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hábitos, a vida e até nos financia – em 
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objeto para o sujeito, mas também um 
sujeito para o objeto.    

Karl Marx. Introdução à crítica da economia 
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Resumo: 

Vídeo Popular – forma e contexto. Apontamentos sobre a Associação Brasileira de 
Vídeo no Movimento Popular (1984 – 1995) 

Esse estudo tem por objetivo realizar o trânsito entre analise estética e reflexão 
histórico-social para compreender a inter-relação da linguagem dos vídeos catalogados 
pela Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP) com a história recente do país, 
mais precisamente a passagem da década de oitenta para a década de noventa, período 
de existência da ABVP e de intensas transformações politicas e sociais no Brasil. O 
objetivo é apreender as relações entre a realidade social e política do período de 
atividades da ABVP (1984 – 1995) e os vídeos organizados em seu acervo, no tocante a 
sua forma. 

 

 

 

Abstract: 

Popular Video – form and contexto. Notes on the Associação Brasileira de Vídeo 
no Movimento Popular (1984 – 1995) 

This study aims to perform traffic analysis between aesthetic and socio-historical 
reflection to understand the interrelationship of the language of videos cataloged by the 
Brazilian Popular Video (ABVP) with the country's recent history, specifically the 
passage of the decade eighties to the nineties, the lifetime of the ABVP and intense 
social and political changes in Brazil. The goal is to understand the relationships 
between the social and political reality of the period of activity of ABVP (1984 - 1995) 
and organized the videos in its collection, with respect to its shape. 
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Introdução 
 

O real é processual. O que existe deixa de 
existir; o que não existe passa a existir. Se falta 
a consciência dessa processualidade, o sujeito 

isola o que está percebendo, desliga a parte do 
todo, perde de vista a conexão que integra o 
micro ao macro, a interdependência entre o 
imediato e a mediação, entre o singular e o 

universal.   
Leandro Konder, A questão da ideologia 

 

O interesse pelo desenvolvimento dessa dissertação nasce no período em que 

participei das ações e debates do Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo, experiência 

que reuniu, entre 2004 e 2011, indivíduos e coletivos realizadores de vídeos que 

atuavam fora do circuito de produção e circulação do cinema comercial e independente. 

As reflexões se concentravam em torno da necessidade de aprofundarmos o 

entendimento do nosso suporte de ação, o vídeo, e de nossa perspectiva estética e 

política: a criação de vídeos anticapitalistas.  

Nesse período de intenso intercâmbio entre os coletivos me veio à memória o 

breve contato que tive com materiais sobre vídeo popular durante a graduação na 

Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo do Campo, região do chamado 

ABC Paulista. Eram fitas VHS e jornais da Associação Brasileira de Vídeo Popular 

(ABVP), a qual realizou suas primeiras reuniões justamente na Universidade Metodista 

no início dos anos oitenta. Os encontros do Coletivo de Vídeo Popular e a lembrança do 

material da ABVP me moveram para a leitura atenta da única publicação sobre vídeo 

popular no Brasil, o livro “A imagem nas mãos – O vídeo Popular no Brasil” (Editora 

Summus, 1989), tese de doutorado de Luiz Fernando Santoro que conta a história da 

ABVP nos anos oitenta. Compartilhei as informações e reflexões da leitura com os 

parceiros e parceiras do Coletivo de Vídeo Popular de São Paulo, se tornando o livro 

uma referência comum do coletivo.         

No ano de 2006, quando trabalhava como educador de na área de vídeo na 

Organização Não Governamental (ONG) Ação Educativa, fui informado que a ONG 

iria receber cópias em VHS do acervo da ABVP que estavam sem destino e já em fase 

de deterioração. Envolvi-me no trabalho de preservar o material; em função da falta de 

recursos, a empreitada consistia em assistir aos vídeos para, dessa forma, fazer o rolo de 

fita magnética se movimentar na esperança de diminuir o mofo. Nesse processo assisti 
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cerca de 100 títulos entre ficções, documentários e reportagens que datavam de 1982 até 

1995. No meu primeiro contato com os vídeos, fundado na curiosidade pelo material 

histórico e atento em possíveis influências para a realização de vídeos contemporâneos, 

comecei a perceber que existia uma modificação na linguagem dos vídeos e no seu 

enfoque político correspondente ao período histórico das produções.  

 O envolvimento com o material me fez ir atrás de mais informações sobre a 

ABVP. Nessa busca tive conhecimento de que a totalidade das fitas originais do acervo 

estavam guardadas na videoteca da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC-SP, sem permissão de acesso público. Nessa mesma instituição tive contato com a 

tese de doutorado de Henrique Luiz Pereira Oliveira intitulada “Tecnologias 

audiovisuais e transformação social: o movimento de vídeo popular no Brasil (1984 – 

1995)”, pesquisa finalizada no ano de 2001, que confirmava minha impressão inicial 

sobre a alteração da forma narrativa dos vídeos em função do período e  posicionamento 

político dos autores.  

Com a experiência que foi possível acumular nessa trajetória elaborei o projeto 

da presente pesquisa: Vídeo Popular – forma e contexto. Apontamentos sobre a 

Associação Brasileira de Vídeo no Movimento Popular (1984-1995).     

A ABVP1 foi a entidade representativa do Movimento de Vídeo Popular no 

Brasil no período de 1984 a 1995. A associação foi uma experiência que, na década de 

oitenta, chegou a articular realizadores de vinte e dois estados brasileiros que atuavam 

junto aos movimentos populares. Os quadros mais atuantes deste movimento eram em 

grande parte provenientes da área de comunicação, com atuação em ONGs e outras 

entidades de assessoria e apoio aos movimentos sociais e sindicais. (OLIVEIRA, 2001) 

Esse estudo tem por objetivo realizar o trânsito entre analise estética e reflexão 

histórico-social para compreender a inter-relação da linguagem dos vídeos catalogados 

pela Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP) com a história recente do país, 

mais precisamente a passagem da década de oitenta para a década de noventa do século 

vinte, período de existência da ABVP e de intensas transformações políticas e sociais. 

As mudanças de uso, de discurso e de estética dos vídeos do acervo da ABVP são 

analisadas em relação às mudanças que sofreram as instituições sociais e políticas no 

Brasil nesse período.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 O primeiro nome da associação foi Associação Brasileira de Vídeo no Movimento Popular, em 1988 o 
nome foi alterado para Associação Brasileira de Vídeo Popular, com a sigla ABVP. Na introdução vou 
utilizar a última nomenclatura, no desenvolvimento do texto da pesquisa vou usar o nome que era 
correspondente ao período histórico.  
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 Em diálogo com o campo dos Estudos Culturais, a pesquisa assume uma 

característica interdisciplinar que busca ajustar os estudos de análise audiovisual mais a 

uma perspectiva sociopolítica preocupada em contextualizar as experiências e menos à 

leitura de uma possível linguagem universal do audiovisual. Minha análise da forma dos 

vídeos busca o reforço de pesquisas empíricas e dialoga mais com a história do que com 

estudos que privilegiam apenas o terreno da estética e da análise formal. Igualmente é 

meu objetivo identificar apontamentos sobre a forma do vídeo popular que tenham 

potência crítica, considerando o conceito de forma definido por Roberto Schwarz: “as 

formas que encontramos nas obras são a repetição ou a transformação, como resultado 

variável, de formas preexistentes artísticas ou extra-artísticas” (SCHWARZ, 2009, 

p.527). Antes de realizar um apontamento crítico aos “formalistas”, Schwarz revê o 

termo “formalista” como confuso, que pensa “designar pejorativamente a 

superestimação teórica do papel da forma, quando talvez se trate, pelo contrário, de uma 

subestimação” (SCHWARZ, 2009, p.527). Na argumentação da ideia social da forma, o 

crítico descreve, como modelo negativo, os procedimentos de análise dos formalistas. 

 
Com efeito, os formalistas costumam confinar a forma, enxergar nela um traço 
distintivo e privativo, o privilégio da arte, aquilo que no campo extra-artístico 
não existe, razão por que a celebram como uma estrutura sem referência (...) 
Sem desmerecer observações desta ordem, que podem esclarecer muito, é claro 
que a compreensão da substância prático-histórica do vínculo dá outra realidade 
aos estudos. (SCHWARZ, 2009, p.528 – grifo do autor)     

  
Um procedimento e objetivo de pesquisa audiovisual que tomo como referência 

é a tese de doutoramento intitulada Sertão Mar, de Ismail Xavier, em que o autor realiza 

um estudo da relação do cinema novo com seu contexto histórico a partir da análise dos 

dois primeiros filmes de Glauber Rocha (Barravento e Deus e o Diabo na Terra do Sol)  

rodados na primeira metade dos anos sessenta.  

 
Diante daquela atmosfera de engajamento, meu propósito foi identificar como 
nos filmes analisados, as características de imagem e som se opõem como 
respostas a demandas que vêm da esfera do político e do social, e como também 
elementos de outra natureza entram no jogo que constitui a obra. (XAVIER, 
2007, p.15) 

 
 

 As leituras realizadas nas disciplinas do Programa de Pós-graduação em Estudos 

Culturais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo 
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(EACH-USP) contribuíram para ampliar o referencial teórico da pesquisa; encontrei 

pontos de contato e apoio nos métodos de trabalho do nigeriano Stuart Hall, do 

palestino Edward Said e, sobretudo, do galês Raymond Williams no livro Cultura e 

Sociedade, em que o autor busca entender a relação da alteração das ideias de indústria, 

democracia, classe, arte e cultura na Inglaterra do século XVIII ao século XX  com seu 

contexto social e histórico. 

 
As mudanças em seu uso, naquele período crítico, revelam uma mudança geral 
nas nossas maneiras características de pensar sobre nossa vida comum: sobre 
nossas instituições sociais, políticas e econômicas; sobre os objetivos que essas 
instituições são destinadas a representar; e sobre as relações com essas 
instituições e os objetivos de nossas atividades no aprendizado, na educação e 
nas artes. (WILLIANS, 2011, p.15) 

 
 

 Como observa Roberto Schwarz (2009), o procedimento de relacionar a obra a 

seu tempo não é novo, sendo que o modelo consagrado desse estudo orienta começar 

pelo panorama da época, no qual em seguida se insere os objetos de análise. Para 

prevenir mal-entendidos, Schwarz destaca: 

 
nota-se que estamos no polo oposto do reducionismo, pois não se trata de 
acomodar a obra a um esquema sociológico preestabelecido. Pelo contrário (...) 
a sondagem de correspondências estruturais entre literatura e vida social tem de 
haver com obstáculos bem mais reais que os de método, tão lembrados: ela 
exige conhecimentos e estudos desenvolvidos em áreas distantes umas das 
outras, além da intuição da totalidade em curso, a contracorrente da 
especialização universitária em comum (SCHWARZ, 2009, p.524) 

 
   

A busca pela coerência dessa pesquisa com o campo dos Estudos Culturais se dá 

por trabalhar a questão da cultura e da comunicação com o olhar voltado para ações 

políticas, onde será discutida a questão do sujeito coletivo não a partir de um 

diagnóstico de possíveis “ilusões” estruturais, mas a partir de conflitos sociais efetivos e 

localizados, no caso o Brasil dos anos oitenta e noventa. Nesse sentido realizo um 

movimento de particularização histórica que incluiu a questão dos sujeitos e de suas 

condições empíricas de criação de seus discursos sobre a realidade. 

No intuito de apreender as relações entre a realidade social e política do período 

de atividades da ABVP (1984 – 1995) e os vídeos organizados em seu acervo, no 

tocante a sua forma, se fez necessário apresentar um breve painel dos desdobramentos 
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históricos dos movimentos populares e do Partido dos Trabalhadores (PT) nas décadas 

de oitenta e noventa. As ações e reflexões da ABVP apresentam muitos pontos de 

contato com as ações e reflexões dos movimentos populares e do Partido dos 

Trabalhadores. Os movimentos populares que atravessaram as décadas de setenta e 

oitenta, assim como a fundação do PT, foram acontecimentos sociais que reuniram os 

anseios de parte da população brasileira na luta pela alteração do modo como a 

sociedade estava organizada, e a ABVP se insere nesse contexto refletindo suas 

potencialidades e contradições.  

Para a elaboração do panorama sobre os movimentos sociais foi de fundamental 

importância o estudo do sociólogo Eder Sader intitulado Quando novos personagens 

entraram em cena; em relação ao panorama histórico do Partido dos Trabalhadores essa 

pesquisa é devedora do livro História do PT do historiador Lincoln Secco e dos 

apontamentos do professor Mauro Iasi no livro As metamorfoses da consciência – O PT 

entre a negação e o consentimento.  

A análise da história da ABVP teve como referência fundante o já citado livro de 

Luiz Fernando Santoro; no desenvolvimento do corpo da pesquisa estabeleço dialogo 

direto e constante com a tese do historiador Henrique Luiz Pereira Oliveira 

(Tecnologias audiovisuais e transformação social: o movimento de vídeo popular no 

Brasil [1984 – 1995] – 2001). Um terceiro material que é base da pesquisa são as trinta 

edições do boletim Vídeo Popular, publicação impressa da ABVP que acompanhou 

todo o período de atividade da associação, de 1984 a 1995. Os boletins se encontram 

arquivados no Centro de Documentação (CEDOC) da PUC-SP, sendo que a leitura 

minuciosa desse material revelou as preocupações e os temas centrais de reflexão da 

ABVP ao longo dos anos. Fiz uso de parte significativa de artigos do boletim ao longo 

da pesquisa, material que se mostrou revelador para a compreensão das opções formais 

e temáticas dos vídeos, assim como das afirmações e alterações dos pressupostos da 

associação.  

A definição dos vídeos analisados partiu de uma análise preliminar das fitas 

originais do acervo da ABVP guardadas na videoteca da PUC-SP. Por conta da presente 

pesquisa tive acesso irrestrito ao material sendo que minha presença como pesquisador 

da USP contribui para acelerar o processo de restauração e digitalização do acervo. A 

coordenadora da videoteca da PUC-SP, Ana Salles, reuniu uma equipe com dois 

profissionais especializados em preservação e catalogação de acervos e seis estagiários, 

estudantes de comunicação e sociologia, para trabalhar no projeto de recuperação do 
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acervo e disponibilizá-lo ao público. Trabalhei ativamente nesse processo assistindo aos 

vídeos, identificando fitas e escrevendo pareceres técnicos sobre o estado de 

conservação das fitas. Foram meses de trabalho onde travei contato com 490 títulos, 

tendo a possibilidade de assistir aproximadamente duzentos vídeos do acervo. Para 

marcar o início do processo de restauro e digitalização do acervo organizamos em abril 

de 2011 o debate “Vídeo em Foco: história e contexto da ABVP” com a presença do 

Luiz Fernando Santoro, membro da primeira diretoria da associação e Iracema 

Nascimento, última integrante da associação responsável pelo acervo de vídeos. O 

encontro contou com a presença de pesquisadores, estudantes e integrantes do Coletivo 

de Vídeo Popular de São Paulo. A disponibilidade do acervo para a consulta pública, 

ação que marca o fim do processo de restauro e digitalização, está marcada para o mês 

de outubro de 2013.  

A relação com o acervo revelou a heterogeneidade das produções no que se 

refere ao gênero, qualidade técnica, tema, duração, região de realização e forma. Dado o 

painel heterogêneo trabalhei com quatro fatores para definir a escolha dos vídeos a 

serem analisados: 

1. Diversidade de gênero narrativo. No acervo, apesar de predominar o 

documentário, existem ficções, reportagens, animação e vídeos de gênero 

híbrido.     

2. Data de realização das produções que cobrissem o período histórico analisado. 

3. Vídeos que refletissem o interesse dos debates da Associação no período 

histórico determinado. Para esse fator, a análise das edições do boletim Vídeo 

Popular foi central. 

4. Vídeos produzidos por entidades ou movimentos com participação significativa 

na ABVP, seja pela quantidade de vídeos catalogados ou pelo envolvimento nos 

debates e ações da Associação.   

 

 

A definição dos vídeos foi realizada durante o processo de pesquisa e combinou 

os quatro fatores elencados acima. A escolha dos vídeos, realizada concomitantemente 

com a escrita, fez com que a análise de algumas produções fossem descartadas no 

percurso do trabalho, preteridas por outros títulos que contribuíssem melhor com os 

objetivos da pesquisa. No final desse processo cheguei a quatro vídeos do acervo da 

ABVP. 
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O primeiro vídeo analisado é A Luta do Povo de Renato Tapajós. A Luta do 

Povo é um documentário feito em película 16 mm e sua realização é anterior à formação 

da ABVP. O filme é um retrato das lutas e da diversidade dos movimentos sociais dos 

anos setenta, movimentos esses que são uma das bases de constituição da ABVP. A 

Luta do Povo foi incorporado ao acervo da Associação apenas em 1986 quando foi 

realizado o projeto de telecinagem do acervo do Cinema e Distribuição Independente 

(CDI), para ser disponibilizado pela ABVP.  

O segundo vídeo é Batalha em Guararapes I produzido pela Federação de 

Órgãos para a Assistência Social e Educacional (FASE), que é uma ficção criada e 

protagonizada pelos próprios moradores do Jardim Guararapes, no Rio de Janeiro, que 

narra as estratégias de ação coletiva contra o despejo de moradores. A data de 

finalização do vídeo, o ano de 1984, coincide com o ano de fundação da ABVP. 

Batalha em Guararapes I influenciou muitos debates e produções do movimento de 

vídeo popular, assim como outros vídeos da FASE, que é responsável por dez títulos do 

acervo.  

O terceiro vídeo analisado é o episódio Independência ou..., do programa Bom 

dia, Déo da TV VIVA de Olinda, Pernambuco.  Bom dia, Déo era exibido em telões de 

rua montados nos bairros da periferia de Recife.  A narrativa do programa era conduzida 

pelo repórter-personagem Brivaldo, que abordava temas variados com intervenções 

cênicas e entrevistas pelas ruas da cidade do Recife. O episódio Independência ou..., de 

1986, questiona a independência do Brasil e faz uso dos diversos recursos de linguagem 

do programa: cenas ficcionais, entrevistas, experimentos de linguagem e utilização de 

trilha sonora contemporânea.  A TV VIVA foi responsável pela realização de 81 vídeos 

disponíveis no acervo da ABVP.  

O quarto vídeo é a ficção Olha! Isso pode dar bolo..., produzido em 1991 pelo 

IBASE Vídeo, setor de comunicação do Instituto Brasileiro de Analises Sociais e 

Econômicas. Esse vídeo marca o debate da ABVP no sentido de aproximação com a 

linguagem da televisão, Olha! Isso pode dar bolo... utiliza recursos técnicos avançados 

para a época, tem em seu elenco atores profissionais como Paulo Betti e desenvolve 

uma linguagem próxima à da telenovela. O IBASE Vídeo também é responsável pelo 

vídeo Acorda Raimundo! Acorda... , catalogado no acervo da ABVP, que tem as 

mesmas características de linguagem de Olha! Isso pode dar bolo... 

No percurso de análise desses vídeos assumi novamente como referência o 

estudo Sertão Mar de Ismail Xavier, no sentido de escolher um aspecto da feitura do 
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vídeo que servisse como uma baliza para marcar identidades e rupturas. As perguntas 

que organizaram as análises foram: Como se conta a estória? Qual o processo de 

produção? Por que os fatos são organizados desta maneira? O que envolve a escolha de 

um plano ou movimento de câmera? Por que esse enquadramento? Por que essa 

música? (XAVIER, 2007, p.16) 

Por fim é necessário explicitar um aspecto da dificuldade dessa pesquisa, que é o 

fato de a ABVP e do próprio conceito de vídeo popular serem temas pouco estudados. 

De qualquer forma, essa dissertação não poderia cobrir toda a área de interesse e 

conhecimento que o tema demanda. Essa pesquisa é uma introdução ao tema e não se 

propõe conclusiva, mas sim como uma contribuição para a reflexão sobre as 

características da linguagem do vídeo popular de perspectiva crítica.     
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Capítulo I 

Formação da ABVMP (1980 – 1985) 

 
O passado traz consigo um índice misterioso, 

Que o impele à redenção. Pois não somos 
tocados por um sopro de ar que foi respirado 
antes? Não existem nas vozes que escutamos, 

ecos de vozes que emudeceram? Não têm as 
mulheres que cortejamos irmãs que elas não 

chegaram a conhecer? Se sim é, existe um 
encontro secreto, mascado entre as gerações 

precedentes e a nossa. 
Walter Benjamim 

 
 

a. As bases de formação da Associação Brasileira de Vídeo no Movimento Popular. 

O Movimento de Vídeo Popular no Brasil ganhou força na década de oitenta, 

momento de ascensão de diversas formas de mobilização social. A luta pelo fim do 

regime militar, que teve início com o golpe de 1964, foi um dos focos de convergência 

dos diversos movimentos sociais do período, luta que culminou com as grandes 

manifestações de 1984 que reivindicavam eleições diretas para presidente. Com o clima 

de mobilização social dos anos 80, foi crescente o número de entidades atuantes nos 

movimentos sociais (sobretudo sindicatos e organizações não governamentais) que 

passaram a usar os equipamentos de produção e exibição de vídeo em atividades de 

educação e comunicação.      

Uma parcela significativa dos vídeos realizados por movimentos sociais ou em 

parceria com os movimentos foi organizado e catalogado pela Associação Brasileira de 

Vídeo no Movimento Popular2 (ABVMP) no período de 1984 a 1995. A ABVMP na 

década de oitenta articulou realizadores de vinte dois estados brasileiros que atuavam 

junto aos movimentos populares com o objetivo de fortalecer a produção de vídeo 

popular ao se constituir como um espaço de intercâmbio e formação dos diversos 

realizadores de vídeo junto a movimentos sociais. Suas principais ações foram os 

encontros nacionais, a publicação de um boletim (sem periodicidade certa), a formação 

do acervo de vídeo e a distribuição a nível nacional desses trabalhos. Seu acervo, hoje 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Passo a partir de agora a usar o nome da associação que corresponde ao seu período histórico.  
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guardado na videoteca da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é formado por 

aproximadamente 490 títulos. 

A fundação da Associação Brasileira de Vídeo no Movimento Popular - ABVMP, 

esta diretamente ligada a quatro atividades relacionadas com a questão do audiovisual 

nos movimentos sociais na década de oitenta.   

 A primeira atividade ocorre em julho de 1983 quando se realizou o curso O 

vídeo como instrumento de animação cultural e intervenção social organizado pelo 

Núcleo de Estudos de Memória Popular do ABC ligado ao Centro de Pós-Graduação do 

Instituto Metodista de São Paulo. Essa foi a primeira ação que possibilitou a reunião de 

coletivos de vídeo ligados a movimentos populares no Brasil, gerando a necessidade de 

intercâmbio, fortalecimento e ações em comum entre todos.  

 
A importância desse curso, além de seu pioneirismo, está nas consequências de 
suas reuniões, onde se evidenciou a necessidade de se desenvolver um trabalho 
comum para colocar em prática algumas ideias discutidas pelos 13 grupos 
participantes. A opção foi pela organização de um projeto coletivo de 
documentação do Congresso das Classes Trabalhadoras – CONCLAT – que iria 
se realizar no mês seguinte, em agosto, no pavilhão da falida Companhia 
Cinematográfica Vera Cruz, em São Bernardo do Campo, reunindo mais de 
cinco mil trabalhadores do campo e da cidade. (SANTORO, 1989, p. 64) 
 

 
O CONCLAT que marcou a fundação da Central Única dos Trabalhadores 

(CUT)  foi documentado por cinco câmeras VHS que gravaram por diversos ângulos as 

assembleias, falas e reuniões, registrando diferentes reações da plateia diante dos 

acontecimentos. A documentação coletiva gerou 16 horas de material bruto e resultou 

em um vídeo final de 35 minutos. Outro desdobramento do intercâmbio dos grupos 

envolvidos nesse processo foi a publicação do boletim Vídeo Clat3 que em seu primeiro 

número destacou, na matéria chamada “Uma produção coletiva”, o processo coletivo do 

vídeo da criação da CUT. “O mais valioso na experiência é o processo pela qual foi 

concebida e realizada, com amplas discussões entre participantes e gravações 

simultâneas, o que garantiu um vídeo mais completo, independente dos interesses 

envolvidos na formação da CUT e que ressalta as contradições ali existentes”. (VÍDEO 

CLAT, 1984, p. 4).    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 O boletim em seu segundo número foi renomeado para Vídeo Popular, ele foi publicado até 1995 e teve 30 números sem 
periodicidade definida.  
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Atribui-se ao uso dos equipamentos de vídeo a agilidade de produção e a 

possibilidade de realizar um processo mais democrático de trabalho. Cópias do vídeo 

sobre a criação da CUT foram distribuídas pelo Brasil “sem qualquer estrutura de 

propaganda ou distribuição, demonstrando a expectativa e interesse que esse tipo de 

produção despertava sobretudo no movimento sindical” (SANTORO, 1989, p.65). 

Diversas exibições acontecerem em sindicatos, associações e comunidades eclesiais de 

base.  

A segunda atividade que impulsionou a criação da associação de vídeo popular 

foi o I Encontro Nacional de Audiovisual e Vídeocassete para Evangelização no Meio 

Popular e Grupal, que ocorreu na cidade de Teixeira de Freitas/BA em janeiro de 1984 

com o apoio do Setor de Comunicação da CNBB e da Diocese de Teixeira de Freitas e 

Caravelas. O encontro reuniu representantes de 19 entidades, quase todas do nordeste 

brasileiro, e tinha entre outros objetivos organizar uma articulação nacional na área do 

audiovisual popular (slide sonorizado). Na resolução do encontro que tratou de outros 

meios de comunicação foi apontado as potencialidades do vídeo e a necessidade de 

organizar um encontro específico desse meio.    

A terceira atividade aconteceu por conta das movimentações e intercâmbios dos 

grupos de comunicadores ligados aos movimentos populares; no início de 1984 se 

verificou uma emergente produção de vídeos com temas sociais e políticos. Ainda 

durante o governo do general Figueiredo foi programada a I Mostra de Vídeo Militante 

com o apoio da INTERCOM – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação, da UCBC – União Cristã Brasileira de Comunicação Social e do Jornal 

Folha de São Paulo. A Polícia Federal com a alegação que os vídeos não tinham 

certificado de censura interditou a mostra que iria acontecer no mês de maio com 25 

produções na programação. Os vídeos tratavam de temas como Comunidade Eclesiais 

de Base, trabalho da mulher, mobilização de índios, lutas sociais da América Central, 

entre outros. Constava na programação também o vídeo que retratou a criação da CUT. 

(VÍDEO CLAT, n.1, 1984, p. 1).  

Na ocasião se verificou a potência do vídeo como meio de intervenção na luta 

política por conta de seu baixo custo, facilidade de operação e por sua característica  

ágil e imediata que reduzia o tempo entre a gravação e a exibição, permitindo veicular 

imagens de acontecimentos recentes. A interdição da mostra contribuiu para fortalecer a 

consciência de classe entre os realizadores de vídeo popular. 
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O acontecimento gerou fatos bastante positivos para os grupos de vídeo popular, 
pois evidenciou a necessidade de encontros de trabalho entre os próprios 
realizadores e também a oportunidade de pensar-se em algum tipo de entidade 
que pudesse levar adiante sistematicamente a discussão sobre vídeo popular [...] 
. (SANTORO, 1989, p. 66)       

 
 

O processo em torno dessas três atividades resultou na realização, no mês de 

setembro do mesmo ano, da quarta atividade que antecedeu a fundação da ABVMP; o I 

Encontro Nacional de Grupos Produtores de Vídeo no Movimento Popular no Instituto 

Metodista de Ensino Superior em São Bernardo do Campo, que reuniu representantes de 

45 grupos de todo Brasil e tinha como proposta catalisar as necessidades dos coletivos 

atuantes no período.  

 
Formar-se uma associação de pessoas que trabalham com o vídeo popular, com 
os objetivos de dar continuidade ao trabalho de organização desses grupos, de 
representa-los politicamente, de buscar financiamento para a compra de 
equipamentos de pós-produção para uso coletivo, de facilitar a organização de 
mostras e o contato entre diferentes grupos para co-produções, enfim, para 
estimular e difundir o uso do vídeo nos movimentos populares. (VÍDEO 
POPULAR, n.2, 1984, p. 1)  
 
 

Na avaliação do encontro foi indicado que se inaugurava um novo momento de 

trabalho para os grupos e indivíduos que atuam com vídeo nos movimentos populares e 

foi constatado o crescente número de coletivos “evidenciando que a luta nesse campo 

não é isolada.” (VÍDEO POPULAR, n.2, 1984, p. 1). Dois meses depois, em novembro 

de 1984 era fundada a ABVMP, que teve seu objetivo publicado no terceiro número do 

boletim Vídeo Popular na matéria “Produtores de vídeo popular já tem Associação”: “O 

intercâmbio e troca de informações entre Associados, entidades e Associações; defesa 

dos direitos; promoção de cursos; seminários e encontros; apoio à realização de projetos 

entre associados; além de estimular e valorizar a divulgação do vídeo junto aos 

movimentos populares”. (VÍDEO POPULAR, n.3, 1985, p. 1) 

Ao analisar as entidades e setores sociais que organizaram as quatro atividades 

que impulsionaram a criação da ABVMP identifica-se três matrizes em sua 

constituição, que são as mesmas identificadas pelo sociólogo Eder Sader como base dos 

movimentos sociais dos anos setenta e oitenta: a igreja católica, grupos de esquerda e o 

novo sindicalismo. Sader qualifica essas matrizes como “matrizes discursivas”,  e está 

identificando o que chama de “agências” ou “instituições” que contribuíram para os 
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modos de abordagem da realidade popular. Essas “agências” estavam em crise nos anos 

setenta, o que proporcionou espaços para novas elaborações e busca de novos meios de 

relação com a sociedade. As matrizes discursivas citadas são: 

 
Da Igreja Católica, sofrendo a perda de influência junto ao povo, surgem as 
Comunidades de Base. De grupos de esquerda desarticulados por uma derrota 
política, surge uma busca de “novas formas de integração com os 
trabalhadores”. Da estrutura sindical esvaziada por falta de função, surge um 
“novo sindicalismo”. [...] Os movimentos sociais se constituem recorrendo a 
tais matrizes, que são adaptadas a cada situação e mescladas também entre si na 
produção das falas, personagens e horizontes que se mostraram no final dos 
anos 70. E eles terão também modificado as próprias matrizes que os 
alimentaram.”(SADER, 1988, p.144-145) 

 

São essas mesmas “agências”, identificadas pelos historiadores Lincoln  Secco 

(2011) e Paulo Henrique Martinez (2007) como as “fontes” de formação do Partido dos 

Trabalhadores - PT.  

Os primeiros estudos e memórias sobre o PT sacramentam a visão de um 
partido constituído por três fontes: a igreja progressista, os remanescentes dos 
grupos da luta armada e o novo sindicalismo. Aos três elementos poderíamos 
atribuir, respectivamente, a capilaridade social nas periferias das grandes e 
médias cidades e nas áreas de conflito rural; a adoção do socialismo (ainda que 
indefinido); e o papel dirigente no mundo do trabalho. (SECCO, 2011, p. 26) 

 
A história do Partido dos Trabalhadores está relacionada com a história dos 

movimentos sociais, a proposta da criação de um partido “dos trabalhadores” surge no 

final dos anos setenta quando o Brasil sente o impacto de organizações populares. De 

acordo com Martinez (2007), os movimentos de mobilização e de articulação, surgidos 

em oposição ao regime militar, representam a catálise política da insatisfação social 

reinante então no Brasil e encontram na constituição de um novo partido um de seus 

elementos mais dinâmicos. 

