mais amplo e relativamente 

bem estruturado pode vir a ser, se não um fator determinante, algo muito importante e quase 

imprescindível. 

Uma conclusão que me deixa muito realizada, já que inegavelmente era a que eu 

desejava encontrar ao final, e ao mesmo tempo um pouco triste. Afinal, diante do recém dito, 

é bem provável que o movimento, sem sua Brigada de Guerrilha Cultural e sem a produção de 

novas obras, acuse o golpe. 

Ao mesmo tempo, houve alguns aspectos com os quais foi muito difícil trabalhar. 

Destaco, primeiramente, certas discussões que foram colocadas “em off”, o que me 

impossibilitou de tratá-las em profundidade, apesar do imenso potencial que traziam. 

Também é preciso citar minha indecisão na hora de fazer críticas ao movimento, e, 

especialmente, a sua produção audiovisual. Embora em alguns pontos do Capítulo 3 haja 

esboços (como no tópico “Polícia, o antagonista/Outro unidimensional”, por exemplo) sinto 

que em muitos momentos fiquei no meio do caminho. 

Verdade seja dita, tal fato não ocorreu, como poderia parecer à primeira vista, por 

excesso de respeito, solidariedade ou admiração pelo movimento. E sim porque não estou 

plenamente convencida de que alguns procedimentos que identifiquei devem realmente ser 

criticados, ou apenas demonstrados. Passemos a um caso concreto para o que está sendo 

exposto ficar mais claro. 

É bastante evidente o uso e abuso de recursos de retórica, tanto no nível do conteúdo 

como no da forma dos filmes, em toda a produção audiovisual da Brigada de Guerrilha 

Cultural; destacaria entoação, ironia, metonímia, alegoria, ordem, repetição e título como os 

mais recorrentes, mas não os únicos.  

Como analisar este tipo de estratégia, quando mobilizado por um movimento social 

estigmatizado, bombardeado em uma guerra midiática na qual a correlação de forças é do tipo 

Davi contra Golias? De que forma avaliar o fato do MTST se retratar/apresentar como um 

grupo coeso, sem problemas que não sejam motivados por fatores externos, convertendo em 

grande medida suas obras em vídeos institucionais? E a pesquisa formal no meio disso tudo, 

como fica? É possível seguir sendo artista/criador inserido nesse tipo de proposta? 

São perguntas com as quais já me deparo há algum tempo, não apenas na esfera 

acadêmica da vida, as quais mais uma vez ficarão sem respostas...      
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 Gostaria de enfatizar, ainda, o quando foi decisivo, tanto para me deixar à vontade 

como para uma melhor adequação ao que queria expor, a mudança formal e estilística que 

acompanha o capítulo 3. Não faria o menor sentido citar diálogos como livros, periódicos e 

afins. Além de evitar uma infinidade de parênteses desnecessários, avalio que uma leitura 

mais fluida é possível com esta formatação. Afinal, os roteiristas sabem o que fazem... 

 Além disso, pouquíssima bibliografia foi referenciada (diretamente, claro) ao longo 

das quase quarenta páginas. E se estamos falando em termos analíticos e subjetivos, por que 

não marcar isso também esteticamente?  

Assim como a Brigada de Guerrilha Cultural procurou durante toda a sua existência 

construir uma linguagem que atendesse aos seus objetivos e a sua realidade, é preciso que nós, 

na Academia, também aceitemos tal desafio, a fim de adequar nossos textos aos temas que 

desenvolvemos. E ao que aprendemos com eles.  

Para concluir, ressalto a importância de nunca se perder do horizonte de análise de 

qualquer aspecto do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – o que inclui sua produção 

audiovisual e as identidades e territórios por ela engendrados – o Direito à Cidade, tal como 

foi entendido e trabalhado ao longo do texto. Um projeto diferente de cidade, no qual os 

usuários se convertem em usadores e as pessoas prevalecem sobre o capital são, ao fim e ao 

cabo, o grande objetivo destes filmes, deste movimento e, guardadas as devidas proporções 

em termos de eficácia, desta dissertação.    
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GLOSSÁRIO DE TERMOS TÉCNICOS 

 

Blockbuster – filme concebido em todas as suas etapas para atingir um público-alvo bastante 

amplo e, conseqüentemente, gerar não apenas grandes bilheterias, mas (e hoje isso é o 

principal) também impulsionar a venda de produtos – que pode ser um show, um DVD, a 

marca, etc.  

Contra-plongée – plano no qual o objeto principal é enquadrado de baixo para cima, o que 

em geral engrandece o que está sendo mostrado.  

Corte – a interrupção que marca o final de um plano. 

Diegético – tudo aquilo que pertence ao universo da diegese fílmica. Por exemplo, a música 

que o espectador ouve durante uma seqüência. Se houver uma fonte de emissão sonora em 

quadro (ou esta já tiver sido vista ou mencionada), a canção é diegética. Do contrário não.   

Fotografia still – fotografia fixa. 

Handycam – câmeras amadoras, pequenas, desprovidas de recursos técnicos mais 

sofisticados. 

Panorâmica – movimento de câmera no sentido horizontal sem alterar a sua posição, 

podendo ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. 

Plano – intervalo entre um corte e outro. 

Primeiro plano – tipo de enquadramento que mostra a pessoa dos ombros para cima.  

Raccord – ligação (através da imagem e/ou do som) entre um plano e outro. Pode ser, por 

exemplo, de movimento. No plano 1 as personagens estão sentadas e no final dela se 

levantam. O corte é feito no movimento. No plano 2 vê-se, de outro ângulo ou 

enquadramento, as duas personagens terminando o movimento de se levantar. 

Realizador – diretor. 

Subexposição – quando a imagem não recebeu a luz necessária para a exposição ser 

considerada tecnicamente correta. Seu contraste e brilho são baixos e é predominantemente 

escura. 

Superexposição – quando a imagem recebeu mais luz que o necessário para a exposição ser 

considerada tecnicamente correta. Seu brilho e contraste são altos e em diversos pontos há 

“brancos” (ausências de informação), amplamente conhecidos como “estourados”.  

Timecode – formato de numeração dos quadros de um vídeo. 

Vídeo-carta – subgênero documental no qual um indivíduo ou grupo se dirige 

especificamente a outro(s). Que eles se comuniquem é o objetivo principal desse tipo de 

produção. 
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Zoom-in - movimento de elementos no interior da câmera que permite aproximar a imagem 

daquilo que se quer dar mais destaque.  

 