O PT é então identificado como um dos espaços de confluência das classes 

populares e compunha o quadro de ações coletivas que buscavam a alteração do modo 

de vida e da organização política da sociedade.   

 

[...] as votações recolhidas pelo MDB nas eleições a partir de 1974, a extensão e 
as características de movimentos populares nos bairros de periferia da Grande 
São Paulo, a formação do chamado “Movimento do Custo de Vida”, o 
crescimento de correntes sindicais contestadoras da estrutura ministerial tutelar, 
o aparecimento das comunidades de base, as greves a partir de 1978, a formação 
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do Partido dos Trabalhadores seriam manifestações de um comportamento 
coletivo de contestação da ordem social vigente. (SADER, 1988, p. 30). 
 

 
  Pela simetria das matrizes discursivas é possível qualificar a fundação da 

ABVMP como uma vertente audiovisual do comportamento coletivo de contestação da 

ordem social vigente. Visualizar essa dimensão histórica da Associação Brasileira de 

Vídeo no Movimento Popular contribui com a compreensão de seu significado e 

realidade. Os pressupostos e modos de agir da associação vão se alterar ao longo dos 

anos pelo espelhamento ou refração das alterações dos pressupostos e modos de agir do 

PT e dos movimentos populares.  

 
 

b. Uma luta coletiva: A Luta do Povo 

 

Para contextualizar as movimentações políticas e sociais que antecederam a 

criação da ABVMP e que tinham as mesmas matrizes discursivas da Associação, cabe 

realizar uma análise histórica do filme curta metragem A Luta do Povo do diretor 

Renato Tapajós finalizado em 1980. O filme produzido pela Associação Popular de 

Saúde de São Paulo, narra as ações de diversos movimentos populares na grande São 

Paulo, foi realizado em película 16mm mas sua efetiva distribuição e exibição se deu no 

formato VHS quando o trabalho foi telecinado e incorporado ao Projeto de Distribuição 

de Programas de Vídeo, o CINEVIDEO, realizado pela ABVMP em parceria com a 

CDI – Cinema Distribuição Independente.  O desenvolvimento desse projeto foi a 

primeira ação da ABVMP para organizar e sistematizar as produções de vídeo e filmes 

ligados aos movimentos sociais. É com essa ação de 1986 que se inicia oficialmente a 

elaboração do acervo de vídeo da associação, o projeto teve êxito dentro da história da 

ABVMP por ser a atividade de caráter coletivo de maior duração. A distribuição e o 

acervo tinham os seguintes objetivos 
- possibilitar a ampla circulação, a nível nacional e eventualmente internacional, 
da produção de vídeos e filmes (sobretudo curta-metragens) realizados por 
grupos populares e produtores independentes, desobstruindo inclusive os 
poucos canais já existentes; 
- “telecinar” o acervo de curta, média e longa-metragem da CDI para distribuí-
lo em vídeo; 
- colocar à disposição de grupos populares de forma organizada (catálogos, 
boletins, assessoria e formação de quadros) o acervo das duas entidades, que 
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representa um quadro crítico e informativo da realidade política e sócio-cultural 
brasileira; 
- oferecer facilidades e orientações a realizadores de cinema e vídeo para pré-
produção, produção e pós-produção de seus trabalhos. (SANTORO, 1989, 
p.70). 

 

O filme A Luta do Povo assim como outros vídeos e filmes organizados no 

acervo da ABVMP dialoga diretamente com a reflexão do historiador francês Marc 

Ferro que credita ao cinema a condição de ser um novo objeto, uma nova ferramenta 

para se entender a história e sua contra analise como possibilidade de verificar o que 

não é postulado pelos documentos oficiais. Ferro ainda dá destaque ao uso do vídeo 

como contraponto da história oficial.  

 
O fenômeno mais novo é a instrumentalização do vídeo para finalidades de 
documentário, isto é, sua utilização para escrever a História de nosso tempo: as 
enquetes fílmicas que lançam mão da memória e do testemunho oral são 
numerosas. O filme ajuda assim na constituição de uma contra história, não 
oficial, liberada parcialmente, desses arquivos escritos que muito amiúde nada 
contêm além da memória conservada por nossas instituições. Desempenhando 
assim um papel ativo, em contraponto com a História oficial, o filme se torna 
um agente da História pelo fato de contribuir para uma conscientização. 
(FERRO, 2010, p. 55) 

 
 

A Luta do Povo narra uma historia que não consta nos documentos oficiais e foi 

realizado no calor da hora, sendo uma “testemunha da realidade social”(FERRO, 2010). 

O filme é realizado num momento histórico de fortalecimento dos movimentos 

populares reivindicatórios que lutavam por uma participação efetiva na transformação 

da sociedade e de oposição a ditadura. No campo da grande mídia (TV, Rádios e 

Jornais) os movimentos populares eram ignorados ou criticados; com a urgência pela 

transformação política os movimentos populares através de grupos de comunicadores 

passam a se apropriar do vídeo para fortalecer sua voz, sua expressão e contar a história 

a partir do ponto de vista das camadas populares, A Luta do Povo é um filme 

significativo dessa necessidade política.  

O filme A Luta do Povo, de Renato Tapajós, mostra uma experiência em 

comum: o retrato dos movimentos populares na década de 1970. O filme é dividido em 

três partes, a primeira narra o funeral do trabalhador Santo Dias morto pela polícia 

quando participava de uma greve em 1979; a segunda parte retrata o cotidiano de luta da 

família dos trabalhadores Osvaldo e Severina e na terceira parte o filme cobre as ações 
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grevistas dos metalúrgicos do ABC em 1979 e 1980, movimentação que se tornou 

símbolo da luta popular contra a ditadura e o modo de vida vigente, fazendo convergir 

para a região do ABC paulista diversos movimentos populares e organizações contrárias 

ao regime.  O filme mostra como as experiências do modo de vida popular formaram 

uma cultura de classe e constituíram um sujeito coletivo que almejava interferir na 

estrutura da sociedade brasileira. 

 

Primeira parte: o Cortejo fúnebre como ativação do sujeito coletivo. 

 

Na cartela de abertura do filme A Luta do Povo, espaço onde é usual serem 

apresentados os patrocinadores, aparece o logotipo da Associação Popular de Saúde 

como entidade produtora. A segunda cartela surge com o título do filme e ao som de 

uma sirene de polícia, a terceira cartela nos apresenta uma informação narrada e escrita: 

 

São Paulo, novembro de 1979.  
O metalúrgico Santo Dias da Silva 
É assassinado pela polícia  
durante a campanha salarial 
quando conclamava seus companheiros a aderirem à greve.   
 
 
O primeiro plano do filme de Renato Tapajós é da porta da Catedral da Sé, no 

centro de São Paulo, que está tomada de gente. Algumas vozes pedem passagem para o 

caixão do operário Santo Dias passar, a montagem apresenta uma serie de imagens de 

tumulto em torno do caixão, comoção, desmaio, câmeras, num plano sequencia com a 

câmera na mão se aproxima a esposa do trabalhador amparada por colegas, ela diz em 

voz frágil: “Ai Santo você vai dar força para continuar a luta”. Seguem mais dois planos 

fechados do cortejo fúnebre e volta o plano da esposa que passa a repetir a frase “A luta 

continua”, a cada repetição sua voz fica mais firme e passa a ser acompanhada por 

outras vozes que formam um grande coro. A montagem vai de planos fechados com 

punhos erguidos na multidão para planos gerais que revelam a grande quantidade de 

pessoas presentes no funeral. 

Em outubro de 1979 Santo Dias, um dos lideres de uma greve que envolvia 6 

mil trabalhadores em São Paulo, participava de uma panfletagem na fábrica Sylvania 

quando a polícia o baleou pelas costas. Milhares de pessoas compareceram ao velório, o 

número exato de presentes varia de 15 a 30 mil nas fontes de informação,  fazendo do 
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dia 31 de outubro de 1979 um ato público contra a ditadura e contra a política dos 

patrões. Dom Paulo Evaristo Arns ao presidir a missa do velório discursou “Quase nada 

esta certo nessa cidade, enquanto houver duas medidas: uma para o patrão outra para o 

operário”; na lapide do operário foram cravadas duas frases: “morto pela polícia militar 

na luta pelo povo oprimido” e “Santo, na força de sua memória faremos justiça”. Santo 

Dias era integrante da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo (OSM)  e ligado a 

Pastoral Operária (AZEVEDO; BENEDICTO; DIAS, 2004). 

 Após os planos abertos da multidão a montagem corta para um plano fechado de 

Lula, então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e líder reconhecido da 

classe trabalhadora, caminhando na multidão.  Da imagem de Lula corta-se para 

primeiros planos de trabalhadores que gritam em coro “Polícia dos patrões, mataram 

operário!”, novos planos abertos revelam o número cada vez maior de pessoas na 

manifestação, todos entoam a canção “Pra não dizer que não falei das flores” de Vandré, 

peça marcante nos ritos dos tempos de resistência. O narrador, em off, questiona:  

 
O que há de errado nesse país em que um operário é assassinado porque 
reivindica um salário melhor, uma vida mais digna? O que há de errado nesse 
país em que a polícia não usa suas armas para proteger os que trabalham, mas 
sim para mantê-los em silêncio? O que há de errado nesse país em que um 
homem que luta pelos direitos de sua classe tem a morte como único prêmio? 

 
 

 Na primeira parte do filme A Luta do Povo é apresentada uma parcela 

significativa da diversidade de movimentos populares na Grande São Paulo: Associação 

Popular de Saúde que é fruto do Movimento de Saúde da periferia leste da cidade de 

São Paulo; a Oposição Metalúrgica de São Paulo e o Sindicato dos Metalúrgicos de São 

Bernardo do Campo. Essa diversidade de movimentos é documentada pela valorização 

de suas diferentes formas de organização e por sua unidade que tem como um dos 

referenciais comuns a ala progressista da Igreja Católica.  

 Um dado marcante na realidade brasileira no final dos anos 70 é a presença de 

diversos movimentos populares com extrema relevância social. O que chama a atenção, 

por um lado, é o fato de os movimentos populares visarem romper com determinadas 

formas de organização social, e por outro lado, é o contexto em que surgem: o estado de 

repressão militar, evidenciando que as ações das classes sociais não podem ser vistas 

como passivas ante os mecanismos de reiteração da ordem.  
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Ao final da década vários textos passaram a se referir à irrupção de movimentos 
operários e populares que emergiam com a marca da autonomia e da 
contestação a ordem estabelecida. Era o “novo sindicalismo”, que se pretendeu 
independente do Estado e dos partidos, eram os “novos movimentos de bairro”, 
que se constituíram num processo de auto-organização, reivindicando direitos e 
não trocando favores como os do passado, era o surgimento de uma “nova 
sociabilidade” em associações comunitárias onde a solidariedade e a autoajuda 
se contrapunham aos valores da sociedade inclusiva, eram os “novos 
movimentos sociais”, que politizavam espaços antes silenciados na esfera 
privada. De onde ninguém esperava, pareciam emergir novos sujeitos coletivos, 
que criavam seu próprio espaço e requeriam novas categorias para a sua 
inteligibilidade. (SADER, 1988, p. 35-36, grifo nosso)  

 
O surgimento do PT também nos permite vislumbrar a possibilidade de romper 

com a estrutura estabelecida e de ser um espaço de autonomia popular: 

 
O surgimento do PT no início da década de 1980 foi saudado pela reflexão 
acadêmica como uma “novidade” por várias razões. Aquela que mais nos 
interessa no momento é a afirmação de que o PT representava a possibilidade de 
uma manifestação autêntica das classes trabalhadoras, isto é, uma organização 
de trabalhadores levada a frente pelos próprios trabalhadores sem a tutela das 
elites, como no caso do populismo, ou por determinadas vanguardas políticas 
[...]” (IASI, 2006, p. 360, grifo nosso). 

 
 
 A primeira parte do filme termina com um plano aberto da cidade de São Paulo 

onde o narrador questiona “o que há de errado?”. 
 

Segunda parte: no cotidiano uma luta comum. 

Na segunda parte, o filme acompanha o cotidiano de luta do operário Osvaldo e 

sua família.  A primeira cena do operário é em frente a fábrica onde trabalha e ele busca 

responder a questão que foi feita em off pelo narrador:  

 

Quase tudo está errado nesse país, é a exploração capitalista que explora o 
trabalhador dentro da fábrica, o trabalhador chega a trabalhar 16 horas por dia para 
poder sobreviver, é a mortalidade infantil, é a legislação trabalhista que não protege o 
trabalhador; o sistema de governo está errado, uma ditadura militar (...)   

 
 
 Após o depoimento o trabalhador segue para a fábrica, imagens de trabalhadores 

na linha de montagem de automóveis são contrapostas a imagens de manifestações e são 

acompanhadas do narrador que avisa: “Nenhum povo fica calado para sempre, ele cria 
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as formas e os meios através dos quais possa se fazer ouvir”. A montagem faz uma 

operação de elipse e vemos Osvaldo saindo da fábrica com sua voz em off:  

 
O operariado está se organizando e os movimentos populares também estão crescendo, 
tem o movimento contra a carestia que está fazendo um ótimo trabalho, tem as 
assembleias populares no bairro, as sociedades amigos de bairro também estão 
crescendo, tem os sindicatos autênticos e combativos como por exemplo o Sindicato de 
São Bernardo que fez uma grande campanha nesse ano de 80, então o movimento 
popular está crescendo e ganhou uma grande força com essa greve do ABC. 
 
 
O filme passa a destacar pela voz do operário às movimentações sociais e 

populares na luta contra a ditadura militar e pela reorganização do modo de vida com 

um corte classista e anticapitalista estabelecendo uma relação antagônica com a política 

vigente. Após o segundo depoimento de Osvaldo, o filme acompanha sua volta para 

casa. Ele sai da porta da fábrica de dia e a pé, chega a estação de trem metropolitano e 

ao chegar em casa de noite é recebido pelos seus dois filhos. Ao entrar em casa o 

trabalhador encontra sua mulher na cozinha e a beija. A câmera, sempre na mão, 

enquadra na parede da casa um cartaz da Campanha de Anistia aos Presos Políticos.  

Após essa montagem do trajeto de volta para casa o trabalhador faz um 

depoimento para câmera onde pela primeira vez se apresenta e narra seu percurso de 

trabalho e de luta na cidade de São Paulo.  

 
Meu nome é Osvaldo, nasci numa cidade pequena no interior da Bahia, vim para São 
Paulo trabalhar numa fábrica, na Companhia Cervejaria Brahma, da cervejaria me 
transferi para uma metalúrgica, nesta metalúrgica eu entrei de sócio do Sindicato dos 
Metalúrgicos de São Paulo continuei minha atuação no sindicato, participei da chapa 
contra o pelego Joaquim, participei das eleições de 75 trabalhando já pela Villares. Eu 
fui despedido da Villares em 78 por participar da greve e agora eu participo do 
Movimento Contra a Carestia, participo da Sociedade Amigos do Bairro e minha 
esposa também participa, a Severina, do Movimento Contra a Carestia.    
 

 
 O depoimento de Osvaldo começa em primeiro plano e na sequencia sua voz 

segue em over sob imagens da família na mesa de jantar. É no ambiente doméstico que 

o trabalhador assume sua identidade que é comum a muitos outros trabalhadores da 

época. Pela trajetória de Osvaldo o filme apresenta a inter-relação dos diversos 

movimentos populares e a relação do cotidiano popular com a luta e a resistência 

popular. 
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É nessa reelaboração do cotidiano operada pelas lutas sociais que Sader (1988) 

aponta a relevância das três matrizes discursivas que constituem os movimentos sociais 

do período4, que são entendidas como “agências que, embora participando da cultura 

instituída (condição para que haja comunicação social), expressam práticas de 

resistência e projetos de ruptura.” (SADER, 1988, p.143). Essa constatação traz 

complexidade ao cotidiano popular, que não pode ser lido como o espaço mítico e puro 

nem como espaço do conformismo e da vida repetida. As novas apreensões sobre o 

modo de vida significam fazer uma leitura das práticas do cotidiano em relação a 

determinadas matrizes discursivas, o que significa: “[...] novos lugares, onde se 

constituem diversamente os atores, estabelecem novas relações entre si e com o meio e, 

portanto, abordam diversamente a realidade.” (SADER, 1988, p.143).    

As três agências que estão nessa relação da reelaboração do discurso do 

cotidiano popular na luta contra as condições dadas “não são simples ideias: sua 

produção e reprodução dependem de lugares e práticas materiais de onde são emitidas 

as falas” (SADER, 1988, p.143). Nesse sentido, a realidade deve ser entendida como 

um campo de movimento complexo, a vitalidade dos movimentos sociais do final da 

década de setenta no Brasil “está ligada ao fato de terem tomado e desdobrado as 

questões postas” pelo cotidiano popular composto de variadas experiências da condição 

proletária.  
As experiências da “voragem do progresso” – com a remodelação incessante da 
paisagem urbana e as mudanças repetidas de casas e trajetos, as longas 
distâncias, a casa própria como sonho e/ou realidade, o acesso a novos bens de 
consumo e a linguagem da televisão, o ritmo febril de cada dia; as experiências 
da aculturação dos migrantes na selva urbana e da mobilização das relações 
informais para enfrentar os desafios; as experiências do desemprego e do 
despotismo fabril, das diferenças de exploração entre profissionais e peões, 
jovens e velhos, homens e mulheres, já vividas carregadas dos significados 
culturais instituídos, foram reelaboradas através dos movimentos sociais.” 
(SADER, 1988, p.142)  

 
Esses apontamentos dialogam com a questão da cultura comum criada pela 

classe trabalhadora apontada por Willians:   

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Igreja Católica; grupos de esquerda e o novo sindicalismo. 
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A classe trabalhadora, em virtude de sua posição, e desde a Revolução 
Industrial, não produziu uma cultura no sentido mais restrito. A cultura que ela 
produziu e que é importante reconhecer, é a instituição democrática coletiva, 
seja nos sindicatos, nos movimentos cooperativistas ou nos partidos políticos. A 
cultura da classe trabalhadora, no estágio pelo qual ela está passando, é 
primordialmente social (no sentido de que criou instituições) e não individual 
(em particular trabalho intelectual ou imaginativo). Quando considerada em 
contexto, ela pode ser considerada uma façanha criativa extraordinária. 
(WILLIANS, 2011, p.351) 

 
 

 Após a fala de Osvaldo o filme apresenta a trajetória de sua esposa. O 

depoimento de Severina é realizado em sua casa, ela começa sua fala dizendo que 

participou desde o princípio do Movimento do Custo de Vida. O movimento que 

posteriormente foi rebatizado de Movimento Contra a Carestia começou com encontros 

de mulheres nos Clubes de Mães na periferia da zona sul de São Paulo, com seu 

fortalecimento que teve a ajuda das Comunidades Eclesiais de Base o movimento se 

expandiu para toda a cidade. Seu auge foi no dia 20 de agosto de 1978 quando 20 mil 

pessoas se reuniram na Sé para reunir abaixo-assinados de toda cidade com o nome de 

1.250.000 pessoas que protestam contra o alto custo de vida das classes trabalhadoras. 

O depoimento de Severina é usado como voz over de imagens do ato de 20 de agosto e 

logo sua voz da espaço para o som ambiente. O filme apresenta uma sequencia do ato 

de entrega dos abaixo-assinados e a repressão do governo militar que dispersou os 

manifestantes. Sob a imagens de violência policial a montagem do filme faz Severina 

voltar a assumir a função de narradora numa operação de contraste com as imagens ela 

reforça a capilaridade do movimento.  

  
O Movimento da Carestia hoje é um movimento nacional e está expandido por 
todos os bairros, Sociedade Amigos de Bairros, Clubes de mães, no sindicato, 
Movimento de Saúde e todos os movimentos populares no geral. As bandeiras 
de luta é o congelamento dos preços, um salário mínimo unificado e uma 
reforma agrária radical para todo o povo que tá oprimido. Também é um 
movimento que ajudou muito os outros movimentos populares a crescer como o 
movimento de favela.   

 
 
 A partir desse ponto o filme alterna imagens de Severina falando para câmera 

com sua voz como narradora na apresentação da ação de outros movimentos populares 

como o Movimento de Favelas de São Paulo e o Movimento Popular de Saúde.  
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Nessa segunda parte do filme que apresenta o cotidiano de uma família 

trabalhadora é possível perceber a diversidade de movimentos sociais que cruzaram a 

década de 70 combinando referenciais comuns com uma diversificada condição material 

de onde emergiam. Os temas e processos eram diversificados no que tange à saúde, 

educação, emprego, habitação. Já, em sua identidade comum, os movimentos se 

mantiveram como formas autônomas de expressão de sujeitos coletivos, sem assumir 

formas institucionais, mesmo desenvolvendo coordenações e articulações. Outra 

singularidade era a crítica à racionalidade tecnocrática e ao individualismo burguês das 

instituições, das práticas e dos discursos dominantes (SADER, 1988). A emergência das 

classes populares ressignificou as estruturas comunitárias e a solidariedade coletiva, 

destacando a importância dos trabalhadores assalariados para os processos produtivos.  

Essas experiências proletárias (de trabalhadores precários e assalariados) nos 

espaços do cotidiano e do trabalho construíram um cenário de multiplicidade de 

movimentos e resultou no reconhecimento de classe entre todos os sujeitos envolvidos, 

tornando-se a força centrípeta da luta de classes naquele período. “As classes acontecem 

à medida que os homens e mulheres vivem suas relações de produção e experimentam 

suas situações determinantes, dentro do ‘conjunto de relações sociais’ com uma cultura 

e expectativas herdadas, e ao modelar essas experiências em formas culturais”. 

(THOMPSON, s.d., p.38).  

Como aponta Willians (2011) cultura deve ser entendida como todo o modo de 

vida, e o fato dos movimentos populares no Brasil terem construído uma cultura comum 

deve ser entendido como a luta pelo fim da desigualdade de oportunidades. 

 
Uma cultura comum não é, em qualquer nível, uma cultura igual. No entanto a 
igualdade de ser lhe é sempre necessária ou a experiência comum não será 
valorizada. Uma cultura comum não pode colocar quaisquer restrições absolutas 
à participação em qualquer de suas atividades: isso é a realidade da 
reivindicação de igualdade de oportunidade. (WILLIANS, 2011, p.342) 

 
 

Terceira parte: experiência comum e o fortalecimento do sujeito coletivo. 

 A terceira e última parte do filme se concentra nas greves organizadas pelo 

Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e sua rede de solidariedade por 

toda grande São Paulo. A última parte é uma montagem que alterna cenas das grandes 

assembleias de trabalhadores no Estádio da Vila Euclides e na Praça da Matriz em São 

Bernardo do Campo com imagens da família de Osvaldo e Severina no trabalho de 
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divulgação da greve, o casal e os filhos percorrem as ruas de bairros populares da cidade 

de São Paulo conversando com as pessoas sobre a greve e pedindo contribuições para o 

comitê de solidariedade ao movimento dos trabalhadores do ABC paulista.  

O período de 1978 a 1980 é marcado pelas greves de metalúrgicos de São Paulo 

e, sobretudo, da região do ABC (sigla que denomina as cidades de Santo André, São 

Bernardo e São Caetano, situadas nos limites da cidade de São Paulo). O movimento 

sindical, que tinha na figura de Lula a sua principal liderança como presidente do 

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, foi o movimento que, por meio de suas 

mobilizações, reuniu outros movimentos e organizações da sociedade, fazendo um ato 

que começou como disputa salarial tornar-se um fato político contra a ditadura e a crise 

econômica do país. Entre maio e dezembro de 1978 foram organizadas 328 greves na 

região do ABC, sendo que “a greve de 1978 efetuou uma ruptura, que punha o grande 

capital, a contrarrevolução e seu governo ditatorial de um lado, os operários e o 

movimento sindical de outro” (FERNANDES, 1991, p.40).  

Nesse período, o governo militar buscava operar uma transição política e a 

oposição liberal se ocupava com questões institucionais para reorganizar o Estado em 

sua forma democrática, mas a onda grevista colocou as questões sociais no foco das 

atenções e representou uma força de classe protagonizada pelos trabalhadores do polo 

industrial do ABC paulista, uma das bandeiras de propaganda do progresso brasileiro.  

 
A ditadura acreditava ter derrotado seu oponente revolucionário pelo fato de ter 
prendido os comunistas, expulsado do país os militantes de esquerda, proibido 
os professores progressistas de dar aulas, tolhido os currículos, imposto 
disciplinas mais saudáveis como “Educação moral e cívica” e “Organização, 
Social e Política Brasileira”, criando um poderoso sistema de terror e opressão 
armado e financiado pela maior potência militar do planeta, prendido, torturado 
e matado jornalistas e operários distribuindo folhetos. Mas o que uma ditadura 
não pode impedir é que as relações sociais de produção, que constituem a base 
real de sua existência, se encontrem com os valores e ideais que as representam 
e que tão enfática e zelosamente a ordem reproduziu e espalhou para todos os 
lados.” (IASI, 2006, p.365) 
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A movimentação no ABC se espalha pelo Brasil fazendo o governo alterar sua 

qualidade técnica de dominação, conforme assinala Sader: 

 
No ano de 1979 aquela onda grevista atingiria o seu auge, estendendo-se pelas 
mais diversas categorias e por todo o território nacional. Mas, também, durante 
esse ano, o governo se preparou para contê-la. Na verdade, já a maioria das 
greves ocorridas nesse ano terminaria sem conquistas econômicas, e às vezes 
com derrotas significativas. Havia, no entanto, uma rebeldia presente na 
sociedade e que aproveitava a “distensão política” para expressar-se. A 
continuidade da “transição controlada” requeria a freagem desse processo.”       
( SADER, 1988, p.308) 

 
 
Em 1980 as movimentações grevistas atingem o auge da confluência dos 

diversos movimentos sociais de São Paulo e do Brasil, a difícil experiência em comum 

unia parte da sociedade. 

 
Ocorre que a negação particular vivida cotidianamente por metalúrgicos em São 
Bernardo do Campo é apenas a expressão particular de uma singularidade muito 
precisa: a forma capitalista de produção sob o envoltório autoritário de uma 
ditadura. Esta singularidade pode encontrar suas mediações particulares nas 
mais distintas condições: trabalhadores da construção civil, boias-frias, donas de 
casa desalentadas com o custo de vida, negros massacrados pelo preconceito, 
artistas tolhidos em sua criatividade pela censura, intelectuais condenados ao 
silêncio, trabalhadores massacrados pelo capital [...] Cada particularidade se 
sente só, até que encontra algo que as vai fundir novamente em universalidade. 
Este algo só pode ser uma ação. (IASI, 2006, p.366). 

 
 
Com a movimentação social em torno da greve de 1980 ficou evidente que não 

se tratava de um movimento que tinha como foco apenas solucionar problemas salariais, 

mas era uma expressão coletiva de maior alcance. 

 
Nos bairros de toda a Grande São Paulo formavam-se comitês que expressavam 
a “sociedade civil” em oposição ao regime militar – Ordem dos Advogados, 
Comissão de Justiça e Paz, entidades estudantis, sindicatos, organizações de 
mulheres, de negros, de artistas – assumiam a luta dos metalúrgicos do ABC 
como sua. (SADER, 1988, p.310).   
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O dia primeiro de maio de 1980 reuniu, na Praça da Matriz em São Bernardo do 

Campo, 120 mil pessoas. A greve dos metalúrgicos completava um mês e a 

movimentação em torno do Dia do Trabalhador começou cercada e coibida pelas forças 

armadas. Diante da maior mobilização social do período da ditadura militar o governo 

deu ordens para o exército permitir o ato e evitar o que poderia ser um enfrentamento de 

consequências imprevisíveis.  

 
Nessa representação a luta social aparece sob a forma de pequenos movimentos 
sociais que, num dado momento, convergem fazendo emergir um sujeito 
coletivo com visibilidade pública. O que acontecera na manhã do 1O de maio de 
1980 parecia condensar a história de todo o movimento social que naquele dia 
mostrava a cara ao sol. (SADER, 1988, p.29)   

 
 
As greves do final de década de 70 extravasaram o contexto sindical e exprimiu 

uma disposição coletiva de autoafirmação, a rica diversidade dos movimentos sociais 

encontrou no centro da produção de valor sua identidade de classe abrindo um novo 

espaço para a luta política dos trabalhadores e das classes populares. O início dos anos 

oitenta é marcado pela confluência dos movimentos sociais, pela criação oficial do 

Partido dos Trabalhadores e pelo início do processo de redemocratização do Estado.  

 
Neste sentido a criação do PT em 1980 só pode ser explicada como um 
momento de emergência das lutas sociais que encontrou na retomada da luta 
sindical e operária um ponto de fusão de classe cuja expressão política foi a 
formação de um partido que buscava representar estes setores que naquele 
momento se levantavam em lutas que eram ao mesmo tempo específicas e que 
confluíam para uma questão maior na medida em que se contrapunham a 
ditadura, mudando, assim, o caráter da abertura restrita e sob controle que 
estava nas intenções iniciais dos militares. (IASI, 2006, p.375) 

 
 
O início da década marca no cenário internacional um momento favorável a 

movimentos de esquerda, para ações anticapitalistas e contra regimes autoritários. 

 

Na América Latina, os êxitos econômicos e sociais em Cuba, a tomada do poder 
pelos sandinistas na Nicarágua, em 1979, e a intensificação crescente da luta 
guerrilheira em El Salvador sugeriam um futuro continental socialista, com as 
dificuldades inerentes a esse processo de transformação social. Na Europa, o 
Partido Socialista e Comunista haviam protagonizado a transição para a 
democracia em Portugal. Entre agosto de 1980 e fins de 1981, o sindicato 
Solidariedade, na Polônia, reivindicou autonomia de organização dos 
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trabalhadores, desafiando o governo e a preponderância soviética naquele país. 
Em 1981 e 1982, os socialistas foram eleitos na França, na Grécia e na Espanha. 
(MARTINEZ, 2007, p.249).     

 
  
No Brasil, o cenário nesse período é positivo do ponto de vista das 

movimentações políticas e populares, contrapondo-se ao jargão popular dos anos 80 ser 

a “década perdida”. O surgimento de movimentos sociais em todo território nacional se 

acentua e trata de diferentes temas e problemas como os relacionados as mulheres, 

negros, crianças, meio ambiente, saúde, transportes, moradia, estudantes, idosos, 

aposentados, desempregados, ambulantes, escolas, creches, etc, “(...) todos, em seu 

conjunto, revelavam a face de sujeitos até então ocultos ou com as vozes sufocadas nas 

últimas décadas” (GOHN, 1995, p.124).   

A Luta do Povo termina com imagens da grande manifestação do 1O. de maio de 

1980, a passeata toma as ruas e no céu helicópteros do governo voam em rasante. Em 

off são retomadas duas falas do filme, reforçando a continuidade das ações populares. A 

primeira relembrada é de Severina que aponta para a evolução da organização popular: 

 

A organização está aumentando a cada dia que passa, que nem no ano passado a gente 
percebeu que tava menos e esse ano aumentou de mais a organização do pessoal, 
quando as outras greves vim eu acho que vai ser maior, pela organização do pessoal 
tente a crescer mais. 

 
 A última voz é de um metalúrgico que foi mostrado apoiando a formação da 

Associação Popular de Saúde, em sua fala o sentido de que os problemas dos 

trabalhadores é um problema de toda a população:  
 

Só unido é que vamos conseguir sair dessa miséria, ter liberdade, liberdade no duro! 
Todo mundo unido, desde os melhores bairros até a periferia todo mundo junto para 
nos construir um governo que essa terra merece não isso que ai está. É isso que eu 
tinha a dizer.   
 
 
As falas em off em relação com os planos gerais da manifestação formam a 

imagem da emergência do sujeito coletivo que surgia no cenário político social do 

Brasil no início dos anos oitenta.  É esse o sentido que norteia a forma de A luta do 

Povo ao longo de todo filme: a montagem nas três partes cria procedimentos formais 

que relaciona uma situação particular ou o retrato de um individuo (viúva e Santo Dias, 

depoimento de Severina, trabalho de Osvaldo nas ruas) com uma atitude coletiva de 
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crítica a estrutura social e política. No filme é frequente as sequencias que partem de 

planos fechados para planos abertos, onde a voz do depoimento pessoal e direto para a 

câmera assume a função de narrador da ação coletiva, a narrativa do filme se concentra 

no sentido crítico da cena, para dela extrair os procedimentos de decupagem e 

montagem; a ênfase está nos comportamentos sociais que revelam condições e 

contradições históricas. A montagem de A Luta do Povo procura ritmos e relações de 

imagem e som que ativem a dimensão social e anticapitalista da crítica estética e 

política.  

  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	   36	  

Capítulo II 

O trabalho coletivo. 

Mas o trabalho do homem está apenas 
começando  
E resta ao homem conquistar toda  
a violência entrincheirada nos 
recantos  
da sua paixão. 
Aíme Cesaire 
 

 

a. Afirmação do ponto de vista comum. 

As ações de vídeo popular surgem no Brasil nesse contexto de fortalecimento 

dos movimentos populares reivindicatórios e de fundação do PT; o início dos anos 80 é 

também um período de grande desenvolvimento tecnológico, que por um lado tornava a 

recente tecnologia do vídeo mais acessível e por outro lado foi o período de 

solidificação da televisão como veículo de comunicação influente atingindo com 

excelência técnica cerca de 100 milhões de pessoas.  

O processo de abertura política marcado formalmente pelas eleições diretas de 

1982 significou no campo cultural e artístico uma certa diminuição da intervenção da 

censura, junto a esse abrandamento surge uma dissimulada mas ativa censura interna 

nos meios de comunicação de massa, demonstrando a relação dos proprietários dos 

veículos de comunicação com o regime militar que outorgava a concessão de 

funcionamento e a submissão aos interesses econômicos. Dentro dessa lógica os 

movimentos populares eram ignorados ou criticados pela grande mídia.  

 Luiz Fernando Santoro destacou sete fatores que contextualizam o surgimento 

de grupos de vídeo popular no Brasil: 1. A luta pela democratização dos meios de 

comunicação desencadeada na América Latina desde o início dos anos 80; 2. A omissão 

da informação, nos meios de comunicação de massa, do crescimento dos movimentos 

reivindicatórios e oposicionistas ao governo; 3. A centralização da televisão brasileira 

concentrada na mão de poucos empresários com transmissões de caráter nacional e o 

aumento significativo dos telespectadores; 4. A vitória de partidos mais democráticos 

nas eleições de 82 sem que isso significasse um processo democrático no setor da 

comunicação; 5. A contribuição das escolas superiores de comunicação e dos estudantes 

na luta pela democratização das comunicações; 6. O aumento das possibilidades de 
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aquisição de aparelhos de videocassete, seja em função do início da produção no Brasil, 

seja pela facilidade de compra através do contrabando; e 7. O apoio de entidades do 

exterior, especialmente ligadas a Igreja Católica, para o financiamento de atividades 

ligadas ao vídeo por movimentos sociais e instituições de educação e comunicação 

popular. (SANTORO, 1989, p. 62-64). 

As ações em torno do vídeo popular se fortalecem em conjunto com a 

diversidade de movimentos sociais que cruzaram a década de setenta combinando 

referenciais comuns com uma diversificada condição material de onde emergiam, o que 

aponta para uma relação estreita e de influência entre  movimentos de objetivos comuns. 

Esta coesão só foi possível por um certo “alinhamento” político dos coletivos, se 

entendia a cultura como política e a ação política tinha objetivos comuns. Os desejos e 

buscas refletiam na dramaturgia e estética dos vídeos, como observa Henrique Oliveira 

que tentou identificar o que seria o vídeo popular típico: “no vídeo popular típico, o 

território da existência diagnosticado como problema, em geral, remete ao mundo do 

trabalho e o sujeito da ação é invariavelmente um sujeito coletivo: ele se configura 

como agente por pertencer a uma organização que o unifica e potencializa sua ação” 

(OLIVEIRA, 2001a, p. 11). O desenvolvimento da ABVMP garantiu para os coletivos 

de vídeo popular a posse dos meios de produção, distribuição e exibição de vídeo; 

criando um circuito produtor e exibidor em 22 estados do território nacional e 

consequentemente estabelecendo intercâmbio com países da América Latina. 

A importância do movimento de vídeo popular estava no esforço de realização 

dos vídeos e no modo de agir entre os grupos que tinham muitas vezes atuações locais, 

especificas e pontuais. A ação local não perdia pontos de contato com o contexto macro 

politico; na década de 80 as diferentes lutas e segmentos da sociedade percebiam com 

clareza sua interdependência e a importância do intercâmbio. Sendo a proposta central 

do movimento dar voz aqueles que, excluídos econômica e politicamente, não tinham 

acesso a produção dos meios de comunicação, seus vídeos acabam por revelar parte da 

história que não foi contata pelos meios oficiais de comunicação, além de ser um quadro 

de referência de procedimentos estéticos na busca de ouvir a voz do outro e de 

estabelecer um diálogo crítico com o público. 
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b. Batalha em Guararapes I: o processo coletivo de criação.  

A Batalha em Guararapes I, um processo coletivo de criação foi realizado pela 

FASE – Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional. Fundada em 

1961, a FASE foi umas das primeiras instituições a utilizar equipamentos para a 

produção de vídeos em atividades junto aos movimentos sociais no Brasil. Inicialmente 

era vinculada a duas organizações católicas, a Cháritas e a Catholic Relief Services, e 

trabalhava no apoio a movimentos sociais da cidade e do campo. Em 1975 criou o 

Programa de Recursos Pedagógicos, responsável pela criação de cartilhas e slides 

sonorizados (chamados de audiovisuais). Percebendo o potencial dos materiais 

pedagógicos e o a avanço da tecnologia do vídeo, em 1976 a FASE formulou o projeto 

“Estúdio e TV para a produção de Filme e Curta Metragem”, em 1979 o projeto recebeu 

o apoio de uma ONG suíça e dois anos depois chegaram as câmeras e ilhas de edição 

sistema U-MATIC. As produções de vídeo começaram efetivamente a partir de 1982 e 

duraram até 1986, nesse período a FASE produziu dez vídeos que tem como temática a 

organização dos trabalhadores do campo e da cidade. A FASE, junto com a Tapiri 

Cinematográfica (produtora de Renato Tapajós do filme A Luta do Povo), é responsável 

pelos vídeos mais antigos do acervo da ABVMP, que são anteriores a fundação da 

associação. 

 Batalha em Guararapes I começou sua produção em 1983 e foi concluído em 

1984, o vídeo é uma ficção de 42 minutos que se destaca pela opção do procedimento 

de trabalho; o roteiro, a escolha das locações e o modo de gravação foi realizado a partir 

de um processo coletivo que envolveu os moradores do Conjunto Residencial Jardim 

Guararapes da cidade do Rio de Janeiro, a equipe da FASE e integrantes da FAMERJ – 

Federação das Associações de Moradores do Estado do Rio de Janeiro. A intepretação 

das personagens também fica por conta dos moradores de Guararapes que interpretam a 

si mesmos, assim como os integrantes da FAMERJ.  

 No início dos anos oitenta o debate sobre o processo coletivo de produção como  

possibilidade de garantir a representação de grupos excluídos da sociedade ou contrários 

a ordem vigente e como possibilidade de construir uma relação de trabalho não 

alienante, era tema que frequentemente embasava os textos do boletim Vídeo Popular. 

No primeiro boletim foi noticiado com destaque o processo coletivo do vídeo realizado 

no Congresso da Classe Trabalhadora – CONCLAT. No boletim n. 02 de 1984 uma 

matéria intitulada “Índios e Tecnologia” de Celso Maldos, destaca o uso dos 
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equipamentos de vídeo como disparadores de um processo coletivo para a representação 

e fortalecimento de povos indígenas. “Acreditamos que a utilização do vídeo como 

documentação visual nos permita preservar nossa identidade histórica, ao mesmo tempo 

que sua utilização como instrumento politico-educacional pode colaborar de forma 

significativa na formação de lideranças combativas que exijam do Estado respeito aos 

seus mais legítimos direitos”. (VÍDEO POULAR, n. 02, 1984, p.02) 

  No terceiro boletim foi publicado um texto sobre o processo de criação do vídeo 

Cobra Jovem do Projeto Audiovisual de Teixeira de Freitas (BA) onde os autores 

propõem como contribuição para a qualidade do vídeo popular o desenvolvimento dos 

procedimentos de processo coletivo. 

 
Queremos colocar o processo de produção de nossa equipe nesse trabalho, 
dentro da busca de uma linguagem de vídeo adequada ao movimento. Queremos 
pensar uma forma de trabalhar. Não queremos o vídeo-poder ou o vídeo-
brinquedo. Qualidade é o lugar onde pretendemos chegar. É preciso mais 
cabeças pensando, por isso, resolvemos relatar esse processo de produção para 
contribuir nessa analise do vídeo no movimento popular. (...)Como transformar 
os meios de comunicação em meios de comunicação grupais é a nossa última 
pergunta. (VÍDEO POPULAR, n.03, 1985, p.02-03) 

 
 
 Batalha em Guararapes I foi noticiado no boletim Vídeo Popular n. 04 de 1985, 

sendo destacado justamente seu processo coletivo. “O vídeo foi realizado em conjunto 

com os moradores deste bairro que realizaram o roteiro, discutiram os personagens e 

todos os detalhes pertinentes a produção e também atuaram como atores”. (VÍDEO 

POPULAR, n. 04, 1985, p. 02) 

 O vídeo teve repercussão dentro do movimento de vídeo popular pela ambição 

da proposta, pelo tempo implicado na produção e pelo número de pessoas envolvidas. 

Batalha em Guararapes I é um ótimo exemplo da pesquisa do movimento de vídeo 

popular por processos de trabalho coletivos. Pela sua data de realização, que antecede os 

debates do boletim, é possível afirmar que influenciou outras produções catalogadas 

pela associação.     

A estrutura da Batalha é narrada a seguir. O vídeo narra um período de 24 horas, 

no qual a comunidade do Jardim Guararapes tem que se organizar para resistir ao 

despejo de uma família do Conjunto Residencial. Batalha em Guararapes I apresenta 

uma estrutura didática de procedimentos de organização popular contra despejos, na sua 

estrutura formal faz uso de diversos recursos estéticos para garantir o ponto de vista da 
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classe trabalhadora sobre a história contada. Antes de analisar detalhadamente uma 

sequencia no sentido de entender as possibilidades e contradições da narrativa, vou 

apresentar a estrutura geral do vídeo em cinco blocos. A descrição sumaria desses 

blocos já apresenta a diversidade de recursos narrativos. 

 

Bloco I – Prólogo 

 O Bloco I funciona como um prólogo do vídeo, com uma montagem ágil que 

busca a síntese, narração em off e trilha sonora informa objetivamente seis questões 

centrais para a compreensão da narrativa: 

1. O local onde se passa a história: Jardim Guararapes na cidade do Rio de Janeiro. 

2. O interlocutor do vídeo: a classe trabalhadora. 

3. O conflito: despejo de moradores do bairro por financeiras ligadas ao BNH. 

4. As partes envolvidas no conflito: os moradores e os agentes financeiros. 

5. O procedimento da ficção: os moradores representam seu próprio papel. 

6. A possibilidade de resistência: a luta coletiva e organizada.  

 Esse bloco tem a função de situar a história, apresenta o “o que aconteceu” para 

nos blocos seguintes se desenvolver o “como aconteceu”.  

 

Bloco II – A notícia do despejo. Como se organizar? 

 O bloco II narra de forma ficcional a notícia do despejo de uma família 

moradora do Jardim Guararapes e a forma de organização dos moradores para impedir o 

despejo. 

 Um grupo de moradores se diverte dentro de um ônibus na volta de uma 

excursão, enquanto um morador anda aflito na frente da Associação de Moradores de 

Guararapes, a montagem alterna as imagens divertidas do ônibus com a apreensão do 

morador. Quando o ônibus chega na sede da associação o morador aflito rapidamente dá 

a notícia da ameaça do despejo a uma mulher que está organizando o grupo, ela é Dona 

Iraci uma liderança do bairro. Dona Iraci chama todo grupo e informa o que está 

acontecendo, combinam de se encontrar a noite na associação para uma reunião de 

emergência junto com todos os coordenadores das ruas. A partir desse ponto cenas de 

reuniões, telefonemas e articulações com outras associações, imprensa e a FAMERJ, 

constituem esse bloco que tem como objetivo mostrar os procedimentos iniciais de 

resistência ao despejo usado pelos os moradores do Jardim Guararapes.   
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Bloco III – O conflito entre moradores organizados e representantes da financeira 

Maloca. 

 Amanhece no Jardim Guararapes, os moradores começam a se encontrar e cada 

um assumi a função combinada: olheiros, pessoas em frente a casa alvo do despejo e 

grupo reunido na Associação. Chega a imprensa, que nesse bloco desenvolve a 

narrativa, a câmera acompanha a repórter de rádio que passa a entrevistar moradores. 

Um pouco mais tarde um carro com representantes da FAMERJ chega à casa que está 

sendo ameaçada de despejo.   

 Nesse momento é apresentado também a estratégia da financeira Maloca para 

enfrentar os moradores, em uma cena de plano único os funcionários da financeira 

decidem ir mais tarde ao Jardim Guararapes, pois desconfiam que os moradores estejam 

organizados desde cedo e com o passar das horas aumenta a possibilidade da resistência 

diminuir. Na espera dos agentes financeiros a estrutura narrativa desse bloco assume 

uma característica discursiva, registrando em planos fixos discursos de moradores e 

representantes da FAMERJ. 

 Com a chegada dos funcionários da Maloca tem início a negociação, o conflito 

entre as partes é armado mas os moradores e integrantes da FAMERJ conseguem 

ganhar tempo. Representantes da Associação de Moradores e da FAMERJ vão até o 

BNH conversar com advogados, os funcionários da Maloca vão embora e marcam de 

voltar no fim da tarde. O conflito é gravado em plano sequencia com a câmera na mão, 

quebrando com o esquematismo dos planos de discurso anteriores.   

 

Bloco IV – No compasso de espera a roda de conversa ativa a memória de luta 

 O quarto bloco do vídeo é o momento em que a comunidade do Jardim 

Guararapes fica na espera do resultado da reunião de seus representantes com 

advogados do BNH e da hora marcada para o retorno dos agentes financeiros.  

 Um grupo de mulheres se reúne na sede da Associação para preparar o café e em 

roda passam a lembrar da fundação da Associação de Moradores do Jardim Guararapes. 

A partir de uma situação cotidiana e da história oral esse bloco utiliza diversos recursos 

narrativos para remontar a historia real da associação, assumindo de forma mais 

elaborada a estética hibrida, que mistura ficção e documentário, desenvolvida no bloco 

I.  Nesse bloco é revelado, a partir das encenações, que os atores são os moradores e 

vice-versa. A montagem intercala cenas dos moradores em situação documental e 

ficcional.  
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Bloco V – Vencida a batalha e não a guerra 

 Os representantes dos moradores e membros da FAMERJ voltam da reunião 

com os advogados com a notícia que o despejo foi suspenso temporariamente. Os 

agentes da Maloca vão embora. Os moradores conscientes que venceram apenas uma 

batalha da guerra pela moradia digna decidem organizar uma festa para celebrar a luta 

coletiva. O clima de alegria do início do vídeo, quando todos voltavam da excursão, 

retorna.    

 Nesse rápido retrospecto da estória e da estrutura do vídeo selecionei algumas 

indicações de procedimentos formais que ajudam a entender as possibilidades da 

realização do vídeo popular. Cabe agora realizar a analise mais detalhada do Bloco I 

para a melhor compreensão do sentido da combinação de imagem e som que permeia 

Batalha em Guararapes I, esse bloco além de ser uma síntese da historia narrada 

também apresenta a diversidade dos elementos formais utilizados.   

 

Um vídeo da classe trabalhadora. 

Trata-se efetivamente de um vídeo da classe trabalhadora. Após a cartela com o 

logo da FASE tem um corte para a tela preta acompanhada de uma versão instrumental, 

tocada no cavaquinho, da música Cidade Maravilhosa; em fade in aparece um plano 

fixo com a imagem de uma placa de estrada com a informação “BEM VINDO AO RIO 

DE JANEIRO”, fade out para tela preta e novamente fade in para um plano geral de 

uma estrada, a câmera fecha o enquadramento no movimento de zoom em uma placa de 

trânsito onde se vê uma seta reta com o escrito CENTRO e uma seta para a direita 

indicando o nome de bairros; novamente fade out para tela preta e fade in para um plano 

aberto de uma rua residencial com casas populares, a introdução da música termina e o 

cavaquinho entra em compasso mais acelerado, a imagem faz uma panorâmica pela rua 

e enquadra um grupo de pessoas, o plano fecha em zoom, quando se reconhece que o 

grupo de pessoas é um grupo de meninos brincando entra a voz em off do narrador que 

situa o espaço, as pessoas e o ponto de vista do vídeo: “O Conjunto Habitacional Jardim 

Guararapes fica na zona oeste do Rio de Janeiro, em Campo Grande, estação de 

Inhoaíba, é um bairro como outro qualquer de nossa cidade. Seus moradores são gente 

como a gente. E como a gente enfrentam a vida como podem. Trabalham, cuidam dos 

filhos, vão às compras e cuidam das casas”.  
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 A sequência de abertura apresenta dois procedimentos centrais da narrativa de 

Batalha de Guararapes I: o primeiro procedimento é a construção da narrativa 

videográfica dentro de uma estética que evidencia sua construção; o uso dos fades e 

zoom e da trilha sonora que acentua as mudanças de planos destacam a narrativa como 

não natural, tornando evidente que o vídeo é um trabalho de representação. O segundo 

procedimento é a imparcialidade do narrador e o estabelecimento do dialogo com um 

espectador definido: a classe trabalhadora. O narrador na contramão do uso clássico do 

narrador em off diz: “Seus moradores são gente como a gente. E como a gente 

enfrentam a vida como podem”, os planos editados com essa fala apresentam pessoas 

simples em afazeres domésticos. A relação do som com a imagem constrói o sentido 

classista do vídeo; o narrador se assume como trabalhador, assim como os personagens 

que estão sendo apresentados e como o interlocutor almejado.  

 Nesse primeiro minuto e meio de vídeo Batalha em Guararapes I deixa claro 

que é uma representação realizada pela classe trabalhadora e para a classe trabalhadora. 

Na sequencia posterior o uso da narração, da música e os planos de imagem apresentam 

as partes em conflito da história: a classe trabalhadora e os trabalhadores que 

representam o capital. Cabe aqui descrever a montagem de som e imagem (Tabela 1) 

 

Tabela 1. A Batalha de Guararapes I: montagem de som e imagem 

Plano Imagem Som 

1 Plano aberto fixo de trabalhadora 
lavando a calçada de sua casa de dia. 

 Imagem clara e diurna.   

 

Off: Suas casas como tantas outras de 
tantos outros bairros, foram 
compradas 

Trilha: instrumental “cidade 
maravilhosa”. 

2 Câmera em correção de baixo para 
cima onde enquadra o enorme prédio 
do BNH.  

Imagem escura e noturna.  

Off: através dos agentes financeiros 
do BNH. 

Trilha: instrumental “cidade 
maravilhosa”. 

3 Plano médio de um torneiro mecânico 
operando sua maquina.   

Off: Com o dinheiro do trabalhador, 
do fundo de garantia e da poupança  

Popular 

Trilha: corte seco da trilha. 

4 Plano médio de dois pedreiros Off: as financeiras constroem casas e 
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fazendo o reboco de uma parede. 

 

a vendem ao trabalhador. 

5 Plano médio de um senhor 
engravatado sentado a mesa assinando 
papeis junto a um funcionário.   

Off: Vendem em prestações. 
Prestações que aumentam sempre 
muito mais que os salários. 

 

 A montagem desses cinco planos constrói uma relação de ressignificação do 

sentido de cada plano.  

 

Primeiro plano 

O primeiro plano tem o mesmo sentido da sequência de imagens anterior que é 

de ilustrar o perfil dos moradores do Jardim Guararapes; o segundo plano segue a lógica 

de ilustração da narração, ele apresenta os escritórios do BNH, mas em relação ao 

primeiro cria o sentido de oposição, o conflito se estabelece tanto na informação direta 

do áudio como na oposição plástica da imagem, nesse corte ocorre o choque entre o 

plano 1 fixo, claro e com a figura humana, com o plano 2 em movimento, escuro e com 

a representação de uma instituição. O primeiro plano apresenta a trabalhadora em 

relação frontal ao espectador, com a câmera na posição media dos olhos de uma pessoa; 

o sujeito explorado representado em relação de identificação e proximidade com o 

público.  

 

Segundo plano 

O segundo plano tem um rápido movimento de câmera que vai da imagem 

frontal de uma rua escura para enquadramento do prédio do BNH em contra-plongée 

(câmera baixa), a instituição é apresentada num enquadramento que reforça o sentido de 

poder e opressão visto da perspectiva de quem está na rua.  

 

Terceiro plano 

O plano 3 entra com a suspensão brusca da música instrumental (que estava na 

montagem desde o começo do vídeo), o corte musical destaca a informação da narração 

“com o dinheiro do trabalhador” e destaca a atenção para a imagem de um torneiro 

mecânico em atividade. Até aqui o vídeo tinha representado os trabalhadores em 

situações domésticas, é nessa suspensão musical que o trabalhador é representado no 

local de trabalho onde vende sua força de trabalho em troca do dinheiro; a imagem não 
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é mais uma ilustração direta da narração, ela representa a ação anterior ao sentido da 

narração, a imagem é o passado da narração; essa montagem complementa o choque 

entre plano 1 e plano 2.  

 

Quarto plano 

 O plano 4 apresenta a contradição e o refinamento da exploração que a 

sequencia de imagem e som desenvolveu até aqui; o plano é a ilustração da contradição, 

quando a narração diz “as financeiras constroem casas” a imagem apresenta uma cena 

documental de um pedreiro rebocando a parede de uma casa com o auxilio de um 

ajudante, a cena é a ilustração da ação da financeira de construir a casa na sua forma de 

exploração do trabalho; aqueles trabalhadores não são a financeira, eles vendem sua 

força de trabalho a ela. A narração prossegue “e a vendem ao trabalhador” e a imagem 

continua na mesma ação, agora com a nova informação sonora aqueles pedreiros se 

tornam os sujeitos diretos da narração, aquela casa está sendo construída para sua 

classe; na segunda metade do plano 4 imagem/som apresentam a imagem da 

especulação. No plano 5 aparece pela primeira vez os agentes representantes da 

instituição opressora, esse plano apresenta a personificação da instituição antes 

representada pelo prédio, um senhor engravatado assinando documentos com o auxilio 

de um assistente, e a narração conclui o problema da venda das casas “Vendem em 

prestações. Prestações que aumentam sempre muito mais do que os salários”.  

 

Quinto plano 

O corte do plano 4 para o plano 5 apresenta o agente que explora a classe 

trabalhadora, essa operação que pode parecer uma dicotomia simplista aprofunda a 

contradição da condição apresentada pela justaposição da representação das figuras 

humanas, nos dois planos são apresentados um sujeito no centro do quadro executando 

a ação principal e no canto direito do quadro um assistente. Essa montagem apresenta os 

personagens do plano 5 também como trabalhadores, que vendem sua força de trabalho 

para a financeira, instituição que opera o sistema de exploração da classe trabalhadora, 

classe social dos quatro indivíduos apresentados nos dois planos.    

 Essa rápida sequência de cinco planos é emoldurada no início e no fim pela 

simetria de enquadramento e conflito de sentido. A composição plástica do plano 5 tem 

semelhanças com o plano 1: câmera fixa, frontal e imagem clara. Mas em seu sentido 

representam as partes em oposição dentro do conflito que está sendo apresentado; no 
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plano 5 os funcionários da financeira no seu local de trabalho; e no plano 1 a 

trabalhadora em sua casa, o alvo da exploração e do futuro despejo.  

 O primeiro bloco se desenvolve de forma acumulativa, apresentando o ponto de 

vista da representação e as partes em conflito, após esses cinco planos analisados é 

apresentado de forma objetiva o problema e a forma de resistência. A possibilidade de 

resistência é a organização coletiva;  o problema é o descompasso entre os aumentos das 

prestações, pagas para a aquisição da casa própria, e os salários dos moradores que 

resultam na impossibilidade de pagarem as prestações e consequentemente começam os 

despejos. Tanto o problema como a possibilidade de luta é estruturado dentro de uma 

montagem que relaciona as partes com o todo.  

 A relação do problema dos moradores de Guararapes com o contexto maior é 

realizada diretamente com o recurso da narração: “Como milhares de brasileiros, os 

moradores do Jardim Guararapes não aguentaram continuar pagando as prestações de 

suas casas e começaram os despejos”; uma operação simples que não desenvolve a ideia 

e não estabelece relação com a imagem que acompanha o áudio: um grupo de homens 

que descem uma escada em obras. A montagem de som/imagem parece aleatória, 

privilegiando o discurso, a informação verbal.    

 Na operação de relacionar a forma de resistência de um morador com a 

resistência coletiva, a montagem de imagem e som ganha relevância.  Em primeiro 

plano vemos um homem e uma mulher de braços cruzados olhando para a câmera que 

está fixa; o narrador anuncia “No começo ninguém sabia o que fazer e todo mundo 

assistia impotente um vizinho ser expulso de casa”.  O homem e a mulher ilustram o 

trecho narrado mas também encaram o espectador, o olhar deles está voltado para o 

centro do enquadramento; a montagem de imagem/som sintetiza um dos objetivos do 

vídeo que é o espectador ativo. No plano seguinte a câmera, na mão, está junto a um 

grupo de trabalhadores em situação de protesto, todos com os braços erguidos agitando 

as mãos em sinal de “não”. O narrador reforça “Mas aquilo não podia continuar assim”.  

A partir da oposição entre a imagem fixa com pessoas paradas e a imagem em 

movimento com pessoas com gestos de negação, ocorre uma montagem didática de som 

e imagem para relacionar a situação do bairro com um contexto coletivo e organizado. 

São três planos de imagem: pessoas do Jardim Guararapes com faixas e cartazes 

entrando em um ônibus, uma grande assembleia em um ginásio esportivo e plano geral 

de uma passeata de rua.  As imagens mostram o crescimento da ação, o narrador 

explicita, em tom de manifesto, as informações que as imagens não representam: “Os 
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moradores se organizaram para resistir e fundaram sua associação de bairro. Entraram 

para a FAMERJ e passaram a participar de uma luta que é de todos. A luta pelo direito a 

moradia digna, a luta contra as financeiras”.   

 

Encerramento  

 Para encerrar o Bloco 1 é apresentado ao público os procedimentos de trabalho 

para a realização da ficção, a montagem explica a representação dos dois polos do 

conflito. O narrador informa que as financeiras são representadas no vídeo sobre o nome 

de Maloca, o plano 5 da sequencia analisada anteriormente aparece novamente no 

vídeo. Com a explicação em off recebe um tratamento ficcional, entendemos que o 

senhor engravatado e seu ajudante estão atuando para a câmera, não se trata de uma 

imagem documental como foi sugerida no início. No processo de desvelar os 

procedimentos do vídeo o narrador continua a explicar “os moradores representam o seu 

próprio papel e contam a história dessa luta, dessa vida...”. As imagens mostram os 

moradores em situações coletivas, como reuniões e assembleias, e não mais em tarefas 

individuais como apresentado no começo do bloco. Nesse momento é revelado ao 

público os moradores que vão representar o seu próprio papel na história de Batalha em 

Guararapes I, e o narrador apresenta o desejo político do vídeo: “É importante que 

todos saibam que é necessário lutar, que é possível vencer”. 

 A versão instrumental de Cidade Maravilhosa volta a ser trilha do vídeo, na 

imagem um plano geral da Associação de Moradores do Jardim Guararapes, a câmera 

corrige em zoom in para enquadrar na janela da associação um cartaz que divulga uma 

excursão para Iguaba. Fade out para tela preta e fade in para a cartela com o título do 

vídeo escrito a mão.    

 Do ponto de vista formal o vídeo Batalha em Guararapes I utiliza uma 

linguagem híbrida para esclarecer e motivar seu espectador, a classe trabalhadora, a 

lutar pela moradia e outros direitos. O vídeo constrói um espaço para ação, explica que 

as questões específicas de uma comunidade se inserem em um universo mais amplo, 

mostra como agir, descreve as ações e alerta sobre as dificuldades. Pelas opções 

narrativas do vídeo não é possível caracterizá-lo como ficção ou documentário, sua 

característica mais evidente é o seu aspecto didático de valorização do cotidiano e da 

identidade cultural das classes populares para relaciona-los com as possibilidades de 

uma transformação social maior. O modo de organizar a resistência ao despejo é uma 

metáfora para a organização de uma macrotransformação.  
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 O compromisso de Batalha em Guararapes I partiu do interesse crítico e político 

de seus realizadores e de seu público interlocutor relacionado ao tempo presente em que 

foi realizado. O vídeo está de acordo com o pressuposto do movimento de vídeo popular 

do período de realizar um processo de criação que não reproduza a divisão social do 

trabalho na produção de bens, favorecendo que o tema seja compreendido e recriado 

pelo conjunto de pessoas envolvidas na produção. Nesse período a ênfase para a 

realização de uma representação crítica passava antes pela superação da divisão entre 

trabalho intelectual e trabalho material entre todos os envolvidos no projeto do vídeo.  
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Capítulo III 

A capilaridade da ABVMP: Independência ou ...  
Desconfiai do mais trivial, 

na aparência singelo. 
E examinará, sobretudo, o que parece 

habitual. 
Suplicamos expressamente: 

não aceiteis o que é de habito 
como coisa natural, 

pois em tempo de desordem sangrenta, 
de confusão organizada, 

de arbitrariedade consciente, 
de humanidade desumanizada, 

nada deve parecer natural 
nada deve parecer impossível de 

mudar.  
Bertolt BRECHT  

 

A. Contradições democráticas.  

Contradições democráticas começam a se tornar visíveis em função da 

diversidade social que marcou a constituição do PT. A incorporação também dos 

trabalhadores rurais acentuou os debates em torno da democracia interna do partido. 

Uma das expressões pela busca da democracia interna do PT se deu pela “nucleação”, 

que se trata da formação de núcleos de base organizados por regiões (por bairros no 

caso da cidade de São Paulo), por temas, por categorias profissionais ou por local de 

trabalho. O núcleo deveria ser um órgão de discussão na base, espaço de participação 

das camadas populares, das organizações e movimentos sociais, e significar uma 

estrutura partidária em que as decisões fossem tomadas de forma horizontal, evitando a 

fragmentação do partido ou seu controle por uma cúpula dirigente.    

 

Enquanto os núcleos existiram as direções petistas, mesmo distanciadas de suas 
bases, eram obrigadas a ouvi-las em plenárias, receber seus boletins, buscá-las 
para apoio eleitoral e receber seus reclamos na forma de recursos e propostas. 
Até mesmo reuniões internúcleos tentavam contornar a burocratização e o 
monopólio do poder interno nas direções. (SECCO, 2011, p. 79).   

 
  

Essa estrutura de organização marca a influência da ala progressista da igreja 

católica, uma das bases de constituição do PT, uma vez que os núcleos se assemelham 

em sua forma às Comunidades Eclesiais de Base (fundamentados na Teologia da 

Libertação) e contribuíram para o avanço da veloz capilaridade do partido no Brasil. Em 

1982 o PT tinha cerca de mil núcleos. No ano em que o processo de transição política 
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“lenta e gradual” operada pelo governo militar realizou eleições diretas para o governo 

dos estados, para deputados estaduais e federais, para prefeituras e para vereadores, o 

PT elegeu o operário e sindicalista Gilson Menezes para a prefeitura de Diadema 

(município que também integra o ABC), vereadores, deputados estaduais e federais em 

algumas cidades e estados do Brasil (MARTINEZ, 2007). A legislação do governo 

militar impunha uma série de restrições aos partidos políticos que interferiam na forma 

da campanha eleitoral e na organização partidária, dificultando a criação de estruturas 

menos burocratizadas e não hierárquicas. “A legislação não reconhecia os núcleos e sim 

os diretórios zonais e municipais como unidades mínimas de organização partidária. 

Como a legalização do partido era a tarefa central, ela desmobilizou a construção de 

núcleos.” (SECCO, 2011, p. 81). 

Em 1984 acontece o III Encontro Nacional do PT que priorizou os debates em 

torno de questões como organização, finanças e formação política. No encontro é 

apresentado um Regimento Interno aprovado no Diretório Nacional um mês antes, 

trazendo a seguinte resolução no artigo 47: “As candidaturas a postos de direção do 

Partido e as de caráter eletivo deverão passar previamente pela indicação dos núcleos na 

proporção de 80% dos postos a serem preenchidos” (ALMEIDA; VIEIRA; 

CANCELLI, 1998, p. 153). A partir desse artigo um dos debates do Encontro Nacional 

foi a “crise da nucleação”. 

 
Embora fosse aparentemente unanime que sua existência era importante, as alas 
moderadas ou mais “realistas”, para não dizer resignadas, combateram todas as 
propostas que visavam dar mais poder aos núcleos (como o seu direito de 
convocar encontros e convenções ou indicar 80% de candidatos às direções). 
[...] Como havia lugares em que o número de núcleos era ínfimo, a proposta, de 
fato, parecia esdrúxula. Os defensores dos núcleos argumentavam que eles 
estavam desaparecendo exatamente porque não tinham poder decisório. O seu 
desaparecimento seria responsável pela fuga da militância ou o contrário. De 
qualquer maneira, sem núcleos o PT se tornava um partido de profissionais5.” 
(SECCO, 2011, p. 86). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Os núcleos nunca desapareceram e em alguns lugares continuaram existindo em bom número. O 
comentário que Secco faz de um material de apoio à formação de núcleos em 2009 é muito ilustrativo da 
transformação que os núcleos sofreram. “Mas algo havia mudado. A Cartilha que ensinava criar um 
núcleo do PT apresentava quadrinhos de traços tradicionais que se iniciavam na ideia de aderir ao PT até 
o passo final que é entregar a ata da primeira reunião ao presidente do partido. Os três líderes do núcleo 
(Coordenador, Tesoureiro e Secretário) eram representados por imagens de uma mulher e dois homens 
(um negro e um branco). O três foram alegremente recebidos pelo presidente do diretório do partido, a 
quem eles tratam de ‘Senhor’...” (2011, p.89) 
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Em 1985 ocorre o II Encontro Nacional de Grupos Produtores de Vídeo no 

Movimento Popular, na Escola de Comunicação e Artes da USP com a presença de 150 

pessoas ligadas a grupos do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 

Minas Gerais, Bahia, Goiás, Brasília, Pernambuco e Maranhão.  

Nesse encontro é dado grande importância ao planejamento de ações que 

contribuísse para o avanço da capilaridade dos trabalhos da ABVMP. A questão da 

distribuição dos vídeos aparece como uma atividade primordial da Associação para a 

consolidação do movimento de vídeo popular como podemos perceber em duas 

recomendações tiradas do encontro: 1. o boletim Vídeo Popular e o I Catálogo de 

Programas de Vídeo Popular devem ser divulgados e distribuídos de forma mais ampla; 

2. Os grupos devem enfatizar, em seus projetos, não só a produção de vídeos, mas sua 

distribuição e metodologia de exibição. (VÍDEO POPULAR, n.5, p. 4). A partir de 1986 

é crescente o número de grupos que passam a atuar na área do vídeo popular de forma 

intermitente e de grupos que conseguem ter uma atuação mais consolidada. 

 
Ganha força o vídeo na área sindical, com a consolidação da TV dos 
Trabalhadores do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 
Diadema, da TV dos Bancários de São Paulo, do Sindicato dos Rodoviários do 
ABC e do SINTTEL – Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações de 
Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Amadurecem também as atividades de 
entidades ligadas aos movimentos populares como FASE (Nacional), CEDUP 
(Paraíba), ISER (Rio de Janeiro); e de projetos ligados à Igreja: Projeto 
Audiovisual da Diocese de Teixeira de Freitas (BA) e SEPAC (Edições 
Paulinas); de produtores independentes como Lilith Vídeo (SP), Veneta Vídeo 
(RJ), TV Bixiga (SP), TV Maringá (RJ), entre muitos outros. (SANTORO, 
1989, p. 69).   

 
A capacitação dos realizadores de vídeo e a criação de um sistema de 

distribuição de fitas foram duas atividades centrais na ABVMP. Na área da distribuição, 

a partir de 1986 a ABVMP passa a realizar duas atividades inéditas no movimento de 

vídeo popular; a I Mostra  Itinerante de Vídeo Popular e o Projeto de Distribuição de 

Programas de Vídeo, implantado em parceria com a CDI – Cinema Distribuição 

Independente. Com esses dois projetos constitui-se o acervo de vídeos para empréstimo 

e vendas.  

Nos anos oitenta a tecnologia do vídeo deixa de ser desconhecida e inacessível, 

o movimento do vídeo popular ocorreu quando já estava instalada uma ampla 

infraestrutura de exibição, “consubstanciada nos aparelhos de videocassete disponíveis 
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em sindicatos, associações e residências, propiciando uma maior difusão dos vídeos e 

uma estreita relação com os movimentos populares” (OLIVEIRA, 2001b, p. 36). Os 

realizadores do Vídeo Popular não estavam buscando diálogo com a indústria cultural 

ou circuito oficial de exibição de filmes, e sim uma estratégia coletiva para a criação de 

um circuito de exibição independente que veiculou e debateu trabalhos audiovisuais que 

representassem o ponto de vista da classe trabalhadora sobre temas sociais. “Para 

dimensionar as atividades de distribuição da ABVMP, veja-se, a título de exemplo, 

alguns dados dos anos 90/91: foram vendidas 709 cópias e locados 2.204 vídeos” 

(OLIVEIRA, 2001b, p. 41).  

Esse período de ampliação das atividades da ABVMP e de alterações na 

democracia interna do PT acontece concomitantemente ao período em que o Brasil vive 

sua maior campanha de massas, as “Diretas Já”, que reivindicava a redemocratização do 

país. Em 1984 acontecem enormes comícios em diversas capitais. Na cidade de São 

Paulo, o então governador Franco Montoro manda abrir as catracas do metrô no dia do 

ato e muitos funcionários públicos são liberados mais cedo. Os comícios contam com o 

apoio de veículos da imprensa instituída como a Rede Globo de Televisão, o jornal A 

Folha de São Paulo e a Revista Veja.  

A campanha das “Diretas Já” não foi iniciativa do PT, mas “(...) capitaneada 

pelo PMDB e começou em 15 de junho de 1983 em Goiânia” (SECCO, 2011, p. 113). A 

mobilização contou com a participação de outros partidos oposicionistas, como o 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o 

Partido Comunista Brasileiro (PCB), e com o apoio de integrantes do partido 

governista, agora Partido Democrático Social (PDS), composto por remanescentes da 

antiga Arena. (MARTINEZ, 2007, p. 250). Embora não fosse a principal força das 

“Diretas Já” o PT conquistou o protagonismo nas ruas e os grandes comícios faziam 

crescer o apoio popular ao partido.  

O foco dado às manifestações das ruas foi desviado para o centro do governo 

militar com a cogitação da implementação da emenda constitucional que restabelecia 

eleição direta para presidente. Com a rejeição da emenda pelo regime militar, foi criada 

uma aliança política entre partidos da oposição e integrantes do grupo dos “liberais” do 

regime militar, chamado “Aliança Democrática”, que elegeu de forma indireta, em 

1985, Tancredo Neves e José Sarney como presidente e vice-presidente da república, 

respectivamente, contra Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo e candidato do PDS.  
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O PT não aderiu a essa composição. A decisão foi tomada em encontros de base 

realizados em todo país onde 86% dos filiados optaram em não apoiar a eleição indireta. 

Três deputados federais do PT compareceram ao Colégio Eleitoral para votarem na 

“Aliança Democrática” rompendo com a democracia interna e foram, por consequência, 

expulsos do partido. (SECCO, 2011; MARTINEZ, 2007) 

A eleição direta foi adiada para 1988 e, depois, de acordo com Secco (2011), 

devido a manobras do Governo Sarney, que assumira a presidência devido à morte de 

Tancredo Neves antes mesmo da posse, o mandato presidencial foi aumentado, de modo 

que as eleições ficaram para 1989.  

 

Ao governo da autodenominada Nova República, o PT moveu críticas e 
oposições intensas. A mobilização popular na campanha das Diretas-Já 
alimentara a decisão do PT de constituir-se em uma alternativa política de 
expressão, organização e realização dos anseios populares. Permitiu ao partido 
reafirmar a meta de ser governo no Brasil e a intenção de “mudar a natureza e o 
caráter do Estado” e da sociedade.  Ser governo e conquistar o poder, porém, 
não eram considerados medidas equivalentes pelo partido. [...] A criação de 
“conselhos populares” foi apontada como instrumento na construção desse 
poder, capaz de proporcionar o “acúmulo de forças” e o crescimento da 
“alternativa popular”. Todo esse esforço era traduzido pelo PT como a luta pelo 
socialismo. (MARTINEZ, 2007, p. 251) 

 
B. A intervenção de rua como estratégia de diálogo: TV VIVA em ação.  

A TV VIVA teve participação ativa na ABVMP, sendo o seu diretor Eduardo 

Homem, membro da direção da Associação nos anos noventa. A TV VIVA foi criada 

em 1984 como projeto de comunicação do Centro de Cultura Luiz Freire, organização 

não governamental fundada em 1972 em Olinda, Pernambuco. A TV VIVA foi um dos 

grupos pioneiros com o trabalho de telões de rua, durante dez anos produziu um 

programa mensal que foi exibido em vinte e quatro bairros da região metropolitana de 

Recife. Os programas que apresentavam documentários, ficções, animações e 

reportagens eram realizados para circular nas diversas localidades periféricas de Recife 

sendo exibidos em praças públicas. Seu público foram os moradores periféricos da 

cidade. 

 A TV VIVA foi responsável pela realização de 81 vídeos disponíveis no acervo 

da ABVMP, alguns deles realizados em parceria com o SOS Corpo. Se destaca entre os 

vídeos o programa Bom dia, Déo, que posteriormente foi modificado para Língua de 

Trapo. Esse bloco era protagonizado pelo ator/repórter Cláudio Ferrário interprete do 
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repórter/personagem Brivaldo que se caracterizava conforme o tema da reportagem (D. 

Pedro, Duende, Operário, Cupido, etc) e criava intervenções na rua. Suas intervenções 

eram cênicas e de abordagem das pessoas com perguntas cujo tema era o fio condutor 

da narrativa, como “todo homem tem seu preço?”; “o Brasil é um país independente?”; 

“você trabalhou e o Brasil mudou?”; “o amor está morrendo?”. Bom dia, Déo / Língua 

de Trapo tinha a duração variável de oito a doze minutos e misturava ficção, 

documentário e reportagem.  

 A intervenção do repórter Brivaldo fazia com que os temas propostos, como por 

exemplo, “todo homem tem seu preço?”, variassem de uma abordagem política, no 

sentido estrito, para abordagens no campo do comportamento, dos valores, das formas 

de conceber e perceber a vida. Na serie do programa a crítica política se associava a um 

tom de malícia de observações ambíguas e sugestões obscenas o que garantia a 

característica humorística mas também servia para sublinhar a crítica de determinados 

depoimentos. Brivaldo, “seu repórter de áudio e vídeo” caminhava em rotas incertas 

pelos bairros de Recife e pelo centro da cidade, sempre em dialogo com a população 

pobre brincava com as palavras e propunha temas inesperados criando rápidos 

deslocamentos e relações entre questões particulares e públicas.  

 Para aprofundar as possibilidades formais das intervenções de Brivaldo, passo 

agora para a analise do episódio Independência ou... do programa Bom dia, Déo / 

Lingua de Trapo. Esse episódio reúne diversas características formais do programa que 

foi exibido em telão de rua até 1990.   

 

Independência ou ... choque histórico.   

 O episódio Indepência ou ... foi uma espécie de choque histórico. Foi realizado 

para ser exibido em setembro de 1986 e tem a duração de 08 minutos.  

 O vídeo começa com uma imagem de feed-back, efeito que consiste em apontar 

a câmera para o televisor de retorno se tornando o espelho de sua própria imagem e 

reproduzindo a mesma infinita vezes (como colocar um espelho em frente ao outro). O 

plano de imagem abre e enquadra o ator Cláudio Ferrário, interprete de Brivaldo, se 

maquiando; a imagem de Ferrário/Brivaldo entra no efeito de espelhamento da imagem. 

Ao som do “Hino da Independência do Brasil” ocorre o primeiro corte para um close de 

Ferrário, novo corte para o plano aberto que enquadra o ator em frente ao espelho e ao 

lado do monitor de retorno que reproduz a imagem; novo corte para o enquadramento 
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lateral do ator se maquiando com o monitor de retorno no fundo da cena reproduzindo a 

imagem do plano uma infinidade de vezes. Os próximos dois planos enquadram a 

equipe de gravação, um assistente de produção e o técnico de som direto; o plano abre e 

enquadra a equipe com Ferrário/Brivaldo colocando um figurino colonial. Com cortes 

no mesmo eixo e com pequenas elipses Ferrário/Brivaldo se apresenta como o 

personagem colonial e reverência a câmera/público. Entra o letreiro de abertura da TV 

VIVA.    

 Esse início de montagem ágil constrói uma forma processual revelando o 

processo de realização do vídeo, procedimento que apresenta a estética de colagem e 

choques temporais que o programa vai desenvolver. Nesses primeiros planos o vídeo 

faz o retrato do ator que interpreta o repórter-personagem Brivaldo que nesse episódio 

vai interpretar D. Pedro I.  O quadro Bom dia, Déo / Língua de Trapo se desenvolve a 

partir da performance de seu personagem Brivaldo, um repórter-personagem que 

interpreta outras personagens. No caso de Independência ou... é  revelado a presença do 

ator que interpreta Brivaldo que vai interpretar um personagem histórico para intervir no 

tempo presente. A imagem do feedback funciona como uma metáfora desse conflito 

temporal e da metalinguagem.  

 Após a cartela de abertura da TV VIVA ocorre mais uma sequência de cortes 

rápidos dessa vez para apresentar a personagem e o ponto de vista da narrativa sobre a 

personagem. O “Hino de Independência do Brasil” prossegue sobre a imagem em plano 

aberto de Brivaldo vestido de Dom Pedro I que desce uma escadaria colonial; com o 

corte em descontinuidade D. Pedro I sobe com dificuldade em um jumento; novo corte 

em descontinuidade para um plano em contra-plongée de D. Pedro I na montaria, olhar 

firme ao horizonte, ao fundo o prédio colonial com a bandeira do Brasil estiada na 

faixada; corte em continuidade para o plano aberto com D. Pedro na montaria, no canto 

do quadro se percebe um cinegrafista; novo corte em descontinuidade e D. Pedro I 

começa a cavalgar, rompe o plano uma pessoa da equipe que corre atrás da personagem 

para lhe entregar uma lança indígena; segue um plano aproximado onde D. Pedro I 

guarda a lança em suas costas; plano aberto de D. Pedro I saindo em disparada na 

direção a câmera; corte e suspensão da trilha sonora, D. Pedro I próximo à lente e em 

cima do jumento puxa a lança indígena como se fosse uma espada e declara: “Pelos 

poderes de Greiscow eu tenho a força! Independência ou...ou....ou...ou”; D. Pedro I 

hesita em terminar a frase, olha para o céu, desequilibra da montaria, a câmera na mão 

segue seus movimentos.  
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 Nessa segunda sequência do vídeo se apresenta a segunda dimensão de colagem 

da narrativa que é a tensão temporal representada pelos elementos da cena; a lança 

indígena, a personagem histórica e o grito da personagem de desenho animado do Show 

Da Xuxa He-Man, elemento da cultura pop contemporânea. Essa colagem de elementos 

culturais são trabalhadas para indicar a crítica a personagem, apresentada como 

deslocada de seu tempo com aspectos de boçalidade. A interpretação de Ferrário / 

Brivaldo é burlesca não sendo realista e identificada com a personagem, a opção da 

interpretação ressalta o ponto de vista crítico sobre D. Pedro I.  

 Ao final da segunda sequência de Independência ou... ocorre um corte com 

descontinuidade de espaço; Brivaldo / D. Pedro I não está mais em frente aos edifícios 

coloniais, está em cima de um pequeno porto de madeira com barracos ao fundo, 

cercado de crianças e no lugar do jumento ele usa um cavalo cenográfico que remete 

aos adereços cênicos do “bumba meu boi”. Novamente nessa operação é reforçada a 

colagem de tempos e a tensão temporal como comentário crítico ao presente; em corte 

seco o vídeo coloca em conflito, e em relação de associação, os palacetes colônias com 

os barracos do bairro periférico. A personagem histórica se vira para a câmera e 

questiona com um falso sotaque português: Mas será que realmente o Brasil é um país 

independente? E é o que nós vamos saber Dagoberto, o que nos vamos descobrir. O 

cenário funciona como uma possível resposta à pergunta, a referência a Dagoberto é 

frequente no quadro, Dagoberto é o câmera-personagem que serve como interlocutor de 

Brivaldo e como um recurso da forma processual do vídeo que revela seus 

procedimentos e sua equipe a todo instante. Após Brivaldo / D.Pedro I anunciar o mote 

do quadro ele se vira para “cavalgar”, as crianças o cercam, seguram seu adereço, ele 

grita: Solta minha burra, as crianças riem, Brivaldo continua: Solta minha Burra que 

vamos dar continuidade ao programa.  A câmera sempre na mão acompanha a situação 

que é desordenada; nesse plano ocorre o deslocamento na ênfase dada ao tema, do tom 

de crítica política Brivaldo/D. Pedro I improvisa uma cena cômica, essa 

heterogeneidade de tratamento ao tema é uma marca do quadro Bom dia, Déo / Lingua 

de Trapo.  

 Após novo corte com uma pequena descontinuidade espacial, Brivaldo apresenta 

seu personagem a partir da intervenção com as crianças. Ele pergunta: Quem proclamou 

a independência do Brasil?, as crianças que o cercam respondem em coro “Pedro 

Alvares Cabral” a situação se repete por três vezes e Brivaldo dá a resposta:  
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Foi não! Quem proclamou a independência do Brasil a sete de setembro de 1822 fui eu, 
foi Dom Pedro I. Dom Pedro I chegou as margens do rio Ipiranga, sacou sua espada e 
disse “Pelos poderes de Greiscow eu tenho a força! Independência....” Ai na hora que 
ele ia dizer “Independência ou morte”, eu parei e fiquei pensando e vou procurar 
saber. Dagoberto, segure aqui esse microfone que eu irei até Casa Amarela, seguras 
que eu vou lá, daqui a pouco te encontro. Adeus meus amigos o Recife me espera, Casa 
Amarela me espera.   
 
 

 Nessa fala o ator Cláudio Ferrário usa a forma da colagem na apresentação do 

personagem, no mesmo texto se refere a D. Pedro I em primeira e terceira pessoa, ora é 

Brivaldo, ora é Brivaldo interpretando D. Pedro I. Nessa fala o ator se apresenta como o 

um ator-narrador, ele se revela por detrás da interpretação, suspende qualquer 

possibilidade de identificação com a personagem e destaca o gesto crítico, que são seus 

trejeitos boçais. Desde o início Independência ou... se revela como discurso, como uma 

representação construída e torna claro o ponto de vista sobre a personagem que vai 

conduzir a narrativa e sobre o tema. Dom Pedro I é apresentado como um sujeito sem 

consciência de sua realidade, um personagem fora do lugar, e o tema da independência é 

apresentado em contraste com o ambiente de pobreza; a figura que representa o 

colonizador é relacionada com a presente situação de dependência econômica.  

 Dom Pedro I sai em disparada em direção ao bairro Casa Amarela, na zona norte 

de Recife. Em corte seco a personagem surge na feira de rua de Casa Amarela e dá 

início à abordagem das pessoas que encontra. A edição do vídeo privilegia os 

depoimentos críticos ao tema da independência, a escolha das falas reforça o ponto de 

vista da narrativa do vídeo, que já foi anunciado. O programa Bom dia, Déo / Língua de 

Trapo, tem em sua base o uso de depoimentos de populares mas não se apresenta como 

um programa “da voz do povo”, é uma intervenção videográfica pelas ruas de Recife, 

do centro e da periferia, para provocar reflexões críticas sobre temas diversos. A 

descrição dos quatro primeiros depoimentos que aparecem no bairro de Casa Amarela é 

elucidativa do procedimento formal de Bom dia, Déo / Língua de Trapo. Cada 

depoimento é gravado e editado em sua maioria em um único plano e a sequencia de 

depoimentos é editada em corte seco e no mesmo eixo, reforçando a estética de 

colagem.  

 O primeiro entrevistado é um senhor de pele clara que usa chapéu, Brivaldo / D. 

Pedro I pergunta: Meu amigo você considera que o Brasil é um pais independente? O 

senhor responde com voz calma e baixa: 
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O Brasil foi independente, a muitos tempos que foi libertado das outras republicas, né? 
Mas essa república agora ele tem a democracia mas não tem a liberdade de exercer 
seu: ....eu sou independente e não devo!   
D. Pedro I: Ele deve? 
Senhor: Ele deve muito. 
 

 No segundo depoimento a câmera e D. Pedro I se aproximam de uma senhora 

negra que está trabalhando em um tabuleiro de acarajés. 

 

D. Pedro I: A senhora sabe o que se comemora no dia sete de setembro? 
Vendedora: Independência do Brasil. 
D. Pedro I: A senhora acha que o Brasil é um pais independente? 
Vendedora: Um país brasileiro (ela gargalha)  
 

 Na longa gargalhada da vendedora de acarajés a câmera faz o movimento de 

zoom in enquadrando a senhora negra em primeiríssimo plano. O quarto depoimento é 

de um jovem em cima de uma moto, na garupa outro rapaz observa a entrevista que é 

acompanhada por uma roda de observadores. 

 
D. Pedro I -  E você meu amigo o que acha da independência do Brasil? 
Rapaz -  A gente vive em uma desgraça arretada hoje em dia. 
D. Pedro I – E o rapaz que vai ai na sua traseira, se considera independente também? 
Rapaz da garupa -  Não bicho, não. 
D. Pedro I – Mas gosta da traseira dele né? 
Rapaz da garupa -  É..... (risadas)   
D. Pedro I – Ok, ok! 
 

 Enquanto o rapaz da garupa da risada e todos em volta gargalham em coro, o 

motorista da moto acelera, sai empinando e rompe a cena, a câmera acompanha a moto. 

Corte para o quarto depoimento, na cena um senhor de chapéu de palha e rosto marcado 

do sol, D. Pedro I pergunta: Tu achas que o Brasil é um país independente ou 

dependente? O senhor responde com um falar embolado não sendo possível 

compreender a resposta, a única palavra reconhecível é “democracia”. Um corte seco 

dentro da própria entrevista para um close da boca do entrevistado. No corte para o 

plano aberto D.Pedro I agradece e imita a fala embolada do senhor de chapéu de palha.  

 Os depoimentos não são tratados como verdades absolutas e também não 

recebem um tratamento paternalista sobre uma possível ingenuidade popular. A 

abordagem do tema é construída por três fatores: 1. Pelo discurso dos entrevistados que 

emitem suas reflexões críticas. 2. Pela performance e interferência da personagem-ator 
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Brivaldo que ironiza, cria ambiguidades e ressalta apontamentos críticos dos 

depoimentos. 3. Pela crueza e montagem caótica das imagens que evidenciam a 

condição social dos entrevistados.    

 Esses três fatores são sintetizados na última entrevista apresentada no bairro de 

Casa Amarela. Plano aberto de um jovem negro dormindo (aparentemente embriagado) 

na calçada, seu corpo encostado no concreto e suas pernas com pés descalços dobrados 

na rua de terra. Corte seco, o rapaz está cercado por pessoas e D. Pedro está próximo ao 

rosto do rapaz desacordado, ele pergunta ao rapaz em tom histérico: O Brasil é um país 

dependente ou independente?, dirige o microfone à boca do rapaz que não reage, D. 

Pedro I insiste: hein?  A resposta é a continuidade do silêncio do jovem negro 

desacordado.  

 Na montagem interna desse plano a personagem burlesca do colonizador 

encontra um jovem afrodescendente desacordado e mau vestido, a operação formal 

desse plano destaca três princípios norteadores do programa: 1. O depoimento em forma 

de silêncio suspende o constante “falar” do programa, nessa suspensão do barulho pelo 

silêncio de um entrevistado é um procedimento de ativação da reflexão crítica do 

espectador; 2. Através da intervenção irônica do personagem-ator se destaca a posição 

crítica ao tema tratado, no caso o processo de colonização e independência do Brasil; 3. 

A captação da imagem sem artifícios da relação personagem/entrevistado revela a 

condição social contemporânea.   

 Depois da intervenção no bairro de Casa Amarela, Brivald /D. Pedro I realiza 

entrevistas em outros dois locais: a Rua sete de setembro, no centro de Recife, e no 

Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco onde entrevista alunos de 

ensino médio.  

 

Última sequência 

 A última sequência do vídeo tem como trilha sonora o rock pop “Inútil” da 

banda Ultraje a Rigor, música de sucesso contemporânea ao vídeo. A sequência tem 

início com um plano aberto frontal de Brivaldo / D. Pedro I cavalgando em disparada, o 

cenário é o bairro periférico do começo do episódio, a personagem está cercada de 

crianças e observadores; a cena é tumultuada e o plano se repete três vezes, na faixa 

sonora a primeira estrofe da música: “A gente não sabemos / Escolher presidente / A 

gente não sabemos / Tomar conta da gente / A gente não sabemos / Nem escovar os 

dente”. A montagem do vídeo acompanha a estrutura da letra que repete três vezes a 
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mesma ideia “a gente não sabemos”, quando a música rompe a estrutura e a letra diz 

“tem gringo pensando / Que nóis é indigente” a imagem corta para um close de 

Brivaldo / D. Pedro I exausto, a câmera gira e bambeia até ficar de ponta cabeça. Junto 

com o refrão “Inúteu! / A gente somos inúteu!” corte para Brivaldo / D. Pedro I sem 

forças, suado, sem chapéu e casaco aberto. Em sincronia com a repetição da frase da 

canção ocorrem os cortes de imagem: Brivaldo / D. Pedro I tenta levantar a espada, mas 

não tem forças, ao fundo barracos de madeira; ele se esforça para subir no porto de 

madeira (o mesmo das cenas iniciais), tropeça, está cercado de moradores; paralisa em 

pose com a lança indígena em punho. Com Brivaldo / D. Pedro I paralisado no centro 

do plano a narrativa usa o recurso de stop-motion para decompor a personagem em 

quatro planos: 1. D. Pedro I sem a lança; 2. Sem seu adereço de cavalo; 3. Caído no 

chão; 4. Desaparece.  

 Na última sequência a estética de colagem e tensão histórica são novamente 

ressaltadas como na sequência de abertura, mas agora com uma inversão de sentido no 

uso da trilha sonora e na forma processual de relação com a personagem. Na primeira 

sequência a trilha sonora é o “Hino da Independência do Brasil” e a imagem do ator 

contemporâneo comenta ironicamente a música que data de 1822. A canção diz “Já 

podeis, da pátria filhos / Ver contente a mãe gentil”, na imagem vemos um ator que vai 

se transformando na personagem histórica de D. Pedro I, que é o compositor da letra 

que acompanha a cena. Conforme o figurino e maquiagem ficam prontos o registro de 

interpretação assume os trejeitos boçais da personagem; D. Pedro I sai às ruas para “ver 

contente a mãe gentil”, no retorno de sua aventura no tempo presente está exausto e a 

trilha sonora diz “Inúteu! / A gente somos inúteu!”, na última sequência a música 

contemporânea é o comentário irônico e crítico da personagem histórica. A relação 

entre imagem e som se inverte, mas permanece a relação entre tempo presente e 

personagem histórico.  

 Por meio da estética de colagem e forma processual Independência ou... se 

revela enquanto discurso, o episodio não desenvolve uma conclusão sobre o tema mas 

evidencia o ponto de vista da narrativa. Bom dia, Déo / Língua de Trapo não tem 

relação direta com um movimento social e nem uma luta ou reivindicação definida 

como A Luta do Povo e Batalha em Guararapes I; a forma do episódio que se constrói 

pela intervenção na rua de Brivaldo e se completa pela intervenção na rua pelo seu 

modo de exibição em telões montados em bairros periféricos, são procedimentos que 

definem o seu público interlocutor: os moradores da periferia da cidade de Recife. 
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Dessa maneira o programa assume seu caráter de classe e toma posição crítica frente à 

organização social.  

 A forma de Independência ou..., que é característica de quase totalidade dos 

programas Bom dia, Déo / Língua de Trapo, redimensiona o caráter “pronto” da 

imagem, modelo da forma dominante na televisão e filmes clássicos hollywoodianos. O 

episódio mostra o processo de construção da imagem na medida em que ele revela seu 

sentido político. Ou seja, a forma processual não serve apenas para demonstrar como se 

chegou a imagem, mas porquê construiu aquela encenação. A demonstração do 

desenvolvimento crítico da cena é um procedimento que visa “abrir” o resultado a 

produtividade reflexiva do espectador.  

 O projeto de exibição da TV VIVA que era realizada nas ruas e praças da 

periferia de Recife se tornou modelo, dentro da ABVMP, de possibilidade para 

potencializar a capilaridade do movimento e qualificar a comunicação dos vídeos 

realizados. Essa busca do movimento de vídeo popular em rever sua qualidade de 

comunicação e repensar as estratégias de circulação/exibição começa a se fortalecer  a 

partir do final da década de oitenta. O projeto da TV VIVA ganhou reconhecimento 

nacional e internacional, influenciando muitos grupos de vídeo e os objetivos de ação da 

associação.  

Em 1988 a TV VIVA ganhou o prêmio Coral no IX Festival Internacional del 

Nuevo Cine Latino Americano de Havana, Cuba. A notícia foi destaque no décimo 

boletim VÍDEO POPULAR. “A TV VIVA obteve no IX Festival Internacional del 

Nuevo Cine Latino Americano o Prêmio Gran Coral na categoria vídeo educativo, em 

reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela equipe de Olinda, como o mais avançado 

projeto de Vídeo-educação de toda a América Latina. Parabéns TV VIVA”. (VÍDEO 

POPULAR, n.10, 1988, p. 04) 

 Dentro do movimento muitos grupos surgiram com ações parecidas com a TV 

VIVA, se destacam a TV Maxabomba da Baixada Fluminense no estado do Rio de 

Janeiro, a TV Mocoronga de Manaus/AM, a TV Trincheira de Belo Horizonte/MG e a 

TV Bixiga de São Paulo/SP. Em novembro de 1993 ocorreu o IX Encontro Nacional da 

associação em Olinda/PE, onde os participantes do encontro puderam vivenciar a 

experiência do telão de rua da TV VIVA, essa vivência se tornou modelar como ação 

prática para o projeto de democratização dos meios de comunicação da coordenadoria 

do movimento de vídeo popular, conforme foi publicado no vigésimo terceiro boletim 

Vídeo Popular de janeiro de 1994. 
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Em cima da proposta da ABVP para a democratização do Meios de 
Comunicação, o novo Conselho, vem trabalhando na elaboração de um projeto 
de continuidade – “ABVP VAI AS RUAS” – no sentido de potencializar a 
Entidade nos moldes de sua nova estrutura descentralizada. (...) O projeto prevê 
a implantação de uma Rede Nacional de Difusão (ou TVs) de Rua, com a 
instalação de 22 polos de exibição (telões) em espaço aberto junto a aos 
municípios que estão sediando as videotecas. (VÍDEO POPULAR, n. 23, 1994, 
p.03) 

 
 

 O projeto “ABVP VAI AS RUAS” não foi realizado, nesse período a associação 

enfrentava dificuldades de organização, financeira e de objetivo político6.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  Esse contexto será analisado posteriormente.  
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Capítulo IV 

O crescimento da ABVP com Olha! Isso pode dar bolo... 

 
Vocês não reconhecerão mais as frutas 

pelo sabor. Bertolt Brecht. 

 
a. Transição política.   

Assim como o país, a ABVP passa por um período de transição política. Em 

1988 a Associação exclui de seu nome as palavras “no movimento” e passou a ser 

denominada Associação Brasileira de Vídeo Popular (ABVP), nome que especifica o 

tipo de produção realizada, no lugar do nome anterior que enfatizava o destino da 

produção: o movimento popular. Nesse período a ABVP atinge seu maior crescimento, 

originalmente sediada em São Paulo passa a ter sedes regionais em cidades onde a 

experiência com vídeo está consolidada, como Rio de Janeiro e Recife. A Associação 

passa a viver diversos impasses e sua estrutura institucional passa a ser questionada: 

 
A ABVP está passando por uma crise de crescimento. Há uma grande diferença 
entre o que o associado necessita e espera e aquilo que a Associação pode e 
oferece aos grupos. Por exemplo, a Nacional atua internamente como uma 
ONG. A maioria do tempo útil dos funcionários está dirigido para responder as 
solicitações de não associados como escolas, grupos populares, pessoas pedindo 
apoio a projetos, informações, realização de projetos, administração, etc. O 
associado quer que seu vídeo seja distribuído, mas isso é uma consequência do 
tratamento privilegiado que ele espera da Associação. Por enquanto não temos 
nem gente, nem dinheiro para realizar a síntese das necessidades expressadas 
pelos associados e pelos grupos sociais. (VÍDEO POPULAR, n.10, 1989, p. 4)  

 

 A crise anunciada no texto do boletim Vídeo Popular assinala que o caráter  

mais combativo da ABVP estava perdendo espaço para uma postura mais institucional. 

Esse momento coincide com o período de elaboração da constituinte de 1988, processo 

que esteve condicionado pelas particularidades da transição política que se caracterizou 

por nem ser um simples continuísmo, nem uma efetiva ruptura, mas uma transição pelo 

alto, pactuada inclusive com o estado autoritário e militarizado. 

  
Todavia, a Constituição criou e ampliou a promessa de muitos direitos sociais e 
gerou a base jurídica para uma democracia formal. E não é um enigma o fato de 
uma Assembleia Constituinte conservadora ter trazido em seu ventre o seu 
contrário, ou seja, uma Constituição com direitos sociais avançados. Ela estava 
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sob pressão de movimentos sociais e fechando um ciclo ditatorial. (SECCO, 
2011, p. 128).  

 

 A abertura política ocorrida no país acomodou e ajustou as reivindicações críticas à 

estrutura social vigente. Eder Sader, nas considerações finais do livro Quando Novos 

Personagens Entram em Cena, apresenta uma visão crítica ao processo de 

redemocratização do país que, segundo ele, impediu o avanço do impacto dos 

movimentos sociais na revalorização das práticas sociais presentes no cotidiano popular 

e com isso a possibilidade de uma radical renovação na vida política. 
  

Hoje, quando a transição política do país se consuma, o que era promessa 
tornou-se história. As questões postas se resolveram de algum modo. Difusas 
aspirações de justiça social e de democracia, presentes na sociedade, foram 
recolhidas e elaboradas de outro modo pela Aliança Democrática que constitui a 
chamada “Nova República”.  [...] 

O que nos interessa aqui é que, nesse sentido, o projeto político implícito nos 
movimentos sociais do fim da década de 70 sofreu uma derrota. E é por isso 
mesmo que hoje suas promessas são vistas frequentemente como ilusões, 
mistificações, erros de avaliação. (SADER, 1988, p. 314) 
  

 
No contexto internacional, o final da década de oitenta e início da década de 

noventa é marcado pelo fortalecimento da política neoliberal no continente latino-

americano, com a emergência do projeto de Estado mínimo, que se isenta 

progressivamente de suas responsabilidades sociais e de seu papel de garantidor de 

direitos. “Este projeto constitui o núcleo duro do bem conhecido processo global de 

adequação das sociedades ao modelo neoliberal produzido pelo Consenso de 

Washington7.” (DAGNINO, 2004, p. 96). No início dos anos noventa os movimentos 

sociais combativos foram marginalizados por um processo de redefinição da ideia de 

movimento social, alinhado ao projeto neoliberal, onde prevalecem as instituições 

sociais menos combativas.  

Essa alteração do quadro social do país reflete diretamente na “crise de 

crescimento da ABVP”. Uma definição que surgia com emergência em 1989 era se “a 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	   Consenso de Washington é o nome informal dado ao encontro organizado pelo Institute for 
International Economics, sob o título “Latin American Adjustament: How Much Has Happened?” que 
ocorreu no final de 1989 com a presença de funcionários do governo estadunidense, de organismos 
financeiros sediados em Washington, como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), o Banco Mundial e de economistas latino-americanos, com o 
objetivo de realizar uma avaliação das reformas econômicas empreendidas na região. (BATISTA, 1994).  
 



	   65	  

Associação seguirá atuando como ONG (estrutura burocratizada) ou como movimento 

(ação social, política e cultural) e quais objetivos ela vai perseguir nos dois casos, se 

Associação deve ser uma entidade de apoio ao associado ou do associado com a 

entidade” (VÍDEO POPULAR, n.10, 1989, p. 4)  

Nesse mesmo período se torna realidade para o PT a possibilidade de vencer 

eleições diretas e assumir postos de comando nos governos estaduais e municipais, com 

isso a ênfase na organização do partido por núcleos de base se desloca para a ênfase na 

organização por meio de “conselhos populares”, uma inversão na relação com a base 

que, agora, deve ser consultada após a eleição.  

 

Na proposta de Perseu Abramo (1982) os conselhos deveriam ter as seguintes 
atribuições: apresentação de reivindicações; mecanismo de consultas; tomadas 
de decisões; controle da implantação de políticas públicas; e fiscalização da 
execução dessas políticas. Embora essa proposta não previsse uma ruptura 
institucional, ela nunca foi praticada plenamente. (SECCO, 2011, p. 90).  

 
 
Apesar das contradições, a criação de “conselhos populares” significava para o 

período, uma ação avançada frente à política conservadora de “transição democrática” e 

de “pacto social” do governo Sarney, que “na opinião do PT e do movimento sindical a 

ele vinculado, almejava obter dos sindicatos uma postura menos combativa e 

intransigente, subordinando-os aos interesses do capital nacional e estrangeiro”. 

(MARTINEZ, 2007, p. 251) 

 No cenário político o PT se isola, sua linha de ação política é chamada de 

“alternativa democrática e popular” à situação política vivida no país. No Encontro 

Extraordinário do PT realizado em 1985 a independência de classe do partido foi 

avaliada positivamente tendo em vista a posição política e social dos demais partidos, 

como consta na resolução do encontro: 

 

 
Os partidos da burguesia fazem uma clara distinção entre um reduzido número 
de dirigentes, quase sem exceção detentores de mandatos parlamentares ou de 
altos postos de administração no governo, possuidores, com exclusividade, das 
prerrogativas de decisão política. E a massa de filiados, chamada a cada dois 
anos para homologar a recondução dos primeiros aos organismos dirigentes. Em 
alguns casos, inclusive, o poder de decisão passa ao largo destes órgãos e se 
concentra nas bancadas parlamentares, servindo o partido apenas como 
instrumento de condução ao Parlamento. [...] Muitos partidos de origem popular 
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e mesmo operária, na medida em que abdicaram da luta por transformações 
sociais de fundo na sociedade capitalista, tornaram-se pouco mais do que 
simples apêndices de suas bancadas no parlamento. (apud ALMEIDA;VIEIRA 
e CANCELLI, 1998, p. 191).     

 

Segundo Iasi (2006), as resoluções do encontro “expressam um momento no 

qual o centro de poder encontrava-se ainda no partido e em sua identidade com um 

momento de lutas e ações sociais” (IASI, 2006, p. 394). As modificações internas e 

externas do PT no decorrer da década de 80 têm relação com as alterações no campo da 

política formal e com as significativas alterações no conjunto da sociedade civil, 

marcada por rupturas causadas pelos movimentos das classes populares.  

Para Ruth Cardoso (1994), a década de 80 marca a passagem do que a autora 

chama de primeira e segunda fase dos movimentos sociais. Segundo a antropóloga, a 

primeira fase ocorre na década de 70 até o começo da década de 80, e tem como ênfase 

o fato dos movimentos sociais “(...) serem uma quebra dentro do sistema político, de 

surgirem como alguma coisa nova que, de certa maneira, iria substituir os instrumentos 

de participação até então disponíveis como partidos, associações e outros.” 

(CARDOSO, 1994, p. 82). A segunda fase é identificada com a institucionalização: 

 
Ocorre num outro contexto político. É outra fase não porque se desenvolva 
autonomamente pela dinâmica dos próprios movimentos, mas porque, na 
verdade, representa um novo contexto político dentro do qual os movimentos 
vão atuar. Ela corresponde mais ou menos ao começo do processo de 
“redemocratização” – entre aspas, pois não sei se nós chegamos até o fim deste 
processo até agora - quando o sistema político começa a abrir novos canais de 
comunicação e de participação até então parcialmente bloqueados. Isso começa 
a acontecer a partir de 1982 com as eleições estaduais. (CARDOSO, 1994, p. 
83)    

 
 

O processo de redemocratização que significou, ainda segundo Cardoso (1994), 

uma nova relação dos movimentos sociais com o Estado, não aconteceu de forma 

pacífica, existindo a ocorrência de diversos fatos de violência organizada contra as 

camadas populares. “Entre 1975 e 1989 foram assassinados 1.377 trabalhadores em 

conflitos agrários”(SECCO, 2011, p. 46). 

 
Em novembro de 1988 o Exército assassinou cinco operários da CSN em Volta 
Redonda.[...] O monumento erguido em homenagem aos trabalhadores mortos 
foi destruído no ano seguinte mediante uma bomba colocada por um grupo 
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militar de extrema direita. Em 22 de dezembro de 1988 o líder seringueiro 
Chico Mendes foi assassinado com tiros de escopeta no peito. (SECCO, 2011, 
p. 136)  

 

No mesmo ano “(...) a polícia reprimiu violentamente a população que se 

aglomerava na Praça Ramos de Azevedo durante a reinauguração do Teatro Municipal 

de São Paulo. Jânio Quadros, Orestes Quércia e José Sarney estavam 

presentes”(SECCO, 2011, p. 135). Os movimentos sociais combativos incrementavam 

suas ações no período, o MST liderou 30 ocupações de terra em 1988 e no ano de 1989 

realizou 62 ocupações. Ocorrem também greves e protestos em diversas indústrias como 

Mannesmann, Belgo-Mineira, Mafersa etc. Em 1989 a greve no ABC paulista termina 

com um sangrento confronto entre operários e Polícia Militar (SECCO, 2011, p. 136). 

Por outro lado, uma poderosa organização burguesa de extrema direita surge no cenário 

político. A União Democrática Ruralista (UDR), associação de latifundiários, já tinha 

37 sedes em 1985. Em 1987 já eram duzentas. O número de filiados saltara no mesmo 

intervalo de tempo de cinquenta mil para 230 mil pessoas. Urgia dar forma mais 

orgânica e perene a uma ação desordenada e violenta dos fazendeiros.(SECCO, 2011, p. 

121). 

O PT era acusado pela direita e por grupos do governo de estar por trás de ações 

contra a ordem que estimulavam a paralisação da economia e provocavam a fuga de 

capitais e a explosão de juros. As acusações podem ter sido potencializadas pela postura 

assumida pelo partido. 

 
O que o PT buscou na segunda metade dos anos 1980 foi criar para si mesmo 
um espaço próprio na sociedade civil, mesmo ao custo da solidão política. Essa 
escolha de suas lideranças reforçou sua identidade externa como grupo de 
oposição social. Desse modo, crescia o número de seus simpatizantes e sua 
presença nos movimentos sociais. [...] Este crescimento da preferência 
provocava o seu contrário e era comum uma crítica conservadora e sempre 
confusa ao PT. Ora por não se assumir como “comunista”, ora por sê-lo.” 
(SECCO, 2011, p.119)    

 
 
Mesmo em pequeno número, o PT participou dos trabalhos constituintes que 

“foi percebida pelo PT como uma oportunidade de promover reformas estruturais ou 

para criar as condições para a sua realização” (MARTINEZ, 2007, p. 252). A 

Assembleia Nacional Constituinte “galvanizou as esperanças radicais da sociedade que 

se viram canalizadas institucionalmente por uma constituinte congressual e não 
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exclusiva.”. A Assembleia que possibilitou a formação do centrão “grupo majoritário de 

deputados que resistiam as mudanças” (SECCO, 2011, p. 128) e criou uma Constituição 

que, entre outras resoluções conservadoras, manteve a tutela militar sobre o poder civil, 

permanecendo o presidente Sarney no cargo até 1989, o que deixou a eleição 

presidencial isolada, sem coincidir com as eleições municipais de 1988. “Nessa 

perspectiva, o PT considerou o texto constitucional promulgado em outubro de 1988, 

muito distante das necessidades e das expectativas da maioria da população brasileira” 

(MARTINEZ, 2007, p. 253).  

No final de 1987 o PT realiza o V Encontro Nacional, nele aponta como 

alternativa à crise política vivida sob a Nova República uma mudança política radical. 

 
Para extinguir o capitalismo e iniciar a construção da sociedade socialista, é 
necessário, em primeiro lugar, uma mudança política radical; os trabalhadores 
precisam transformar-se em classe hegemônica e dominante no poder do 
Estado, acabando com o domínio político exercido pela burguesia. Não há 
qualquer exemplo histórico de uma classe que tenha transformado a sociedade 
sem colocar o poder político – Estado – a seu serviço. (ALMEIDA; VIEIRA; 
CANCELLI, 1998, p. 312).     

 

 Iasi (2006), ao analisar a resolução aponta uma contradição: “em relação as 

afirmações anteriores sobre a diferença entre ‘tomar’ e ‘construir’ o poder” (IASI, 2006, 

p. 415). Mas adiante a resolução adjetiva o Estado Brasileiro como “moderno” e aponta 

a “incapacidade do capitalismo (brasileiro) incorporar, ainda que minimamente, milhões 

de pessoas aos frutos do desenvolvimento” e coloca como meta estratégica o 

estabelecimento de um “governo democrático e popular”, que assuma as “tarefas não 

efetivadas pela burguesia”, tarefas “antimonopolista, antiimperialista e 

antilatifundiarista” e promotoras de uma radical democratização do Estado e da 

sociedade em “aliança com a pequena burguesia rural e urbana”. A resolução, 

considerada uma das mais avançadas do partido, evidencia a estratégia de um governo 

que aposta suas fichas no processo democrático. O mesmo autor, em sua análise, lança a 

pergunta: “que sentido existe em manter a formulação de uma suposta ‘etapa 

democrática’?”(IASI, 2006, p. 440). Sendo que:  

 
O Estado moderno democrático é a prova que as relações capitalistas já podem 
se efetivar “pacificamente”, pois o trabalho já está subordinado realmente ao 
capital, a sociedade civil institucionalizou o modo de vida do capital, inclusive 
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na consciência social, fazendo com que a reprodução do sociometabolismo 
desse modo particular de produção pareça como natural. (IASI, 2006, p. 440)   

 
Neste V Encontro do PT, Lula foi lançado a candidato do partido à presidência 

do Brasil. Na eleição direta de 1988, o PT elegeu prefeitos em 36 cidades, incluindo três 

capitais: Porto Alegre, São Paulo e Vitória; o número de vereadores saltou de 179 a 992. 

O crescimento eleitoral foi traduzido pela obtenção de cerca de 12% da votação 

nacional. (SECCO, 2011, p. 129; MARTINEZ, 2007).   

O sucesso do partido nas eleições de 88, atrelado à crise econômica e de 

legitimidade do governo Sarney em 1989, foram motivos de otimismo para a primeira 

campanha de Lula à presidência. O PT considerou que as classes dominantes “tinham 

fracassado em sua estratégia de uma política de transição controlada da ditadura militar 

para um governo civil autoritário, comandado pelo falido Governo Sarney” (IASI, 2006, 

p. 445). No período houve uma radicalização dos movimentos sociais, sendo que a 

“campanha de Lula ascendeu junto com greves e protestos que vinham crescendo desde 

o fracasso do Plano Cruzado”(SECCO, 2011, p. 135). Os resultados positivos do 

acúmulo político e de uma atitude coerente de autonomia de classe começam a aparecer 

e o PT se tornava uma expressão política que não podia ser desconsiderada, o que 

acentuava o ânimo para concorrer ao posto de presidencial.  Para a eleição o PT realizou 

aliança com dois partidos, o PSB e o PC do B (que durante a década de 80 foi aliado do 

PMDB), e a campanha foi batizada de “Frente Brasil Popular”.   

 
Lula foi alçado ao segundo turno da presidência com 11,6 milhões de votos 
(16,08%). A surpresa foi geral, pois se esperava que Leonel Brizola do PDT 
alcançasse aquele posto. A campanha continuou e conseguiu congregar Mário 
Covas, Leonel Brizola e o eleitoralmente inexpressivo Roberto Freire. Mas o PT 
recusou o apoio de Ulysses Guimarães. Fernando Collor, candidato por uma 
legenda de aluguel (PRN – Partido da Reconstrução Nacional) teve o apoio 
massivo do empresariado e das classes médias. Seu discurso se dirigia também 
aos “descamisados”, onde teve forte apoio.” (SECCO, 2011, p.137)   
 

 
A militância do PT saiu às ruas evidenciando o amplo apoio popular da 

campanha de Lula, e, mesmo com um cenário político internacional desfavorável ao PT 

os dois candidatos apareciam nas pesquisas de intenção de voto com empate técnico. 

Fernando Collor teve que recorrer a acusações de cunho pessoal e manipulações 

políticas, contando com o apoio dos veículos de comunicação de massa (os mesmos que 
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apoiaram as “Diretas Já”), para ultrapassar Lula apenas na última semana da eleição e 

vencer com a inexpressiva diferença de 4 milhões de votos. 

No início da campanha o PT se baseou no diagnóstico, resultado do VI Encontro 

Nacional, de que as classes dominantes estavam sem condições de exercer uma 

hegemonia política. “Como Lula, quase todos os candidatos eram orgânicos de seus 

segmentos de classe, o nome que destoava era de Fernando Collor” (MARTINEZ, 2007, 

p. 256) e foi através dele que a crise de expressão da burguesia encontrou uma possível 

solução. 
A crise na expressão política da burguesia não era, ainda, uma crise daquilo que 
ela expressava, como os acontecimentos acabam comprovando. Quando uma 
classe não encontra uma expressão adequada para seu domínio nas formas 
disponíveis, encontra outras, seja uma intervenção militar, como foi em 1964, 
seja por meio do populismo como na década de 1930, seja mediante um 
aventureiro tresloucado como Jânio ou, agora, o corrupto caçador de corruptos 
Collor de Mello.  

É por essas e outras razões que não devemos estranhar que as elites, “incapazes 
de manter sua hegemonia” e sua “estratégia de transição conservadora”, 
garantiram a prorrogação de mandato para Sarney, fizeram seu sucessor com 
Fernando Collor derrotando Lula, governaram com Itamar Franco e elegeram 
Fernando Henrique Cardoso para dois mandatos consecutivos. (IASI, 2006, 
p.446)   

 

No ano da derrota eleitoral de Lula para Collor diversos acontecimentos 

envolvendo experiências distintas de países socialistas contribuíram para o avanço do 

discurso neoliberal e para a chamada crise da esquerda.  

 
O ano de 1989 concentrou uma realidade dura e cruel para o discurso ideológico 
de inspiração socialista e revolucionário. A violenta repressão do governo 
chinês ao movimento de estudantes e de outros manifestantes na Praça da Paz 
Celestial, em Pequim, e a queda do Muro de Berlim comprimiram convicções e 
reforçaram a propaganda de que havia ampla rejeição aos ideais do socialismo, 
e da esquerda em geral, em diferentes partes do mundo. A derrota de Daniel 
Ortega, presidente e candidato dos sandinistas, em eleições presidenciais diretas 
na Nicarágua, em fevereiro de 1990, foi outro efeito tardio desse abalo. 
(MARTINEZ, 2007, p. 256, grifo nosso)   

 

O historiador Lincoln Secco, no livro História do PT, marca o ano de 1989, 

como o fim das fases8 do partido que denominou de “formação” e “oposição social”, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Lincoln Secco organiza a história do PT em quatro fases: 1. Formação (1978-1983); 2. Oposição Social (1984-1989); 3. Oposição 
Parlamentar (1990-2002). 
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fases em que o PT apresentou maior organicidade com os movimentos sociais e maior 

identificação com o socialismo na busca da intensificação da “luta contra o capital” e de 

uma “sociedade sem explorados e sem exploradores”. Esse período “terminou em 1989 

numa derrota eleitoral, mas por trás dela todos viam uma gigantesca movimentação 

social que assustou as classes dominantes”. (SECCO, 2011, p. 265).  

No início dos anos noventa a ABVP consolida um nova gestão que incorporava 

as regionais na direção política que passou a ser constituída por cinco coordenadores 

regionais, um coordenador geral e um vice-coordenador, eleitos em assembleia e não 

assalariados. Criou-se também algumas funções remuneradas, como a Coordenação 

Executiva de Projetos e a Coordenação Administrativa. Vinculadas as regionais, foram 

criadas as coordenadorias. Em 1992 existiam cerca de 200 grupos de vídeo popular no 

Brasil e a ABVP chegou a cadastrar 348 sócios. “Começava a ser montado um projeto 

bastante ambicioso, que deveria culminar na implantação de cinco Centros de 

Comunicação Popular (CCPs), na implantação de videotecas em 22 núcleos estaduais, e 

na criação de uma rede de informática em nível nacional”. (OLIVEIRA, 2001b, p. 42)      

Os Centros de Comunicação Popular foram concebidos na perspectiva de 

descentralizar a ABVP para fortalecer as sedes regionais e estaduais que deveriam se 

auto-sustentar, essa estratégia de gestão era tida como um imperativo para diminuir a 

dependência de financiamento externos da associação, que estavam cada vez mais 

difíceis de conseguir, e definir um patamar de maturidade política da ABVP. Porém 

essa estrutura tornou bastante cara para a manutenção da associação, os meios de auto-

sustentação não se efetivaram e se agravou a crise nas fontes de financiamento 

internacionais que contribuíram com a ABVP, como o Centro Internacional Crocevia. 

Com o projeto dos CCPs e outras ações de crescimento e descentralização da 

associação, as discussões encontradas no boletim Vídeo Popular tem um deslocamento 

de foco, passam a se deter mais na questão da gestão das ações e menos na reflexão do 

sentido político das ações da associação. Existe evidencias que permite afirmar que a 

lógica de gerenciamento da ABVP centralizou as atenções dos associados.  

No último boletim Vídeo Popular de número 30, de 1995, foi publicado uma 

analise da condição da ABVP no momento: 

 
Vivemos uma situação paradoxal. Distante da ditadura e do fantasma do 
imperialismo, encontramo-nos mais desprovidos do que nunca: míngua a 
cooperação internacional que sempre sustentou a ABVP, e os dólares que 
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chegam não fazem frente aos custos em reais. Mas por outro lado abrem-se 
como nunca oportunidades audiovisuais: canais da cidadania do cabo, internet, 
multimídia, as perspectivas de futuras TVs comunitárias por baixa potência. 
(VÍDEO POPULAR, n. 30, 1995, p. 2) 
 

b. O dialogo com os redutos tradicionais do poder: Olha! Isso pode dar bolo... 

 
O diálogo com os redutos tradicionais do poder pode ser observado em  Olha! 

Isso pode dar bolo... O vídeo é uma ficção de 1991 realizada pelo IBASE Vídeo, setor 

de comunicação do Instituto Brasileiro de Analises Sociais e Econômicas (Ibase). O 

Ibase é uma organização da sociedade civil fundada em 1981 na cidade do Rio de 

Janeiro, entre seus fundadores se destaca o sociólogo Hebert de Souza, o Betinho. 

Segundo o próprio site da organização seu objetivo é a radicalização da democracia e a 

afirmação de uma cidadania livre9. O IBASE Vídeo produziu duas ficções que constam 

no acervo da ABVP; em 1990 realizou Acorda, Raimundo...Acorda!!!, que junto com 

Olha! Isso pode dar bolo... tem em comum o gênero da ficção; elenco com atores e 

atrizes que trabalham na Rede Globo de Televisão; e o dialogo com a estética da 

telenovela.    

 

Primeira sequência 

 Olha! Isso pode dar bolo... começa com a imagem chuviscada da tela de uma 

televisão acompanhado do som chiado da falta de sinal. Por cima da imagem a locução 

feminina em off anuncia: “Atenção para o toque de oito segundos para o próximo 

programa em rede nacional”. Através da geração de caracteres entra o título do trabalho 

e a cada bip o nome dos atores, no elenco atores globais como Paulo Betti, Cristina 

Pereira e Osmar Prado. Depois do oitavo bip se apresenta a imagem de uma forma de 

bolo em cima de um fogão, na parede um slogan “Assa Fácil”, o plano abre  e vemos 

uma mulher bem vestida e maquiada que sorri para a câmera, a locução masculina 

anuncia a vantagem do novo produto, uma forma de bolo que não vai no forno. Corte 

para a cena interna de uma sala onde um homem assiste a TV tomando cerveja e um 

senhor lê o jornal, na tevê continua a cena anterior, é uma propaganda. O homem (Paulo 

Betti) chama: “Corre Fátima é o seu anuncio!”, a mulher (Cristina Pereira) surge entre a 

porta que liga a sala e a cozinha, encostada no batente bate ovos em um prato enquanto 

termina de ver a propaganda. Fátima está com avental de cozinha, cabelos mau cuidados 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 http://www.ibase.br/pt/quem-somos/ 
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e sem maquiagem; a montagem em campo/contracampo alterna a reação da mulher com 

planos da imagem da TV, um menino entra na sala e corre em direção a Fátima e diz: 

“A janta tá pronta mãe!?”; a mulher atenta a televisão não responde, o filho passa a mão 

enfrente aos seus olhos e chama “Oh mãe?”, sem ter resposta ele diz: “tô na rua jogando 

bola”; Fátima sem tirar os olhos da tevê chama atenção do filho “Já botou a mesa 

menino? Vai lavar as mãos”.       

 Na mesa de jantar a família reunida come em silêncio, o som da cena é dos 

talheres e da televisão que está ligada próxima à mesa, na imagem a TV está em 

primeiro plano e a família ao fundo jantando. O filho pede mais omelete, corte para o 

contraplano de Fátima que começa a cortar a comida, ela ouve uma frase na TV que 

chama sua atenção e paralisa. O senhor pega a travessa da mão de Fátima, corte para o 

contracampo do menino e o senhor diz: “Eu estou te escutando Guto, aqui nessa casa na 

hora da novela ninguém fala mais com ninguém, só se ouve a voz daqueles lá!”; 

enquanto faz a referência gestual em direção à televisão, Jairo, o marido de Fátima, 

responde: “também não é assim Seu Augusto”. Nesse momento se desenvolve o diálogo 

que apresenta o conflito do vídeo; o marido diz que a família está preparando uma festa 

para o Seu Augusto; Fátima, sempre olhando para a novela, revela: “Ah é pai, a gente 

vai fazer um bolo novo no dia do seu aniversário, a gente conseguiu comprar a forma! 

Aquela tal do anuncio”; Seu Augusto rebate dizendo que gostaria que a filha fizesse o 

bolo que ela sempre fez que é igual ao da mãe dela.  No final da conversa Seu Augusto 

sai bravo da mesa, a trilha sonora instrumental tem um andamento suave que prepara a 

cena seguinte.   

 Essa primeira sequência apresenta os personagens principais do vídeo e sua 

trama. A história se passa em torno de uma família simples; Jairo, Fátima, o filho Guto 

e Seu Augusto, pai de Fátima. Essa família se prepara para o dia do aniversário de Seu 

Augusto, sua filha Fátima está empolgada para preparar o novo bolo com o utensílio 

doméstico que viu na tevê, o pai não quer a novidade, pois prefere o bolo tradicional da 

família.  

 Pela descrição dos minutos iniciais de Olha! Isso pode dar bolo... é possível 

reconhecer elementos formais característicos da telenovela brasileira: gravação com 

planos em continuidade, uso do campo/contracampo; representação naturalista do 

elenco (ativando o mecanismo de identificação com as personagens, que é reforçado 

pelo uso da trilha sonora), e aparência de realidade. Essa opção de linguagem, que não 

era predominante nos vídeos dos anos oitenta do acervo da ABVP, está inserida dentro 
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do debate da Associação sobre o dialogo com a televisão e com outras instâncias da 

sociedade que antes eram vistas como “inimigas”. 

 O boletim Vídeo Popular ficou sem ser publicado de dezembro de 1990 até maio 

de 1992, período em que foi realizado Olha! Isso pode dar bolo.... No boletim de maio 

de 1992 o texto de abertura ressalta a necessidade de mudanças de atitude política da 

ABVP, o título é “O mundo existe além do umbigo”: 

 
Ter uma imagem mais pública: A própria conjuntura do país se tornou um 
desafio para os movimentos sociais. Antes da abertura democrática, a luta 
acontecia sempre entre quatro paredes. Amarrado numa camisa de força, o 
discurso tinha que privilegiar a resistência. 

Hoje, é preciso que os movimentos, e a ABVP, saiam do círculo restrito que 
abitam. É fundamental engendrar uma luta política mais ampla, tendo como 
interlocutores sindicatos de trabalhadores, associações, universidades e, por que 
não, os redutos tradicionais do poder (VÍDEO POPULAR, n.13, 1992, p.3 – 
grifo nosso)  

 
 

 A mudança de posicionamento político da ABVP apresentada nesse pequeno 

texto de 1992 ressalta a necessidade de mudar o modo de agir da Associação, que 

consiste em abrir o leque de interlocutores chegando aos “redutos tradicionais de 

poder”. Sendo um dos objetivos da ABVP a busca da representação da classe 

trabalhadora pelo vídeo, um reduto tradicional do poder a ser combatido sempre foi a 

televisão. No boletim de 1993 o texto do editorial descreve a nova postura frente aos 

meios de comunicação de massa: 

 
Cada vez mais o vídeo denominado “popular” consolida seu espaço social, com 
práticas inovadoras e a marca da organização garantindo sua ampliação e 
manutenção. Ele já não se contrapõe aos meios de comunicação de massa, mas 
luta para se introduzir neles, não como fenômeno independente, mas trazendo 
em seu bojo a imagem e a voz daqueles que nem sempre puderam se fazer 
representar. (VÍDEO POPULAR, n. 17, 1993, p.2 – grifo nosso)  
 

 
 Nesse breve apontamento a partir de trechos de textos do boletim Vídeo Popular 

é possível encontrar pistas de uma mudança política nos encaminhamentos da ABVP 

nos anos noventa. Essa mudança se produz também através de uma mudança no estilo 

dos vídeos realizados, Olha! Isso pode dar bolo..., representa do ponto de vista formal e 

político as transformações anunciadas da ABVP, que estão relacionados com seu 
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contexto. Olha! Isso pode dar bolo... pelo seu modo de fazer, pela relação com o 

equipamento e pelo dialogo e incorporação da narrativa clássica da telenovela, expressa 

frente aos vídeos A Luta do Povo, Independência ou... e Batalha em Guararapes I, uma 

concepção distinta de narrativa do vídeo popular que ganhou corpo nos anos noventa 

entre os vídeos e textos da associação. Em 1994 foi publicado no boletim número 26 o 

texto intitulado “Vídeo e Televisão” de Daniel Brazil, produtor independente e membro 

da ABVP, no texto o autor ironiza a postura militante e questiona a existência da 

polaridade entre vídeo popular e TV. 

     
É muito comum – quase um chavão – ouvirmos dos ditos “populares, 
independentes e alternativos” que a linguagem, os conteúdos e a relação 
emissor/receptor que exercitam (ou que buscam exercitar) é antagônico a grande 
mídia, aos grandes veículos de comunicação. Como estes são vinculados as 
elites dirigentes, aos grandes interesses econômicos e políticos e ao monopólio 
da informação, são evidentemente os porta-vozes do mau, da opressão e da 
exploração, tendo que ser combatidos pelos “puros”, que tem como arma “o 
novo” (a forma), a “verdade” (conteúdo) e a democratização dos meios de 
comunicação (...) 

Apostamos numa revolução legalista, que vai abrir espaços, atender minorias, 
diversificar conteúdos, valorizar manifestações regionais de cultura, dar voz aos 
excluídos e revelar a realidade. Não percebemos que tudo isso já ocorre na 
televisão, no sistema vigente. (...) 

O que nos separa da grande mídia é muito mais o fator econômico e a 
capacitação técnica do que uma estética ou até uma ética da comunicação. 
Grande parte dos indivíduos que entram anualmente no mercado de trabalho 
radiofônico e televisivo tem as mesmas origens, as mesmas aspirações e, em 
grande parte, os mesmos professores e escolas dos que militam do “outro lado”. 
(VÍDEO POPULAR, n. 26, 1994, p.10) 

 
 A questão da democratização da produção e da circulação de informações, e a 

busca da eficiência narrativa, predominam nas reflexões sobre o vídeo popular nos anos 

noventa. Nesta busca de eficiência, a linguagem dominante da TV tornou-se uma 

referência para o vídeo popular, que incorporou diversos elementos do universo 

televisivo. O formato de programas de televisão foi adotado como solução para os 

vídeos, e notadamente a narrativa da telenovela nas experiências ficcionais. Olha! Isso 

pode dar bolo... procura sempre a continuidade, o equilíbrio de composição, a 

uniformidade técnica, e a incorporação da trilha sonora para suavizar os cortes e 

preparar o espectador para um novo tratamento nas cenas seguintes.  
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 Após a cena do jantar da família, a trilha sonora permanece na próxima cena que 

ocorre de manhã; Seu Augusto está no quintal cuidando das plantas, Jairo surge 

carregando uma bicicleta, eles se cumprimentam e o homem diz que está indo trabalhar, 

Seu Augusto pede para ele não ter pressa e esperar o pão, o homem confessa que está 

atrasado para o trabalho, monta na bicicleta e sai. A trilha sonora suave volta e a câmera 

acompanha o homem em movimento de travelling, o plano descreve o ambiente 

simples: rua de terra e boiada passando. Na rua o menino Guto está chegando na garupa 

da bicicleta de uma mulher, ele encontra o pai que dá “bom dia” ao filho, Guto se 

despede da mulher agradecendo a carona e entra em casa, a câmera acompanha em 

travelling, ele encontra o avô no quintal e os dois conversam sobre as plantas, o menino 

chama: “Vem tomar café comigo vô, o pão está quentinho do jeito que você gosta.” O 

avó responde: “Pão quentinho!? Vamos lá, é comigo mesmo”. Os dois se abraçam e 

entram na casa. Dentro de casa Fátima está lavando louça ouvindo a narração do 

anúncio da forma “Assa Fácil”, Seu Augusto pega a garrafa de café, percebe que está 

vazia e reclama com a filha: “No tempo da sua mãe as coisas andavam direito nessa 

casa, sempre havia café nessa garrafa para se tomar, e ninguém imitava anuncio de 

televisão! E eu até conseguia ver bem com o meus óculos”, Seu Augusto sai e Fátima 

não responde, apenas interage gestualmente com a locução da propaganda. 

 

Segunda sequência 

A segunda sequência do vídeo descreve a moradia e o bairro simples em que a 

família vive e faz menção a condição de trabalhador de Jairo, o homem da casa. A fala 

de Jairo é sucinta, não se sabe em que trabalha e onde, sua fala é a primeira referência 

ao mundo externo da família e de sua condição, a segunda e última referência acontece 

quando chega a forma de bolo encomendada e ele diz: “estou aliviado, pensei que eles 

não iam encontrar esse fim de mundo para entregar”. Essas duas falas e a imagem da 

casa simples com as ruas de terra apresentam uma família proletária que mora afastada 

do centro, a periferia de alguma cidade. As poucas referências ao mundo do trabalho e a 

organização da sociedade se dá pela opção do recorte privado da narrativa de Olha! Isso 

pode dar bolo...; as ações do vídeo se desenvolvem através dos conflitos familiares que 

ocorrem dentro de casa. As duas primeiras sequências do vídeo instauram a situação de 

conflito e exploração entre os diferentes membros da família trabalhadora, podemos 

aqui destacar três conflitos: Primeiro entre o homem que trabalha fora e quando está em 

casa descansa em relação a mulher sempre responsável pelos afazeres domésticos e que 
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acumula o trabalho em casa como costureira; em uma cena curta Fátima prepara o 

vestido de uma vizinha que vai a festa de Seu Augusto. Segundo entre a postura 

saudosista de Seu Augusto e as atitudes modernas da família. O terceiro conflito ocorre 

entre subgrupos da família; marido e mulher vulneráveis aos impulsos consumistas da 

publicidade frente ao avô e neto que valorizam as coisas simples da vida como plantas e 

o pão quente, e tem uma relação consciente com o consumo. Em linha contrária aos 

vídeos populares dos anos oitenta as relações de classe e a reflexão do contexto político 

são superficiais na narrativa de Olha! Isso pode dar bolo... 

 Seis cenas montadas em sequência apresentam a dicotomia entre os dois 

subgrupos da família pela sua relação com o consumo e com os meios de comunicação. 

Segue a descrição. 

 

Primeira cena 

  Seu Augusto está no quarto vendo o retrato de sua falecida esposa com dois 

óculos apoiados na cabeça, o neto entra e juntos ouvem a propaganda, transmitida no 

rádio, do óculos multivisão que serve para perto e longe. O anuncio cria um contraste 

com a situação do velho que se embaralha com os dois óculos e se apresenta como uma 

solução real para o problema. A presença da propaganda dos óculos, na narrativa do 

vídeo, estabelece um contraponto ao anuncio da forma “Assa Fácil” que tem estética 

farsesca indicando para o espectador do vídeo o sentido supérfluo do produto.   

 

Segunda cena  

Os três homens da casa reunidos em frente a televisão se divertindo ao 

assistirem o jogo de futebol. Essa situação cria o contraponto as críticas de Seu Augusto 

a presença da tevê no cotidiano da casa, a televisão nessa cena proporciona momentos 

de integração entre os três. Na continuidade da cena Seu Augusto tem dificuldades de 

ver o jogo por conta da falta de sinal e pela ineficiência de seus óculos, a transmissão do 

jogo é interrompida pelo anuncio de uma nova antena de TV portátil. Após o anuncio 

Jairo comenta com Seu Augusto que ele precisa ganhar de presente uma antena como a 

do anuncio; Seu Augusto reclama dizendo que não é isso que vai dar jeito; Guto 

aconselha o pai a dar um óculos de presente para o avó; o pai diz que óculos não é 

presente, que presente tem que ser algo moderno.   
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Terceira cena  

Fátima está no quarto contando dinheiro, música triste acompanha a situação, o 

marido entra e percebe a tristeza da esposa e pergunta: “Você acha que o dinheiro vai 

dar até o fim do mês?”; ela responde que não vai dar para pagar a prestação da forma. 

Essa cena cria um suspense em relação a efetivação da compra do produto e de uma 

possível mudança de consciência do casal em relação ao consumo. A resposta vem na 

cena seguinte.  

 

Quarta cena 

Com trilha sonora alegre chega o carro da “Assa Fácil” na casa da família. 

Acompanhados de uma vizinha, Dona Filó, todos muito felizes abrem a embalagem do 

produto. D. Filó  pega o manual de instrução para ler, Seu Augusto tenta ler junto e a 

mulher pergunta: “Interessado Seu Augusto?”; ele diz que está impressionado com o 

fato dela conseguir ler aquelas letrinhas. Fátima e o marido correm para dentro da 

cozinha com a forma, a vizinha mostra os óculos  a Seu Augusto e eles estabelecem o 

seguinte dialogo:  
Mulher - É multivisão, serve para longe e para perto. 

Seu Augusto – Ah, eu já ouvi falar muito desses óculos, são bons? 

Mulher – Uma maravilha, eu estou enxergando tudo. 

Seu Augusto – Eu não estou enxergando nada.      

 Nessa cena os dois objetos de desejo se confrontam, o supérfluo (a forma) com o 

utilitário (os óculos), fortalecendo a diferença em relação ao consumo dos subgrupos da 

família. 

 

Quinta cena  

Música emotiva sobre a imagem de Fátima na cozinha preparando o bolo com 

sua nova forma. A música continua com o corte para o plano de Seu Augusto 

atrapalhado com seus dois óculos tentando ler um cartaz. O genro com um pacote na 

mão entra na casa acompanhado de Guto, ele oferece ao sogro o presente de aniversário. 

Seu Augusto tem dificuldade de abrir o pacote, ele está cercado por Fátima e o marido 

que estão ansiosos, o genro pega o presente da mão se Seu Augusto e abre, é uma 

antena igual do anúncio do jogo de futebol. Fátima e o marido tem dificuldades de lidar 

com o produto que tem peças soltas, eles são observados por Guto e Seu Augusto que 

riem da situação, música cômica acompanha a cena. O homem conecta a antena na 
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televisão e não acontece melhoras na transmissão, ele reclama: “Essa droga não 

funciona, vou querer meu dinheiro de volta!”, fim da cena.  

  

Sexta cena 

Guto entra na sala carregando um vazo com plantas, ele vai em direção a Seu 

Augusto que tenta reconstruir a antena e diz: “Vô, esse é o meu presente para você, 

consegui um vaso, não é assim que você queria”; Seu Augusto diz que sim e retribui 

com carinho ao neto.  

 A decupagem desse conjunto de cenas tem como princípio seguir os diálogos, 

quando o plano de imagem se desvia de quem fala é para explicitar uma intensão oculta, 

acompanhar um olhar, antecipar uma emoção ou um gesto que revela informações sobre 

os motivos e interesses das personagens. A psicologia das personagens são facilmente 

entendidas e seus dramas são descritos com clareza, a representação da situação coloca 

os fatores em ordem de causa e efeito. Enquanto Fátima e o marido respondem 

mecanicamente aos apelos de consumo dos meios de comunicação, o filho do casal e 

Seu Augusto se portam como consumidores conscientes. A matéria dos personagens 

que é trabalhada não é a consciência de classe mas a consciência enquanto indivíduos  

consumidores.  

 Essa opção política e estética de Olha! Isso pode dar bolo... dialoga com a 

analise de Maria da Gloria Gohn sobre a alteração do sentido das reivindicações sociais 

dos anos noventa que “talvez venham a ser denominados no Brasil como a década das 

lutas cívicas pela cidadania.” (GOHN, 1995, p. 205). A luta cívica tem como uma de 

suas características, segundo Gonh, o “respeito a liberdade dos indivíduos se diferenciar 

e fazer suas próprias opções”(GOHN, 1995, p. 207).  O perfil das lutas de um modo 

geral também sofrem alteração, “agora menos populares e mais pluriclassistas, mais 

difusas do ponto de vista sociopolítico”(GOHN, 1995, p. 205).  

Olha! Isso pode dar bolo... desenvolve o sentido de cidadania que se aproxima 

mais do projeto neoliberal, que estava vigente nos anos noventa, do que com o conceito 

de cidadania que foi reformulada pelos movimentos sociais dos anos 70 e 80. A 

redefinição neoliberal de cidadania tem dois pontos centrais que dialoga com os 

sentidos do vídeo. 
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Primeiro, de novo, eles reduzem o significado coletivo da redefinição de 
cidadania anteriormente empreendida pelos movimentos sociais a um 
entendimento estritamente individualista dessa questão. Segundo, se estabelece 
uma sedutora conexão entre cidadania e mercado, como consumidor e como 
produtor. Esse parece ser o princípio subjacente a um enorme número de 
programas para ajudar as pessoas a “adquirir cidadania”, isto é, aprender como 
iniciar microempresas, tornar-se qualificado para os poucos empregos ainda 
disponíveis, etc. Num contexto onde o Estado se isenta progressivamente de seu 
papel de garantidor de direitos, o mercado é oferecido como uma instância 
substituta para a cidadania. (DAGNINO, 1994, p. 106).     

 
A concepção popular de cidadania buscava impor um laço constitutivo entre 

cultura e política em torno de demandas de acesso aos equipamentos urbanos como 

moradia, água, luz, transporte, educação, saúde, etc. e de questões como gênero, raça, 

etnia, etc. Processo que contribuiu para ampliar a noção de direitos humanos para o 

“direito a ter direitos”. “Essa concepção não se limita, portanto,  a conquistas legais ou 

ao acesso a direitos previamente definidos, ou à implementação efetiva de direitos 

abstratos e formais, e incluiu fortemente a invenção/criação de novos direitos, que 

emergem de lutas especificas e da sua prática concreta.” (DAGNINO, 1994, p. 108)  

 

Última sequência 

A última sequência do vídeo mostra a noite da festa de aniversário de Seu 

Augusto, a sala da casa está lotada de convidados e todos aguardam ansiosos pelo bolo. 

Fátima está na cozinha desinformando o bolo, quando tira da forma percebe que a 

massa não está assada, Jairo chega na cozinha para chamar Fátima e presencia a fúria da 

esposa que joga a nova forma no chão. O barulho estridente avança pela sala e chega a 

rua, nesse momento a decupagem realista é rompida com planos de suspensão de ação e 

olhares assustados dos convidados em direção a câmera. Jairo e Fátima entram na sala 

visivelmente desconfortáveis e no momento que Jairo vai avisar a todos que o bolo deu 

errado Seu Augusto e Dona Filó chegam da rua com um bolo, o pai de Fátima anuncia 

para os convidados que sua filha, como de costume, tinha levado o bolo para assar na 

casa de Dona Filó. Seu Augusto e a vizinha tinham combinado anteriormente essa 

situação prevendo que a forma de Fátima não iria funcionar. Todos comemoram e 

cantam parabéns. Corte para a casa vazia, bagunça de festa em cima da mesa, Fátima 

assistindo na tevê o anuncio da forma “Assa Fácil”, ela chama o marido e diz: “Eu sei 

porque o bolo deu errado, foi por causa do fogão. Agora a gente vai ter que comprar um 

fogão igual do anuncio”. Fim do vídeo.     
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Na relação entre imagem e som do momento em que o bolo dá errado, a 

narrativa sugere o aprendizado de Fátima, a revolta da personagem narrada com 

alteração da linguagem do vídeo poderia demarcar uma superação de sua relação com o 

consumo, mas a situação da personagem continua a mesma do início do vídeo. O não 

aprendizado de Fátima com a experiência vivida desloca a possibilidade de crítica ao 

sistema para a crítica da postura dos sujeitos. Essa última sequencia que apresenta a 

“moral” da historia cria novos pontos de contato com o contexto social da década e a 

característica de parte significativa das reivindicações dos movimentos sócias, que 

segundo Gonh “as mobilizações coletivas nos anos 90 partem de um chamamento à 

consciência individual das pessoas e elas, usualmente, têm se apresentado mais como 

“campanhas” do que como movimentos sociais.” (GONH, 1995, p. 125). A noção de 

participação social que Olha! Isso pode dar bolo... desenvolve converge para o modo 

como o projeto neoliberal redefiniu a noção de participação. 

 

O principio básico aqui parece ser a adoção de uma perspectiva privatista e 
individualista, capaz de substituir e redefinir o significado coletivo da 
participação social. A própria ideia de “solidariedade”, a grande “bandeira” 
dessa participação redefinida, é despida de seu significado político e coletivo, 
passando a apoiar-se no terreno privado da moral. [...] o seu significado político 
e potencial democratizante é substituído por formas estritamente 
individualizadas de tratar questões tais como a desigualdade social e pobreza. 
(DAGNINO, 2004, p. 102-103).   

 
 O conflito em Olha! Isso pode dar bolo... assume a ordem psicológica entre 

condutas certas e erradas a partir de uma representação moral pouco atenta a estrutura 

social e politica e sua relação com os atos individuais. 
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Capitulo V 

Institucionalização. 
Vê pouco e pensa que está vendo muito. 

Poeta Petrarca (século XIV) 
 

a. O refluxo das lutas.  

A derrota nas eleições de 1989 encerra um período e abre uma nova era para o 

PT e para a história social do Brasil: o refluxo das lutas. O historiador Martinez (2007) 

estabelece nomenclaturas para esses dois períodos do partido: O PT contra a ordem 

(1980-1990) e O PT dentro da ordem (1991-2002). Para Secco “o período de 1990-

2002 teve o movimento inverso do ciclo anterior e foi assinalado pelo esvaziamento das 

ruas e da política militante, pela contenção das greves e recuo ideológico do socialismo. 

Todavia, este ciclo se fechou com uma vitória eleitoral”. (SECCO, 2011, p. 265) 

Nesse sentido, a virada da década de oitenta para a década de noventa confere ao 

PT e, por consequência, às movimentações sociais, que eclodiram no país no final da 

década de 70, um estado de movimento regressivo seguindo um percurso descendente.  
Nos anos 80, as lutas se articulam num panorama de busca de mudanças 
político-sociais, de ordem estrutural. Havia um projeto político implícito. 
Existiam outros referenciais e o modelo socialista era o grande elemento 
inspirador.” [...]  

Nos anos 90 o modelo referencial passa a ser outro. Ele enfatiza os valores da 
ética e da moral.[...] A mola impulsionadora é menos um projeto de 
transformação social futuro e mais o desejo de alterações pontuais, o desejo de 
liberdade e de autodeterminação para a expressão das individualidades.” 
(GOHN, 1995, p. 205-207)   

 
 

Apesar de a análise de Gohn (1995) ter um caráter generalizante que omite 

singularidades da existência e, em menor escala, de movimentos combativos, ela aponta 

mudanças no plano geral da ação dos movimentos que redefinem temas e atores sociais. 

 Para Dagnino (2004), no início dos anos 90 coexistem dois projetos políticos 

que trabalham com a noção de sociedade civil, participação e cidadania, mas com 

definições diferentes. O primeiro projeto político marca o alargamento da democracia 

que abre espaço de participação da sociedade civil em discussões sobre direitos e 

políticas públicas, o marco desse projeto é o restabelecimento da democracia formal que 

teve a contribuição do enfrentamento dos movimentos sociais; e o segundo projeto é o 

avanço do projeto neoliberal formalizado com a eleição de Collor, que pelo 

encolhimento do Estado também requer uma sociedade civil participativa. A 
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coexistência dos projetos se dá pela característica da configuração social e política do 

período que marca o refluxo dos movimentos sociais.  

 
[...] os anos noventa no Brasil são caracterizados por uma inflexão nas relações 
entre Estado e os setores da sociedade civil comprometidos com o projeto 
participativo democratizante, onde estes últimos substituem o confronto aberto 
da década anterior por uma aposta na possibilidade de uma atuação conjunta 
com o Estado. A chamada “inserção institucional” dos movimentos é evidência 
dessa inflexão.”(Dagnino, 2004, p. 99)  
 

 
  A fase de institucionalização dos movimentos sociais parece se efetivar no 

desenrolar dos anos 90 com a criação de espaços de negociação formatados pelo poder 

público que estabelecem limites de ação para os movimentos. 

 
Nos anos noventa o que era ocasional se institucionaliza e os atores sociais 
privilegiados, convocados a ser parceiros das novas ações, são os tradicionais 
aliados do poder. O movimento social mais combativo, que se encontra 
fragilizado e fragmentado por sua crise de identidade, disputas internas, etc. não 
tem nenhuma garantia de participação nas novas políticas porque ele tem uma 
formatação que não é condizente com as exigências das políticas de parcerias, e 
fora das políticas públicas não há recursos financeiros.”(GOHN, 1997, p. 32) 

 
 
No campo da política formal, o início dos anos 90 marca um quadro de 

alterações nos rumos do PT; a crise do socialismo na esfera internacional faz o partido 

recuar em sua definição socialista, que nunca foi muito clara; a derrota de Lula para 

Collor abre um longo debate sobre a impossibilidade de avançar eleitoralmente com a 

política de alianças restrita ao campo popular e proletário. Apesar da derrota na disputa 

presidencial, o PT está à frente de diversos governos municipais o que contribui para 

suas alterações internas e exerce influência no recuo dos movimentos sociais.  

 
Não porque as lutas não ocorram, mas por  certo desgaste das formas até então 
utilizadas, um envelhecimento de lideranças e a falta de condições de produzir 
novas lideranças que pudessem substituir os quadros que acabam sendo 
absorvidos pelo partido e pelo crescimento dos espaços institucionais ocupados, 
principalmente com as administrações municipais. Além do problema das 
lideranças, os movimentos, no contexto de administrações municipais, pela 
primeira vez enfrentam o dilema de conduzir suas lutas agora “contra” governos 
que ajudaram a eleger, produzindo uma crise de identidade com sérias 
proporções.” (IASI, 2006, p. 453)  
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  Em 1992 o Brasil vive sua última campanha de massa, os protestos do “Fora 

Collor”, protagonizados pela União Nacional dos Estudantes (UNE), comandada pelo 

PC do B e que culminaram com o impeachment do então presidente. A população 

brasileira entrava nos anos 90 com a esperança que o governo Collor retomasse o 

crescimento econômico e freasse a inflação. A ministra da economia Zélia Cardoso de 

Melo anunciou o confisco das cadernetas de poupança como medida para retomar o 

crescimento do país, o plano fracassou e provocou indignação social. “Inflação e 

recessão se associavam às demissões em massa de funcionários públicos, ao programa 

de privatizações e, particularmente a corrupção” (SECCO, 2011, p. 156). 

Os protesto nas ruas das cidades tiveram uma ampla participação popular,  

agregou sindicatos, movimentos sociais, o PT e as classes médias e proletárias. O 

presidente caiu em setembro e foi condenado em dezembro de 1992. O vice-presidente 

Itamar Franco assume o governo, o PT passa a se reorganizar na esperança de vencer as 

próximas eleições presidenciais.  

 Apesar da intensa movimentação social em torno do “Fora Collor”, o processo 

de descaracterização dos movimentos sociais e o desenvolvimento da política neoliberal 

continuavam. Outra tendência que Gonh (1997) destaca no cenário social brasileiro é 

que “a diminuição dos movimentos sociais organizados foi proporcional ao crescimento 

e surgimento de redes de Organizações Não-Governamentais” (GONH, 1997, p. 11-12).  

Para Dagnino (2004), essa alteração é a expressão da redefinição da noção de 

sociedade civil no âmbito da hegemonia do projeto neoliberal.  

 
O crescimento acelerado e o novo papel desempenhado pelas Organizações 
Não-Governamentais; a emergência do chamado Terceiro Setor e das 
Fundações Empresariais, com forte ênfase numa filantropia redefinida; e a 
marginalização (a que alguns autores se referem “criminalização”) dos 
movimentos sociais, evidencia esse movimento de redefinição. “ [...] Por outro 
lado, com o crescente abandono de vínculos orgânicos com os movimentos 
sociais que as caracterizava em períodos anteriores, a autonomização política 
das ONGs cria uma situação peculiar onde essas organizações são responsáveis 
perante as agências internacionais que as financiam e o Estado que as contrata 
como prestadoras de serviços, mas não perante a sociedade civil, da qual se 
intitulam representantes, nem tampouco perante os setores sociais de cujos 
interesses são portadoras, ou perante qualquer instância de caráter propriamente 
público.(DAGNINO, 2004, p. 100-101) 
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Além da crescente identificação entre “sociedade civil” e ONGs, esse processo 

significa uma profunda profissionalização da atividade social, pois tanto para as ONGs 

como para seus funcionários (...) “seu desempenho, vinculado aos diferentes projetos 

políticos que as mobilizam, é, com frequência, também afetado pela necessidade de 

assegurar sua própria sobrevivência” (DAGNINO, 2004, p. 100).  

Em 1993 a chamada “esquerda do PT” chega ao comando do partido, “Lula 

(pela primeira vez em minoria) ‘saía do partido’ e buscava o oposto da nova direção: 

moderar seu discurso”(SECCO, 2011, p. 162). O partido vivia uma crise interna com 

centros paralelos de poder e Lula busca atuar à margem dos debates internos do PT e 

cria o Instituto de Cidadania, (...)“começa aí uma verdadeira autonomização de Lula e 

seu círculo próximo em relação ao PT”(SECCO, 2011, p. 163). Nesse período podemos 

identificar uma fase de autonomização no cenário social e político. Valendo-se do 

Instituto de Cidadania, Lula realiza as Caravanas da Cidadania que serviam para gerar 

confiança  em futuros programas de governo e diminuir a rejeição a sua figura.  

Às vésperas das eleições presidenciais de 1994 o PT segue com suas divisões 

internas. 

 
O maior exemplo dos centros paralelos de poder foi a oposição entre uma 
direção petista que se inclinava à esquerda em 1993 e o pragmatismo de suas 
administrações municipais. Em 1994 os prefeitos petistas Antonio Palocci 
(Riberão Preto) e Luiz Eduardo Cheida (Londrina) governavam cidades que 
tinham empresas municipais de telecomunicações e deram início à venda da 
telefonia local ao capital privado. Foram privatistas avant la lettre, bem antes do 
governo de Fernando Henrique Cardoso. (SECCO, 2011, p. 166)   

  
 

  O PT aumentou os círculos de alianças para as eleições presidenciais de 1994, 

apostando numa moderação do programa e na ampliação das alianças em direção ao 

“centro-esquerda” como estratégia para obter ampliação eleitoral. No início da 

campanha, a estratégia, parece surtir efeito com as altas intenções de voto para Lula. O 

nome que polarizou as intenções de voto, no entanto, foi o de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), candidato da aliança do PSDB com o PFL e ex-ministro da fazenda de 

Itamar Franco, identificado com o Plano Real.  

 Lula perdeu a eleição no primeiro turno com 27% dos votos, a popularidade do 

Plano Real conduziu Fernando Henrique, o ex-ministro de Itamar Franco, à presidência. 

(...) “A derrota de Lula consolidou o ciclo neoliberal no Brasil que havia sustado 
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passageiramente pela queda de Collor e pela falta de apoio político para que o governo 

Itamar continuasse a abertura comercial e as privatizações.” (SECCO, 2011, p. 176).  

Fernando Henrique Cardoso teve grande apoio dos meios de comunicação de 

massa durante sua campanha; no governo retomou as privatizações e a abertura 

comercial a outros países; no centro de sua política social estava o Conselho da 

Comunidade Solidária, (...)  “onde a representação da sociedade civil se dava através de 

convites a indivíduos com alta ‘visibilidade’ na sociedade” (DAGNINO, 2004, p. 102). 

 Logo no início da gestão de FHC ocorreu a principal greve da segunda metade 

dos anos 90, a greve dos petroleiros que, entre outras pautas, defendia a manutenção do 

monopólio estatal  do petróleo. O presidente considerou a greve como um ato “político” 

e a reprimiu enviando tanques do Exército. A atitude militar do governo demonstrava 

que o tratamento dado aos sindicatos seria desfavorável, contribuindo para alterar a 

qualidade das greves “de ofensivas (em busca de novos direitos), elas se tornaram 

defensivas (pela manutenção de direitos)” e sua quantidade “a média mensal de greves 

caiu de 111, em 1996, para 46 em 1999.” (SECCO, 2011, p. 178). “A derrota da greve 

dos petroleiros em 1994-1995 mostrava que aquele decênio, embora marcado 

internamente por um grande movimento de massas que derrubara o presidente da 

República, não era de avanço, mas de retrocesso social. No plano internacional, a onda 

neoliberal dominava.” (SECCO, 2011, p. 177)     

Após 1994 o PT acelera seu processo de profissionalização e burocratização, o 

que contribuiu com o recuo de sua militância que foi um dos grandes diferenciais do 

partido em relação a outras legendas. Outro fator, que somado às alterações no PT, 

contribui para o declínio da militância são as transformações sociais e políticas. Secco 

(2011) identifica alterações no cotidiano social que atingem justamente as fontes 

formadoras do PT e as matrizes discursivas dos movimentos sociais dos anos 70 e 80. 

“Igrejas evangélicas cresceram, a Renovação Carismática Católica inseriu novos 

elementos litúrgicos mesmo nas CEBs e uma certa “Teologia da Prosperidade”, 

sancionou o desejo de ascensão social e o individualismo em contraposição a formas 

comunitárias que animaram o PT e o MST nas suas origens.” (SECCO, 2011, p. 179). 

A violenta repressão às greves que causaram sua diminuição, a alteração na 

organização sindical que causou o afastamento entre sindicato e representados, o 

esvaziamento das ruas e a diminuição de seu uso como espaço de manifestações 

afetaram a militância do PT e inviabilizaram o crescimento de ações combativas dos 

movimentos sociais. O campo do trabalho também se modificou, (...) “entre 1981 e 
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1990 desapareceram 43% dos empregos industriais; entre 1990 e 1997 desapareceram 

outros 39,7% dos postos que sobraram”, a crise da economia capitalista brasileira se 

aprofundava, [...] “o comércio exterior brasileiro decresceu de 1,5% do mundo (1980) 

para menos de 0,9% em meados dos anos 90” (SECCO, 2011, p. 180), o desmonte dos 

serviços de saúde e educação públicas avançava.  

 

O comparecimento da militância à rua foi substituído pelos cabos eleitorais 
profissionalizados e os grandes comícios de primeiro de maio trocados por 
shows com prêmios para o público (automóveis e casa). Foi nítida a diminuição 
deste espaço da política.  

A primeira reação do PT foi contratar pessoas até para fazer suas campanhas de 
rua. Era a terceirização da militância em clara consonância com aquilo que as 
empresas faziam para contornar o controle dos sindicatos sobre os operários de 
uma dada categoria profissional. (SECCO, 2011, p. 182)    

 
 

O PT deixa de ser um partido onde predominava a militância e passa a ser um 

partido predominado pela burocracia, acompanhando as modificações estruturais do 

país. “Assim, o encolhimento das responsabilidades sociais do Estado encontra sua 

contrapartida no encolhimento do espaço da política e da democracia. Ambas devem ser 

limitadas ao mínimo indispensável.” (DAGNINO, 2004, p. 109). 

 O que fica evidente nesse processo é o caráter político do encolhimento do 

Estado, sua formalização é seletiva, ficam de fora exatamente os movimentos cujo os 

processos e temas possam ameaçar o avanço do projeto neoliberal. Podemos considerar 

que com a abertura política os anos noventa apresenta um novo “termo de conduta” que 

influencia e define o modo de atuação de novos sujeitos sociais. Sem uma atitude 

escancaradamente violenta e totalitária, o governo brasileiro democrático exclui 

legalmente (através de atos de repressão aparados pela legislação) os movimentos 

populares de ações ofensivas aos rumos da “nova” sociedade, sendo tolerado os 

movimentos que atuam na defensiva dos direitos e incentivado os movimentos que 

contribuem com o ideário neoliberal.     

 

b. Consciência de classe X consciência individual. 

 

Nos anos noventa, consciência de classe passa a se contrapor à consciência 

individual. Apesar de ainda existirem movimentos sociais combativos como o MST e a 

Central dos Movimentos Populares, e a CUT ainda significar uma força proletária, o 
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quadro geral apresenta duas tendências para a realidade dos movimentos sociais; a 

primeira é de assumirem uma feição mais institucionalizada e burocrática, alterando 

suas reivindicações e formas de luta; e a segunda é o processo de 

marginalização/criminalização o que dificulta e/ou impede a ação dos movimentos.    

Nesse período o Movimento de Vídeo Popular se encontrava enfraquecido, 

“talvez as expectativas individuais não tivessem sido cumpridas e muita gente já estava 

se afastando daqueles projetos coletivos” (SANTORO, 2001, p. 4), a ABVP não 

apresentava o mesmo vínculo com os movimentos populares o que resultou em uma 

outra concepção de vídeo popular que assumia uma discussão circunscrita a temas 

dissociados da estrutura política  e econômica, o que pode ser entendido como reflexo 

da institucionalização de alguns movimentos e a criminalização dos mais combativos, 

processo que  traz novos questionamentos sobre o ponto de vista político das produções. 

 
Inúmeros vídeos foram realizados nos últimos anos trabalhando questões como 
meninos de rua, favelas, travestis e prostitutas, entre outras. Essas produções 
não tinham qualquer vinculação com o movimento social ou preocupação com 
um trabalho de base, de mobilização de comunidades. [...] até que ponto essas 
iniciativas que dizem falar pelo popular não concretizam um projeto de 
hegemonia pequeno-burguesa diante das classes com níveis de renda e de 
participação no poder político inferiores ao dela (pequena burguesia)? 
(PEREIRA, 1995, p. 82) 
 
 

O foco da ABVP passa a ser a luta pela inclusão nos meios de comunicação de 

massa, nos anos noventa é crescente o número de artigos publicados no boletim Vídeo 

Popular sobre a necessidade do envolvimento da associação nos debates para a 

aprovação da LID – Lei da Informação Democrática, que visava legalizar e viabilizar o 

espaço para televisões comunitárias. As ações da ABVP passam a se desenvolver de 

forma desarticulada com outras lutas populares, diminuindo as ações e objetivos em 

comum e enfraquecendo o alinhamento político encontrado no início dos anos oitenta.   

É possível estabelecer um paralelo entre as alterações dos pressupostos e 

concepções que nortearam a realização dos vídeos com a alteração das nomenclaturas 

do boletim da associação e do próprio nome da associação. Sua inauguração foi 

marcada com a realização de uma festa no dia em 21 de março de 1985, no Sindicato 

dos Jornalistas do Estado de São Paulo. O convite de divulgação do evento, que se 

chamou “Delírios Lúcidos”, anunciava o show da banda Disciplina e a exibição de 
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vídeos. A divulgação anunciava a criação da Associação Brasileira de Vídeo Militante, 

provavelmente em referência a mostra censurada no ano anterior. 

O primeiro boletim do movimento de vídeo popular teve o título de Vídeo Clat 

(Vídeo da Classe Trabalhadora), a edição é de agosto de 1984 e antecede a criação da 

Associação. O título é uma alusão ao nome do coletivo que se formou para produzir o 

vídeo sobre a CONCLAT – Congresso da Classe Trabalhadora, que se denominou 

Videoclat. O subtítulo do boletim era “vídeo nos movimentos populares”. No segundo 

boletim, de novembro de 1984, além da mudança de nome do boletima para Vídeo 

Popular, nome que permaneceu até a última edição de número 30, também se alterou o 

subtítulo para “vídeo no movimento”, passando para o singular a referência ao 

movimento. A mudança de nome foi assunto da capa do boletim: 

 
O boletim passa a ser cada vez mais organizado e produzido pelos próprios 
participantes do movimento em vídeo popular em nosso país. Assim, na busca 
constante de manter-se acima de quaisquer diferenças políticas entre os grupos 
participantes, decidiu-se eliminar o termo “CLAT” do título do boletim, uma 
vez que para muitos ocorria uma identificação com determinados setores do 
movimento sindical brasileiro e latino-americano. (VÍDEO POPULAR, n.02, 
1984, p.1) 
 

 As alterações da nomenclatura acompanham as dificuldades e transformações 

políticas das décadas de oitenta e noventa. O primeiro nome se refere a produção ligada 

a uma classe social, a trabalhadora; em seguida a opção é por nomear a produção como 

militante, o vídeo identificado a uma conduta de luta; durante o maior período da 

década de oitenta o nome da associação deixava claro o interlocutor dos vídeos, os 

movimentos populares; nos anos noventa o nome ABVP restringiu a característica dos 

vídeos ao tipo de produção realizada, uma opção de nomenclatura mais difusa e com 

menor potência política.    

 O movimento de vídeo popular se desenvolveu priorizando a ampliação do 

espaço audiovisual (processo que foi permeado pela abertura democrática do Brasil), 

pela exploração das possibilidades tecnológicas em relação a produção e exibição, e 

pela oposição entre vídeo e televisão. Nos onze anos de existência da ABVP (1984-

1995) o foco do movimento de vídeo popular se deslocou da busca por aprofundar a 

relação de interlocução com os movimentos populares e de agir de maneira ofensiva 

frente aos meios oficiais de comunicação para assumir a luta pela inclusão nos meios de 

comunicação de massa. A perspectiva de inserção na mídia, ao mesmo tempo que 
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significou a maior ambição do movimento na luta pela ampliação do acesso aos meios 

de comunicação, significou alterações relevantes quanto a postura política da ABVP e a 

estética dos vídeos realizados. 

 A análise do conjunto dos vídeos existentes no acervo da ABVP realizada nessa 

pesquisa evidencia um claro deslocamento daquilo que é configurado como movimento 

social. A ascensão e o refluxo do vídeo popular no Brasil correspondem também à 

ascensão e ao refluxo de uma determinada aposta na história. Na década de oitenta os 

movimentos sociais compartilharam a motivação de que através de ações coletivas, da 

participação popular, era possível mudar efetivamente a sociedade brasileira, e os 

produtores de vídeo popular agiam no sentido de fortalecer esse processo, contribuindo 

para ampliar a “voz” dos movimentos. Os vídeos correspondem a concepções de 

militância política que vão se transformando de modo correlato às mudanças políticas, 

econômicas e sociais do país. Em outras palavras, as mudanças ocorridas nos vídeos 

populares testemunham um período de transição na história dos movimentos sociais no 

Brasil. Pressionado pelas transformações nas concepções e práticas de militância 

política, o vídeo popular, simultaneamente, deu visibilidade e interagiu na concepção 

destas transformações. 

 Se nos vídeos mais antigos, acompanhando um momento de ascensão do 

movimento sindical no país, há uma nítida primazia das lutas dos setores organizados 

do proletariado, bem como a intenção de estimular os trabalhadores do campo e da 

cidade a se organizarem e agirem coletivamente assumindo uma ação ofensiva ao modo 

de organização da sociedade, nos anos noventa essa tendência se tornou francamente 

minoritária no conjunto dos vídeos produzidos.  

 É possível constatar nos vídeos do acervo da ABVP três temas transversais 

presentes nas narrativas, nos processos de trabalho e nos modo de circulação. Os temas, 

que são tratados com diferentes níveis de enfoque, são: o cotidiano, a identidade cultural 

das classes populares e a democratização dos meios de comunicação.  Nos quatro vídeos 

analisados nessa pesquisa,  A luta do Povo, Batalha em Guararapes I, Independência 

ou... e Olha! Isso pode dar bolo..., os temas são abordados e o sentido dado a eles se 

modifica em cada vídeo, acompanhando uma tendência geral dos vídeos da Associação 

Brasileira de Vídeo Popular conforme o passar dos anos. Nos dois primeiros vídeos, a 

reflexão sobre os temas assume o ponto de vista da crítica à sociedade de classes, sendo 

o objetivo a transformação da organização da sociedade; era possível um objetivo 

comum, uma estratégia unificada de alteração do sistema político e econômico. 
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Independência ou... é uma transição para o tratamento desses temas nos anos noventa, 

no vídeo da TV VIVA o ponto de vista é da classe trabalhadora, mas não se aponta para 

uma reflexão para a transformação da sociedade.  No decorrer dos anos noventa o 

conceito de classe tornou-se dificilmente operativo, no lugar de consciência de classe ou 

consciência revolucionária aparece como lugar privilegiado a consciência individual, no 

lugar dos sujeitos que lutam pela transformação da sociedade entram em cena outras 

figuras como o sujeito consumidor e o sujeito cidadão; enfoque do vídeo Olha! Isso 

pode dar bolo... Estes novos indivíduos lutam por causas mais imediatas e palpáveis, 

que não podem aguardar a transformação das estruturas sociais, nem necessariamente 

remetem a ela.  

 Como observa Oliveira (2001) o deslocamento do enfoque e da consciência de 

classe é a afirmação de um posicionamento político. 

 
É sintomático que, apesar do término do regime militar, a tendência dos vídeos 
não foi a radicalização da discussão política, nem mesmo o desenvolvimento de 
reflexões mais profundas das relações entre as práticas de comunicação e de 
educação popular e a formulação de um projeto político para a sociedade. Ao 
contrário, o que se verificou foi o repúdio e a estigmatização de tais enfoques, 
que foram estigmatizados como aquilo que era “velho”, que deveria ser 
superado. Através da crítica ao vídeo panfletário e chato, e da apologia ao 
“novo”, também se desqualificava um determinado projeto político. 
(OLIVEIRA, 2001, p. 388) 

 
 

 O refluxo dos movimentos sociais no Brasil ocorrido na década de noventa é 

indissociável do conjunto de transformações da realidade brasileira, e de ao menos três 

aspectos gerais do ponto de vista internacional: a queda do muro de Berlim, sinalizando 

o fim do socialismo real e uma crise das ideologias; a globalização, implicando uma 

nova exigência de produtividade e competitividade; e a política neoliberal, que 

acarretou no desmanche de políticas sociais, implicando no agravamento do 

desemprego, na perda (falência) de canais de interlocução (espaço de reflexão, de 

resistência e de representatividade) e na cooptação dos trabalhadores sociais pelos 

novos imperativos (atrativos) do mercado.  

Em 1995, pela dificuldade financeira e pelos debates políticos internos, a ABVP 

fecha na cidade de São Paulo sua última sede. O grande refluxo da experiência comum 

construída pelos movimentos populares refletiu na organização social da sociedade e 

diretamente na história da ABVP, levando-a ao seu fim.  
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Falta-nos uma experiência genuinamente comum, a não ser em certos 
momentos de crise, raros e perigosos. O que estamos pagando por essa falta, em 
todos os tipos de moeda, não é agora suficientemente evidente. Precisamos de 
uma cultura comum, não em atenção a uma abstração, mas porque não 
sobreviveremos sem ela. (WILLIANS, 2011, p.341)   

 

Em 1997 a sede de São Paulo foi reaberta com a finalidade de locação de fitas, 

com uma única pessoa responsável pelo espaço. A ABVP para de incorporar novos 

títulos ao seu acervo e deixa de estabelecer relação com realizadores e movimentos 

populares.  
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Conclusão 

A título de conclusão apresento quatro apontamentos para uma reflexão sobre a 

produção do vídeo popular no Brasil nas décadas de oitenta e noventa.  

 

Apontamento I - A ideia do popular.  

Pela diversidade de grupos e realizadores que produziram vídeo e atuaram junto 

a movimentos populares reunidos na ABVP e pelas transformações dos temas e modo 

de ação dos movimentos sociais, o movimento de vídeo popular não construiu uma 

definição única sobre o conceito de vídeo popular. Existia uma dicotomia entre duas 

ideias: a primeira considerava  vídeo popular aquele produzido pelos próprios grupos e 

entidades populares com equipamentos e equipes próprias; a segunda incluía no 

conceito de vídeo popular os trabalhos com temas de interesse social criados por 

realizadores ou grupos de produção, que trabalhavam “de forma independente ou eram 

contratados para trabalhos específicos por organizações sociais como sindicatos, 

associações civis, partidos políticos, entre outros” (SANTORO, 2010, p. 49).  

Os vídeos produzidos sob a ótica e a partir dos interesses dos movimentos 

populares sem a participação efetiva de integrantes dos movimentos na produção, foram 

em algumas ocasiões caracterizados como vídeo alternativo e não como vídeo popular, 

como se pode verificar na tese de Cássia Pereira. 

 
(...) entendo por vídeo popular aquelas produções realizadas com a efetiva 
participação das classes populares em todo o processo de comunicação. Assim, 
essas produções aproximam-se da forma de simbolizar o mundo desses grupos e 
constituem-se numa opção a mais no diálogo com o outro. Vale lembrar que seu 
olhar sobre a realidade é multideterminado, construído por interferências 
diversas, que vão desde a etnicidade, do território de origem dos indivíduos, 
como do contato com os meios massivos e do aprendizado que passam para 
dominar a técnica do vídeo. O problema é que poucas iniciativas, tanto no vídeo 
popular como na comunicação popular, conseguiram criar efetivas 
metodologias de participação das comunidades, e reproduziram as estruturas 
hierarquizadas dos grandes meios de comunicação. (PEREIRA, 1995, p. 86).  
 

    
Considerando o baixo custo dos equipamentos, a sua facilidade de utilização e o 

caráter imediato do registro, o vídeo popular em alguns casos era concebido como um 

exercício de “reconhecimento de si e de seus próximos” (CARVALHO, J., 1995, p. 56), 

assumindo um caráter pedagógico no sentido de ao vivenciar o processo de produção se 

potencializava nos integrantes dos movimentos sociais a leitura crítica dos meios de 
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comunicação de massa e contribuiria para uma reflexão aprofundada das ações.   (...) o 

vídeo popular será definido como instrumento da educação popular quando o espectador 

passa a ser também o sujeito da ação, sendo função do vídeo se constituir instrumento 

para reflexão da própria ação e sua realização se constituindo, por si só, um processo 

educativo em si mesmo. (CARVALHO, J., 1995, p. 51).  
 A criação e desenvolvimento da ABVP concentroram as diversas experiências 

circunscritas pelo conceito de vídeo popular. A Associação assumiu o debate dessa 

divergência conceitual e, sem a intenção de resolvê-la, deu visibilidade nacional aos 

vídeos produzidos. Analisando essa diversidade Henrique Oliveira faz uma definição 

mais ampla do vídeo popular: 

 
Embora pareça tautológico, pode-se considerar vídeo popular todos os vídeos 
que foram produzidos e exibidos no âmbito do movimento de vídeo popular. 
Isto implica dizer que o vídeo popular caracteriza-se pelo fato de sua produção e 
veiculação estar inserida no circuito de relações, de práticas e de concepções 
que caracterizaram o movimento de vídeo popular. (OLIVEIRA, 2001b, p. 51) 

 
   

 As características dos vídeos do acervo da ABVP refletem a realidade 

multifacetada do contexto de produção desses trabalhos que foram mais um componente 

de luta dos movimentos populares independente do processo de sua produção e de sua 

linguagem. A definição de Luiz Santoro de vídeo popular inclui as diversas práticas e 

indica a diversidade de vínculos que os grupos produtores mantinham como os 

movimentos populares. 

 
- a produção de programas de vídeo por grupos ligados diretamente a movimentos 

populares, como por exemplo os sindicatos e associações de moradores e movimento 
dos Sem Terra; 

- a produção de programas de vídeo por instituições ligadas aos movimentos populares 
para a assessoria e colaboração regular, como grupos da Igreja, a FASE, o IBASE, 
centros de defesa dos direitos humanos, entre outros; 

- a produção de programas de vídeo por grupos independentes dos movimentos 
populares, que por iniciativa própria elaboram-nos sob a ótica e a partir dos interesses e 
necessidades desses movimentos, que são por fim seu público mais importante; 

- o processo de produção de programas de vídeo, com a participação direta de grupos 
populares em sua concepção, elaboração e distribuição, inclusive apropriando-se dos 
equipamentos de vídeo; 
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- o processo de exibição de programas de interesse dos movimentos populares, 
produzidos em vídeo ou utilizando-o como suporte, a nível grupal, para a informação, 
animação, conscientização e mobilização. (SANTORO, 1989, p. 61) 

 

 O debate em torno da definição do conceito do vídeo popular se concentrou mais 

na questão da escolha dos temas dos vídeos e do tipo de vínculo do grupo realizador 

com os movimentos populares e com a classe trabalhadora do que a uma abordagem da 

prática de criação do vídeo popular em relação com a sua forma.  

 Nas edições do boletim Vídeo Popular são poucos os textos que propõem uma 

discussão formal. No segundo número do boletim, de 1984, foi publicado um texto 

intitulado “Linguagem no vídeo. Linguagem do vídeo”, que inicia a discussão a partir 

do entendimento que o vídeo popular deve ser pensado pelo princípio de oposição de 

classe para se caracterizar sua linguagem. 

 

Além disso, tais princípios revelam a distinção da linguagem do vídeo no 
movimento popular, inscrevendo-o numa prática social anti-bancária e anti-
colonizadora. Aliás, as práticas culturais definem-se por oposição de classe, de 
linguagem, de objetivos. E o vídeo comprometido não pretende ser um conjunto 
elegante de significantes, mas sim tornar-se gesto cultural, braço e voz de 
segmentos enormes da nossa América secularmente sem voz e de gestos 
reprimidos pela truculência ou sutileza dos conhecidos regimes. (VÍDEO 
POPULAR, n.02, 1984, p.03) 

 
 

 Na sétima edição do boletim, Luiz Fernando Santoro, então membro da direção 

da associação, publica um artigo chamado “Vídeo Popular – problemas com a forma”. 

O autor identifica que o aumento da quantidade de produções não resulta no aumento da 

qualidade e diversidade da linguagem dos vídeos; sem apontar quais são os elementos 

da linguagem do vídeo popular afirma que estão se repetindo. Santoro não faz uma 

proposição objetiva sobre a linguagem do vídeo popular, propõe um processo de 

capacitação para os realizadores ampliarem sua formação em relação ao repertório, a 

metodologia de produção e a formação operacional e teórica. Acredita ser essa uma das 

funções da associação pela busca da realização de vídeo que atrelem pesquisa de 

linguagem com princípios políticos.   

   
Nesse sentido, acreditamos ser possível desenvolver uma atividade dentro da 
ABVMP, que possa estimular e capacitar os grupos populares, que se 
preocupam em usar o vídeo em suas lutas, de modo a realizar trabalhos que 
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busquem a experimentação dentro dos princípios estabelecidos politicamente 
pelos movimentos nos quais se inserem. (VÍDEO POPULAR, n.07, 1987, p.02)  

 
 

 Apesar da preocupação com a forma do vídeo popular nos dois textos citados, 

não existe nas edições do boletim artigos de analise dos vídeos populares, ou de filmes 

de outra ordem, e artigos com reflexões formais. No texto “Girando as cabeças”, Ary 

Filler (membro da diretoria da ABVMP) é taxativo em afirmar que no boletim da 

associação o debate formal “nunca existiu” e paradoxalmente na Folha Ilustrada, jornal 

na época visto como “inimigo”, esse debate era constante. Para o autor a elaboração 

desse debate era necessária como uma prática sadia.  

 

a prática sadia de realizar um confronte estético e político, uma polêmica 
através da troca de opiniões e ideias, ou de ensaio, que teorizem sobre aspectos 
ligados direta ou indiretamente a alguma questão, que em nosso caso, é área 
especifica do vídeo no movimento popular. Porque além do mais, se ninguém 
de nós escrever sobre o que está fazendo e pensando em nosso campo de 
atuação, ninguém mais o fará! (VÍDEO POPULAR, n. 08, 1987, p.2)  

 
Em seguida Filler (1987) convida os associados a contribuírem com o debate 

sobre a linguagem do vídeo popular: “Aguardo com ansiedade artigos e textos que 

iniciem esta reflexão, para uma troca de ideias que estimule todos a pensarem mais” 

(VÍDEO POPULAR, n. 08, 1987, p.2).  

Numa análise preliminar das edições do boletim Vídeo Popular posteriores ao 

convite de Filler, verifica-se que o enfoque dado à discussão sobre a linguagem do 

vídeo popular continuou ocupando espaço reduzido na publicação da associação. Nos 

anos noventa foram publicados os textos de Daniel Brazil, citados nessa pesquisa, cuja 

proposição feita ao vídeo popular era de aproximação formal com a televisão. Em 1989, 

ano que marca o início do refluxo dos movimentos sociais e, consequentemente das 

ações da ABVP, o boletim de número 10 publica a transcrição da fala do cineasta 

Geraldo Sarno realizada em um encontro com realizadores de vídeo popular organizado 

pela ABVP. Na fala do cineasta são feitas proposições e questionamentos sobre a 

linguagem do vídeo popular que, acredito, ter um potencial de síntese do debate 

superficial sobre a linguagem do vídeo realizado até então pelo movimento de vídeo 

popular.  
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Nós estamos construindo uma linguagem que tenha uma comunicação com o 
público. Mas que linguagem e que comunicação são essas que nós buscamos? 
Temos que procurar uma linguagem que tenha como objetivo final a crítica, o 
diálogo com o espectador, sua libertação. Que ajude na formação de modelos de 
pensamento crítico – esse deveria ser o objetivo final de todo o processo de 
comunicação. Mas a construção de uma linguagem assentada na crítica não é 
um projeto fácil. (VÍDEO POPULAR, n.10, 1989, p.06)     

 
 

 Geraldo Sarno localiza os dois polos do debate da ABVP, que são: a potência de 

comunicação dos vídeos e a potência crítica. Nesse sentido passo agora a encaminhar a 

conclusão dessa pesquisa com o objetivo de contribuir com a reflexão das 

possibilidades do vídeo popular a partir da relação entre forma e pressupostos políticos 

que envolvem esse tipo de produção.   

 Um primeiro aspecto relevante para a “construção de uma linguagem assentada 

na crítica”, como diz Sarno, é a possibilidade dos produtores de vídeo aderirem ou 

colaborarem com um movimento ampliado de superação da sociedade burguesa, uma 

vez que, historicamente, a classe trabalhadora e os movimentos socialistas e anarquistas 

desenvolveram e desenvolvem uma cultura crítica que identifica a burguesia como 

agente organizadora do capitalismo, sendo a fonte específica da redução de todos os 

valores humanos ao valor do dinheiro e do comércio. Essa identificação de classe pode 

ter duas variações; a primeira é a identificação sem reconhecimento de classe, onde 

produtores e trabalhadores, na prática são explorados e oprimidos, cada qual dentro do 

seu grupo. A segunda variação é a identificação com reconhecimento de classe, onde os 

produtores se entendem como trabalhadores e se comprometem dentro e fora de sua 

arte, com as causas mais gerais do povo e dos trabalhadores. (WILLIAMS, 2011). A 

relação dos realizadores de vídeo da ABVP transita entre essas duas variações de 

identificação de classe, sendo que temos indícios para entender que na década de oitenta 

a segunda variação é predominante e na década de noventa a primeira variação se 

destaca.     

 Com a definição da identidade dos realizadores de vídeo popular com a classe 

trabalhadora, retomo o debate sobre o conceito do vídeo popular a partir da reflexão de 

Stuart Hall sobre o termo popular do conceito de cultura popular. O estudo de Hall 

trabalha com três definições de popular no sentido de entender seu potencial crítico 

dentro do desenvolvimento do capitalismo no século XX. Embora não seja a 

nomenclatura utilizada pelo intelectual nigeriano, é possível nomear as definições de 

popular da seguinte maneira: comercial, descritivo-antropológica e dialético-histórica. 
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Hall é contrário às duas primeiras definições e afirma o caráter positivo da terceira. A 

reflexão e cotejo dessas três definições contribuem para situar o vídeo popular na 

perspectiva de cultura popular como cultura da classe trabalhadora com condições 

operativas de crítica.  

  No período histórico de atuação da ABVP existia na sociedade brasileira 

diversas formas de exclusão: social, política, étnica, gênero, opção sexual e 

principalmente econômica; mas poucos brasileiros eram excluídos do contato com a 

linguagem audiovisual; essa inclusão nos meios de comunicação do ponto de vista de 

espectador ocorre devido ao crescimento do alcance da televisão no início dos anos 

oitenta. A partir da definição comercial do termo popular, que elege algo como popular 

“porque as massas o escutam, compram, leem, consomem e parecem apreciá-lo 

imensamente” (HALL, 2009, p.237), a linguagem do audiovisual (que incluiu o cinema, 

tevê e vídeo) se constitui como a expressão cultural mais popular do Brasil.   

 A definição descritivo-antropológica do termo popular, que diz respeito a 

expressões tradicionais ligadas “a todas essas coisas que o povo faz ou fez” (HALL, 

2009, p.239), pouco contribui, segundo o autor, porque “na verdade é baseada em um 

inventário que se expande infinitamente” (HALL, 2009, p.240); o audiovisual no Brasil 

não tem tanta representação cultural quanto a música, a dança e as artes cênicas (música 

caipira, cavalo marinho, teatro de mamulengo). Levando em consideração essas duas 

definições do termo popular do conceito de cultura popular, a comercial e a descritivo-

antropológica, o vídeo ocupa polos extremos. 

Para avançar nessa discussão e chegar à terceira definição do termo popular 

trabalhada por Hall e que utilizamos para o debate aqui proposto, vale estabelecer uma 

relação entre a linguagem dos primeiros filmes com as bases que constituem o estilo de 

narrativa cinematográfica adotado pela indústria cultural no contexto internacional, 

estilo chamado por Ismail Xavier (1977) de narrativa clássica10, que consolidou o 

cinema como um espetáculo gerador de lucro, sendo – no campo das expressões 

artísticas – um expoente das formas capitalistas de desenvolvimento econômico do 

início do século XX.  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Existem outras denominações como narrativo-dramático ou grau zero da escritura cinematográfica.  



	   99	  

Apontamento II – narrativa clássica, aparência do real e identidade de classe. 

As bases da narrativa clássica no cinema e sua consolidação de produção em 

escala industrial ocorrem na década de 20 do século XX, mas o período que a antecede 

é referente à invenção do cinema, momento essencial para compreender de forma clara 

que “a linguagem do cinema não tem nada de natural nem de eterna, ela tem uma 

história e é produzida pela história” (BURCH, 1987, p.16). Para tanto é necessário 

realizar uma breve passagem pelo contexto dos primeiros filmes, que surgiram no final 

do século XIX e foram difundidos em espaços de diversão popular como circos, 

quermesses, museu de cera e de aberrações. 

 

Mas foi nas casas de variedades (que, para efeito de simplificação, vamos 
chamar genericamente de vaudevilles11), em pleno apogeu na virada do século, 
que o cinema floresceu com maior vigor. Eram locais bastante populares e 
também um tanto mal-afamados por causa da atmosfera plebeia e do “baixo 
nível” dos espetáculos burlescos ali encenados. (MACHADO, 1997, p.78)  
 

 
Os primeiros filmes eram constituídos de apenas um plano de imagem (o termo 

plano é aqui utilizado em relação ao processo que compreende o início e o fim da 

gravação em uma única extensão de imagem) com a câmera posicionada, na maioria dos 

casos, em relação frontal à cena, reproduzindo o ângulo de visão do espectador sentado 

no centro da plateia do teatro. Posteriormente, nos filmes que articulavam mais de um 

plano, as cenas eram filmadas em plano geral com simultaneidade de acontecimentos e, 

em muitos filmes, os atores e atrizes se dirigiam diretamente ao espectador, quebrando o 

recurso realista do uso da quarta parede. Os filmes apresentavam gags, aberrações, 

paisagens, quadros vivos, situações burlescas, perseguições, lutas, ilustrações da paixão 

de Cristo, etc. 

 
Os primeiros filmes estavam pouco preocupados em apresentar um enredo ou 
desenvolver ideias. O objetivo era exibir a própria máquina do cinema, mostrar 
a novidade de suas imagens, sua inédita capacidade de reproduzir o movimento 
das coisas e ao mesmo tempo enganar os olhos. Surpreender o espectador, 
chocando-o tanto pelo realismo das imagens como pelas súbitas desaparições e 
transformações que só o cinema permite [...] (esses filmes) tinham caráter de 
diversão popular e não eram vistos como espetáculos sofisticados, nem 
encarados como formas narrativas que devessem seguir o modelo de artes 
nobres como o teatro ou a literatura. (COSTA, 2007, p.18-19) 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Na França os locais de exibição de filmes eram os café-concerto e na Inglaterra music-hall, o termo vaudeville é referente as casas 
de shows populares dos Estados Unidos que também eram chamados de smoking concerts. 
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Os primeiros filmes, muitas vezes, são classificados pejorativamente como 

“teatro filmado”, expressão um tanto imprecisa porque trata o teatro como algo único, 

mas que pode ganhar em justeza se considerarmos que eles tinham relação estreita com 

o teatro popular (teatro de revista, teatro de feira, teatro de atrações) e não com o teatro 

que atraía espectadores da elite das cidades, “o cinema ignorava e superava a 

organização teatral elitista e todas as barreiras culturais que a educação seletiva tinha 

erigido em volta da alta erudição”(WILLIANS, 2011, p.108). Esses filmes geraram um 

impacto moral na sociedade de classes. 

 

Sinto não ter a força nem os meios para empreender aqui o estudo de que seria 
merecedor o extraordinário simbolismo que aflora com tanta insolência nas 
fantasias, nos filmes de trucagens e nos estranhos burlescos anteriores a 1906, 
que frequentemente nos parecem mais angustiantes do que divertidos. Seria 
preciso repertoriar os temas eróticos e escatológicos que atravessam quase todos 
os filmes, implícita ou explicitamente, analisar as estruturas regressivas e 
histérico-agressivas que os constituem, definir o infantilismo de que estão 
impregnados num sentido clínico. Sem dúvida, poder-se-ia compreender então, 
a que ponto um espectador bem nascido deveria se sentir incomodado diante 
dessa explicitação de tudo aquilo que, no começo do século, o decoro burguês 
reprimia. E como, ao contrário, podiam se sentir a vontade aquelas camadas 
populares que ainda guardavam vivas suas tradições rabelaisianas e que jamais 
aspiraram à honorabilidade puritana segundo, por exemplo, o modelo inglês. 
(BURCH, 1990, p.64 apud MACHADO, 1997, p.82)   

 
 

O público dos primeiros filmes era o mesmo público do teatro popular, a classe 

operária das grandes cidades industrializadas. O cinema em seu início tinha duas 

características importantes de se destacar: a primeira de ser uma atividade identificada 

com os costumes de diversão popular e a segunda por representar um marco do mundo 

moderno, “baseado na ciência e tecnologia, fundamentalmente aberto e móvel e, desse 

modo, não apenas popular, mas também dinâmico. Talvez mesmo uma mídia 

revolucionária” (WILLIANS, 2011, p.108). A identificação que a nova linguagem tinha 

com a classe trabalhadora, com artistas populares (mágicos, dançarinas, domadores de 

animais, palhaços, etc), trabalhadores informais, com os pobres das cidades e com os 

movimentos trabalhistas e socialistas que ganhavam força na mesma época, fez com que 

o cinema fosse controlado pelo Estado e pela Igreja, do mesmo modo que anteriormente 

ocorreu com o teatro e com a imprensa e modernamente ocorreu com o rádio e a 
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televisão. Nesse contexto - público com baixo poder econômico e restrições legais e 

morais - a atividade cinematográfica não tinha possibilidade de estruturar-se como uma 

atividade economicamente rentável.    

A capilaridade do cinema no cotidiano popular, que para muitos entusiastas 

parecia ser um meio de expressão do povo, despertou a atenção de segmentos da 

burguesia industrial da época que também estavam interessados no “popular”. 

 
(...) os empresários comerciais, os capitalistas do novo estilo, em uma linha 
contínua daqueles dias até hoje, viram sua própria versão das possibilidades das 
novas tecnologias e do novo público, ambos em formação nesse vasto processo. 
Os novos empresários, buscando ampliar as fronteiras de nossas próprias 
tecnologias (como ainda hoje o fazem), engajavam-se na luta contra as 
restrições da lei, lutando e realizando manobras para o que hoje chamamos 
desregulamentação. (WILLIANS, 2011, p.111)  

 
   

Os representantes do sistema capitalista, que se renovava, começam, no início do 

século XX, a investir recursos para desenvolver e explorar esse meio de expressão e 

comunicação genuinamente popular.  Apesar de o cinema ter como local de exibição 

uma diversidade de locais de diversão popular, ele tinha uma característica técnica 

diferente das demais atrações que circulavam nos mesmos espaços: a sua capacidade de 

reprodutibilidade técnica ilimitada. Com isso era possível realizar uma distribuição 

relativamente rápida do mesmo material para além de fronteiras nacionais.   

 
Não é de se surpreender, localizando essas vantagens tanto no período anterior 
quanto no mais recente da história industrial, encontrar uma simetria entre essa 
nova forma popular e formas tipicamente capitalistas de desenvolvimento 
econômico. Tampouco é surpreendente, dado o fator básico da produção 
centralizada e da rápida distribuição em larga escala – tão diferentes de muitas 
tecnologias culturais anteriores – perceber o desenvolvimento de formas 
relativamente monopolistas de organização econômica em uma nova fase 
significativa do capitalismo, movendo-se da propriedade da mídia para a escala 
transnacional. (WILLIANS, 2011, p.113) 

 

Tendo os empresários encontrado no cinema as características técnicas 

adequadas para produzir um novo produto global, era preciso agora atrair a plateia 

burguesa, era preciso inverter os valores estéticos e morais do cinema.   
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Ganhar um público mais sério e mais sofisticado: Como conseguir isso? Estava 
claro que o cinema deveria começar a perder a inocência, a sua gratuidade, a sua 
libertinagem e encaixar-se na linha de evolução das artes “elevadas”, tal como a 
entendia os homens de cinema da época, fossem eles realizadores ou 
comerciantes. [...] 

O que se deve fazer então? O modelo que se apresentou com maior naturalidade 
e ao qual a maioria dos realizadores se agarrou foi aquele dado pelo romance e 
pelo teatro oitocentista O cinema tinha de aprender a contar uma história, armar 
um conflito e pô-lo a desafiar-se em acontecimentos lineares, encarnar esse 
enredo em personagens nitidamente individualizados e dotados de densidade 
psicológica.(MACHADO, 1997, p. 83-84).  

 
 

É neste contexto que o cineasta D.W.Griffith passa a despontar como diretor de 

filmes da produtora norte-americana Biograph, dos Ele é quem melhor realiza a junção 

de procedimentos do discurso cinematográfico com pressupostos da narrativa linear. 

Griffith, de início, se destaca por seus filmes de montagem paralela, onde duas ações 

ocorrem simultaneamente em espaços separados. A montagem intercala as ações, 

criando suspense para o desfecho que, em sua maioria, é de ordem moral. Dentro das 

fábulas morais, Griffith realiza em março de 1909 A Drunkard’s Reformation (A 

regeneração do alcoólatra), onde um pai alcoólatra leva sua filha ao teatro e assiste a 

uma peça que reproduz sua experiência: um marido bêbado bate em sua esposa diante 

da filha. Adaptando a montagem paralela para um mesmo espaço, Griffith passa a 

alternar cenas do palco com expressões do homem da plateia, estabelecendo uma lógica 

de causa-ação e efeito-reação. Ao final da peça o homem se regenera e leva 

tranquilidade ao lar (MACHADO, 1997; XAVIER, 1984). Esse procedimento chamado 

de campo/contracampo se tornará um dos fundamentos do cinema clássico, a encenação 

deixa de ser filmada do ponto de vista frontal e o espectador passa a acompanhar 

internamente as reações dos personagens, vê o que ele olha e enxerga com maior 

proximidade suas reações frente aos fatos, o que propicia a identificação com os 

personagens. Ismail Xavier (1994) em seu estudo sobre o filme de Griffith A Drunkard’s 

Reformation, destaca a relação entre linguagem e contexto social. “Mesmo atentos à 

linguagem, devemos reconhecer que ética puritana e invenção cinematográfica andaram 

juntas e ganhamos em precisão ao verificar como o próprio Griffith explicita os dados 

do jogo no filme.” (XAVIER, 1984, p.19). Arlindo Machado (1997), ao comentar o 

mesmo filme complementa: “o cinema descobre, enfim, a sua produtividade narrativa, 

ao mesmo tempo em que efetiva a sua função moralista e regeneradora dentro da 

sociedade”. (MACHADO, 1997, p.145)    
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 A partir de 1910, Griffith passa a sedimentar os fundamentos do cinema 

narrativo que vai ser dominante na indústria, ou seja, a narrativa clássica. A 

solidificação dessa narrativa é um fato cultural, que tem suas bases na concepção 

política e econômica de seus investidores, com isso não pode ser diretamente 

relacionada à preferência do gosto de público. Griffith foi quem melhor organizou a 

dinâmica dessa linguagem dentre tantos cineastas que também trabalhavam em prol de 

sua criação. No entanto, desde sua consolidação o método clássico já encontrava 

oposição de cineastas russos, como Vertov e Eisenstein, de surrealistas e teóricos 

franceses. 

 Griffith, que tem seu ponto alto no cinema com os longas metragens O 

nascimento de uma nação (1915) e Intolerância (1916), é chamado popularmente de 

“pai do cinema”, talvez por ter sido o diretor central no processo de “salvar” o cinema 

dos recantos proletários e contribuir com a linguagem que fez do cinema um produto 

industrial, economicamente rentável e comparado às “belas artes”, como apontam os 

dois pesquisadores brasileiros, Arlindo Machado e Ismail Xavier.  

 
Aos poucos, Griffith vai se dando conta de que a aparência naturalista do filme 
está fundada numa habilidade de dissimular a descontinuidade e a fragmentação 
geradas pela montagem. Na verdade, só nos anos 20 as regras do raccord com 
continuidade serão plenamente estabelecidas, quando então os cineastas 
(sobretudo em Hollywwod) começarão a ver como “problemas” coisas como a 
quebra do eixo da câmera, a inversão dos movimentos, o corte com quebra da 
continuidade da ação ou da direção dos olhares etc. (MACHADO, 1997, p.146). 

 
 

Xavier, inclusive, reforça a relação desse cinema particular, o cinema clássico, 

com o contexto dos Estados Unidos em que viveu Griffith: 

 
Os Estados Unidos da “era do progresso”, do domínio da natureza, das 
invenções e do festival de novas patentes que enreda o avanço tecnológico e 
vida cotidiana [...] Griffith cresce para mesclar, a seu modo, província e técnica, 
religião e pragmatismo, no momento em que o país das utopias agrárias e das 
comunidades religiosas mergulha decisivamente no capitalismo industrial, 
consagrando a competição como norma, a vivência do tempo como corrida e 
controle. 

É comum o historiador dizer que, neste particular, os norte-americanos tiveram 
uma experiência inaugural na história, o time is money e a obsessão com o uso 
do tempo marcando-se em termos de cinema, induz a apontar esta nova 
experiência como responsável pelo desenvolvimento da montagem acelerada e 
pela presença do “homem de ação”, competitivo, nos filmes – marcas 
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características do cinema que Griffith ajudou a construir. (XAVIER, 1984, p. 
24-25). 
 
 

Peter Szondi ao comentar a dialética de Hegel, destaca a relação forma-

conteúdo, onde “o conteúdo não é nada mais que a conversão da forma em conteúdo, e a 

forma não é nada mais que a conversão do conteúdo em forma” (SZONDI, 2001, p.24). 

Segundo Szondi, trabalhar com a identificação da narrativa clássica tem por base 

entender, em sua forma, suas propriedades significativas e colocá-la não numa categoria 

sistemática, mas numa categoria histórica.  

Com esse breve contexto do início da construção da narrativa clássica, me 

dedico agora a organizar alguns pontos que caracterizam objetivamente esse estilo de 

narrativa. Ismail Xavier apresenta uma síntese do cinema clássico que se estrutura na 

tríade representação naturalista / decupagem clássica / mecanismo de identificação. 

Em relação à representação naturalista, Xavier não cria uma relação direta com 

o estilo literário que tem em Emile Zola seu principal autor. Existem pontos de contato, 

mas sua concepção em relação ao cinema se refere à: 

 
(...) construção de espaço cujo esforço se dá na direção de uma reprodução fiel 
das aparências imediatas do mundo físico, e a interpretação dos atores que 
busca uma reprodução fiel do comportamento humano, através de movimentos 
e reações “naturais”. Num sentido mais geral, refiro-me ao principio que está 
por trás das construções do sistema descrito: o estabelecimento da ilusão de que 
a plateia está em contato direto com o mundo representado, sem mediações, 
como se todos os aparatos de linguagem utilizados constituíssem um dispositivo 
transparente (o discurso como natureza). (XAVIER, 1997, p. 31-32, grifo 
nosso.)      
 

 
Gostaria de chamar a atenção ao tipo de representação naturalista que Ismail 

Xavier destaca como referência do cinema identificado com a classe dominante; a 

história do naturalismo, assim como a da linguagem do cinema, tem seus conflitos e sua 

construção cultural. O naturalismo em seu início tinha como objetivo mostrar que as 

pessoas são seres sociais e com isso inseparáveis de seu ambiente físico e social. 

 
Como um movimento contra as versões idealistas da experiência humana, nas 
quais as pessoas agem sob a providência divina ou movidas por uma natureza 
humana inata, ou ainda dentro de normas eternas e imateriais, o naturalismo 
insistia em que as ações seriam sempre especificamente contextuais e materiais. 
(WILLIANS, 2011, p.118)   
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 A representação naturalista adotada pelo cinema industrial não tinha como 

objetivo explorar as formações e desenvolvimentos da vida (que compunha o projeto do 

que Willians chama de naturalismo real), mas ser uma reprodução com aparências 

imediatas da realidade e destacar o comportamento humano como natural, criando 

histórias idealizadas e estereotipadas.     

Em relação à decupagem clássica, tomamos por base o texto Práxis do Cinema 

de Noel Burch, que tem uma acepção de decupagem como a própria feitura do filme. 

 
Do ponto de vista formal, um filme é uma sucessão de pedaços de tempo e de 
pedaços de espaço. A decupagem é então a resultante, a convergência de um 
corte no espaço, executado no momento da filmagem, e de uma decupagem no 
tempo, entrevista em parte na filmagem, mas arrematada apenas na montagem. 
É através dessa noção dialética que se pode definir (e, portanto analisar) a 
feitura própria de um filme, seu resultado essencial. (BURCH, 2006, p.24)  

 
 

A partir dessa consideração, Burch monta um inventário das relações existentes 

entre a decupagem no espaço e a decupagem no tempo. São cinco tipos de relação 

possíveis entre o tempo do plano “A” e o do plano “B”, imediatamente posterior a “A” 

na montagem; e três tipos de relação entre o espaço do plano “A” e do plano “B”. O 

Quadro 2 (Inventário de Burch) apresenta uma sistematização desse Inventário. 

 

Quadro 2 (Inventário de Burch) 

Decupagem no tempo Decupagem no espaço 
1. Relação continua. 1. Relação de continuidade espacial. 
2. Raccord direto – elipse mensurada. 2. Relação de descontinuidade (espaço do 

plano “B” é próximo ao do plano “A”) 
3. Raccord indefinido – elipse indefinida. 3. Relação de descontinuidade radical 

(plano “B” não se situa no espaço em 
relação ao plano “A”). 

4. Recuo no tempo.  
5. Recuo no tempo indefinido.  

 

No esquema de Burch o que caracteriza a decupagem clássica é a relação da 

decupagem no tempo 1 (relação continua), com a decupagem no espaço 1 (relação de 

continuidade espacial), que resulta na continuidade temporal e espacial tornando 

imperceptível as mudanças de planos. Essa combinação é chamada pelo teórico de 
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“grau zero do estilo cinematográfico” devido à tentativa da narrativa clássica ser uma 

expressão realista, ou natural. Ismail Xavier caracteriza a decupagem clássica como 

“montagem invisível”. “O mecanismo de identificação resulta da combinação da 

representação naturalista com a decupagem clássica que forja ao cinema uma aparência 

de realidade, mas tem no chamado campo/contracampo o procedimento chave num 

cinema dramático construído dentro dos princípios da identificação”.  (XAVIER, 1977, 

p.26)  
Para encerrar essa breve identificação do cinema clássico, é importante retomar 

que, no cinema, a narrativa clássica vem da incorporação de procedimentos da literatura 

e do teatro do século XVIII, sobretudo do que diz respeito ao gênero do drama que 

“resulta do fato de ele ter sua origem na consciência de classe da burguesia” 

(CARVALHO, 2007, p.08 in Prefácio SZONDI, 2007). No apontamento de Szondi, no 

livro Teoria do drama moderno, sobre os traços essenciais do drama é possível perceber 

pontos de contato direto com a linguagem clássica do cinema (incorporado pela 

indústria) como o resultado de seu aburguesamento. A característica primordial do 

drama é seu caráter absoluto, um gênero fechado em si mesmo, que apresenta cinco 

características:  

 
a) Deve ser desligado de tudo o que lhe é externo, ele não conhece nada além de si;  
b) O dramaturgo está ausente no drama, ele não fala, ele institui a conversação;  
c) Em relação ao espectador, assim como a fala dramática não é expressão do autor, 

tampouco é uma alocução dirigida ao público;  
d) A forma adequada de palco criada para o drama do Renascimento e do Classicismo, o 

palco mágico, é o único adequado ao caráter absoluto do drama; ele só é visível no 
início do espetáculo e parece criado pelo próprio espetáculo;  

e) A relação ator-papel de modo algum deve ser visível, ao contrário, o ator e a 
personagem têm de unir-se constituindo o homem dramático.(SZONDI, 2001) 
 

Ao caráter absoluto do drama, Szondi  acrescenta a ideia de ele ser primário: 

 
Ele não é a representação (secundária) de algo (primário), mas se representa a si 
mesmo, é ele mesmo. Sua ação, bem como cada uma de suas falas, é 
“originária”, ela se dá no presente. O drama não conhece  a citação nem a 
variação. A citação remeteria o drama ao que é citado,  a variação colocaria em 
questão sua propriedade de ser primário, isto é, “verdadeiro” e [...] resultaria ao 
mesmo tempo secundário. (SZONDI, 2001, p.31-32) 
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Do aspecto primário do caráter absoluto do drama o teórico aponta duas 

exigências que fazem relação direta com a decupagem clássica: 

1. Exigência dramatúrgica pela unidade de tempo.  

2. Exigência de unidade espacial.    

De acordo com Xavier, para além da linguagem ou do suporte técnico, é a relação 

de um filme ou peça de teatro com determinado movimento estético que constitui o 

fator mais relevante de sua análise. A narrativa clássica dramática está vinculada a 

procedimentos que naturalizam e legitimam o discurso construído a partir de 

procedimentos técnicos e estéticos de linguagem, por seu esforço de buscar a aparência 

de realidade.  Diz o autor:   

  
Tudo neste cinema caminha em direção ao controle total da realidade criada 
pelas imagens – tudo composto, cronometrado e previsto. Ao mesmo tempo, 
tudo aponta para a invisibilidade dos meios de produção desta realidade. Em 
todos os níveis, a palavra de ordem é “parecer verdadeiro”, montar um sistema 
de representação que procura anular a sua presença como trabalho de 
representação. (XAVIER, 1977, p. 31)  
 

 
O cinema clássico teve sua fase de maior hegemonia no período de 1920 a 

1950, o que não significa que sua linguagem seja um procedimento do passado. Na 

edição de 1984 do livro O Discurso cinematográfico – a opacidade e a transparência, 

Ismail Xavier incorpora um pequeno acréscimo chamado Apêndice 1984, onde 

evidencia que o cinema clássico, apesar de modificado ao longo dos anos, ainda se 

apresenta como a linguagem hegemônica do cinema representante da indústria cultural. 

“Pela via da sofisticação tecnológica, o cinema industrial dominante se recupera, revive 

até grandes sucessos dos bons tempos num momento em que a crise geral do mercado 

dá menos espaço ainda ao que se convencionou chamar alternativo.” (XAVIER, 1984, 

p.173). Mais adiante o autor coloca na ordem do dia a necessidade de revigorar a crítica 

ao cinema clássico:  

 
E a reflexão do cinema, afinada aos novos tempos, põe-se a renovar seus 
instrumentos para explicar melhor a sobrevivência do que se tentou demolir ou 
se julgou esgotado. Nos últimos anos, pensar o cinema é via de regra um 
explicar, de modo cada vez mais sofisticado, o cinema clássico e seus herdeiros. 
(XAVIER, 1984, p.173).  
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Contudo é possível afirmar que a identificação do uso do método da narrativa 

clássica em um filme ou vídeo, significa identificar, no campo da forma, sua 

aproximação com os interesses da classe dominante, pois “[...] a construção do método 

clássico significa a inscrição do cinema (como forma de discurso) dentro dos limites 

definidos por uma estética dominante, de modo a fazer cumprir através dele 

necessidades correlatas aos interesses da classe dominante”. (XAVIER, 1977, p.29). 

Mas essa afirmação não pode se tornar esquemática porque o seu oposto não é 

verdadeiro, não é possível afirmar que a não utilização da narrativa clássica significa um 

rompimento com os interesses dominantes.  

Desse conflito histórico das formas de linguagem podemos tirar uma perspectiva 

útil para o vídeo popular de perspectiva crítica: procurar e contrapor as formas vigentes 

uma tradição retirada das obras negligenciadas e deixadas a margem da história 

(WILLIANS, 2011). É aqui que os primeiros filmes podem recuperar sua potencia, não 

para se reescrever o passado, mas para provocar a superação da dominação cultural que 

está ligada a luta de classes. Parte dos vídeos do acervo da ABVP tem dois pontos de 

contato com os primeiros filmes: primeiro, a circulação e exibição em espaços de 

encontro da classe trabalhadora (associação de moradores, ocupações culturais, 

cineclubes periféricos e espaços de movimentos sociais); segundo, a utilização de uma 

infraestrutura técnica simples e de menor custo econômico em relação ao cinema de 

circuito comercial e aos programas de televisão.  

 

Apontamento III – vídeo popular e luta de classes. 

Esse breve painel da formação da linguagem clássica do cinema evidencia a 

pertinência da definição dialético-histórica do termo popular, trabalhada por Hall, para 

a reflexão dos apontamentos da linguagem do vídeo popular de perspectiva crítica. 

Stuart Hall em detrimento às outras duas definições de popular opta pela definição 

dialético-histórica que “considera as formas e atividades cujas raízes se situam nas 

condições sociais e materiais de classes especificas; que estiveram incorporadas nas 

tradições e práticas populares.” (HALL, 2009, p.241) Essa definição do popular elege 

como essencial “as relações que colocam a cultura popular em uma tensão continua (de 

relacionamento, influência e antagonismo) com a cultura dominante. Trata-se de uma 

concepção de cultura que se polariza em torno dessa dialética cultural.” (HALL, 2009, 

p.241)  
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No centro dessa concepção, que pode ser um apontamento produtivo sobre a 

característica do vídeo popular, estão as relações de força mutáveis e irregulares que 

definem o campo da cultura – isto é, a questão da luta cultural e suas muitas formas. A 

preocupação de Hall nessa definição não é “com a questão da ‘autenticidade’ ou da 

integridade orgânica da cultura popular. Na verdade, a definição reconhece que quase 

todas as formas culturais serão contraditórias neste sentido, composta de elementos 

antagônicos e instáveis.” (HALL, 2009, p.241)  

Um exemplo disso é a impossibilidade de garantir a eternidade radical de um 

símbolo, que pode ser neutralizado pela moda no ano que vem e virar objeto de 

profunda nostalgia cultural. O que está em jogo não são os objetos culturais intrínseca 

ou historicamente determinados, mas o estado do jogo das relações culturais; o que 

conta é a luta de classes na cultura e em torno dela. (HALL, 2009)  

A cultura popular, pensada a partir da definição comercial e descritivo-

antropológica de termo popular, é um palco privilegiado onde a luta a favor ou contra a 

cultura dominante pode ser encarnada; é o palco do consentimento ou da resistência. 

Entendendo a cultura como forma de luta, a reflexão sobre a linguagem do vídeo 

popular pode ser uma expressão que contribua para a identificação de classe, desde que 

não assuma a postura autoritária populista de conscientização; e nem assuma, por ser 

feito pela classe trabalhadora, a postura de imunidade frente às contradições e de 

autoridade frente a narrativas regionais.  

Os procedimentos de narrativa dos vídeos populares que operaram nessa tensão 

foram os que levaram em conta o entendimento de que “o que está em jogo não são os 

signos culturais em estado puro, mas sim a luta de classes em torno dele” (HALL, 

2009). Sendo assim a postura que parece contribuir com o fortalecimento da classe 

trabalhadora é lidar com o duplo movimento de valorização-desvalorização do popular, 

destacando sua possibilidade de contenção e de resistência. A possibilidade narrativa e 

de produção do vídeo popular crítico é de agir contra o bloco de poder e sua classe 

numa elaboração formal e processual que considera a luta de classes como um 

procedimento operativo, pois segundo Hall “se não somos constituídos assim seremos 

constituídos como o oposto disso: uma força populista eficaz que diz sim para o poder”. 

(Hall, 2009, p.246) 

 

 

 



	   110	  

Apontamento IV – cinco anotações para a linguagem crítica do vídeo popular. 

 Na esperança de poder contribuir com o debate histórico e dialogar com o debate 

contemporâneo sobre a construção da linguagem do vídeo popular de perspectiva 

crítica, finalizo essa pesquisa com cinco notas sobre possibilidades dessa linguagem. 

Essas notas retomam em formato de síntese as reflexões realizadas nas analises dos 

vídeos A Luta do Povo; A Batalha de Guararapes I; Independência ou... e Olha! Isso 

pode dar bolo... no que se refere aos seus recursos e procedimentos formais 

incorporando suas potencialidades críticas, qualidade de comunicação e contradições.  

Primeira: O vídeo popular deve partir de um estudo cujo interesse seja crítico e 

político em relação ao tempo presente em que se realiza. Todo tema deve ser 

compreendido e recriado pelo conjunto de seus trabalhadores dentro de um processo 

coletivo que não reproduza a divisão social do trabalho na produção de bens. A 

representação crítica deve passar antes pela superação da divisão entre trabalho 

intelectual e trabalho material entre sua equipe de trabalho. 

Segunda: A atitude coletiva do trabalho de transparecer no vídeo por sua forma 

processual. A forma de um vídeo popular com objetivos críticos deve redimensionar o 

caráter “pronto” da imagem, modelo da narrativa clássica cinematográfica e 

predominante nas redes de televisão brasileiras. O vídeo popular deve mostrar o 

processo de construção da imagem na medida em que ele revela um sentido político, ou 

seja, não apenas como se chegou a ela, mas por quê. O resultado se abre a produtividade 

do espectador se o seu desenvolvimento crítico é demonstrado. Assim, o trabalho 

coletivizado de um filme se torna formador não apenas para quem participou dele, mas 

também para quem vai assisti-lo. A divisão entre realizadores e plateia deve ser 

encarada como uma condição especifica de trabalho. 

Terceira: O objetivo de uma forma não convencional se liga ao da pesquisa 

contemporânea do estranhamento. Como Brecht propõe, não se trata apenas de uma 

estranheza formal, mas de uma estranheza capaz de causar reflexão histórica. Nossa 

televisão e cinema comercial estão repletos de representações morais, de conflitos de 

ordem psicológica entre mocinhos e vilões, expostos em enquadramentos subjetivantes 

e emocionalistas.  O vídeo popular crítico deve representar conflitos de visão de mundo 

ligados as diferenças entre as classes sociais, e buscar formas materialistas e 

contraditórias de representa-lo. Ainda que haja muitos representantes perversos do 

capitalismo, a representação deve estar mais atenta a perversidade da estrutura social e 

politica que proporciona os atos individuais. Sendo o audiovisual, por sua história de 
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difusão de massa, um dos segmentos artísticos mais controlados pela ideológica 

dominante, o capitalismo, cabe a uma produção crítica demonstrar as expectativas 

simbólicas hegemônicas, ao mesmo tempo em que estabelece novos padrões de 

interesse vivo e popular pela representação. 

Quarta: O trabalho na área audiovisual é fortemente marcado pela superestrutura 

tecnológica. A necessária relação entre homem e máquina cria em determinadas 

experiências um discurso tecnicista e fetichista. Facilmente os trabalhadores se 

desconectam do debate sobre os assuntos e perspectivas em questão, siderados pela 

ótica do efeito. É preciso estar atento ao sentido crítico da cena, para que dele se 

extraiam os procedimentos de decupagem, de uso da câmera, montagem, etc. Um 

processo crítico de gravação se dá com ênfase nos comportamentos sociais que revelam 

contradições históricas; mostra condições mais do que situações. Os atores e atrizes 

revelam seu ponto de vista sobre a ficção e não assumem a condição de objetos da 

imagem, não servem a câmera, mas dialogam com ela para que a imaginação se 

coletivize. A montagem/edição não exibe os recursos técnicos, mas se serve deles na 

procura de ritmos que ativem a dimensão social e anticapitalista da crítica estética. 

Quinta: Walter Benjamim em “O autor como produtor” diz: “sabemos que o 

aparelho burguês de produção e publicação pode assimilar uma surpreendente 

quantidade de temas revolucionários, e até mesmo propaga-los, sem colocar seriamente 

em risco sua própria existência e a existência da classe que o controla”. (BENJAMIM, 

1994, p.127)  Levando em consideração este argumento, se torna altamente questionável 

a criação audiovisual crítica que apenas abasteça o aparelho produtivo sem buscar 

modificá-lo. No campo da circulação – de fato decisivo para o vídeo popular – é preciso 

criar circuitos de distribuição e exibição através do dialogo com outros coletivos 

organizados, com movimentos sociais, sindicatos, cineclubes. Mas também é preciso 

desestabilizar a lógica do espetáculo audiovisual, com ações complementares como 

debates e interações culturais e críticas de vários tipos, a fim de contribuir para a 

construção de novas redes de diálogo social.  

 Encerro essa dissertação com a certeza que lidei com a história de uma transição, 

do vídeo popular e dos movimentos sociais, que aparentemente parece corresponder ao 

fim de um projeto político e estético; mas a condição mutável da vida não me permite 

ser taxativo nesse ponto. Procurei contribuir com o debate no campo do audiovisual na 

intenção de trazer um pequeno acréscimo nas inúmeras possibilidades de atuação crítica 
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que a linguagem permite.  Tratei alguns conceitos e questões, cientes de que muitos 

aspectos ainda demandam exploração em maior profundidade.  

 Espero, entretanto, que as frestas conceituais deixadas em aberto signifiquem 

estímulo para aprofundamento de estudos no campo dos Estudos Culturais e para uma 

prática cultural de consequências transformadoras, tanto de minha parte quanto da parte 

de outros pesquisadores.         
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